
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 28 март 1978 
С к о п ј е 

Број 12 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

108. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

Се прогласува Законот за наградата „Гоце Дел-
чев", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
март 1978 година. 

Број 06-868 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

Член 1 
Со наградата „Гоце Делчев" (награда) се оддава 

општествено признание на поединци или група на-
учни работници за еден или повеќе особено зна-
чајни научни трудови од областа на историјата на 
македонскиот народ објавени во текот на последната 
година, сметано од 1 април на изминатата година до 
31 март во годината во која се доделува наградата. 

Член 2 
Наградата се доделува секоја година. 
Во една година можат да се доделат најмногу 

две награди. 
Член 3 

Наградата ја доделува одбор за доделување на 
наградата (одбор). 

Одборот го сочинуваат претседател и 10 чле-
нови. 

Претседателот и членовите на одборот ги име-
нува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија од редот на научните, културните и оп-
штествените работници. 

Мандатот на претседателот и членовите на од-
борот трае 2 години. 

Член 4 
Работата на одборот е јавна. 

Член 5 
Предлог за доделување награда можат да дадат 

организации на здружениот труд и други само-
управни организации и заедници, општествено-по-
литички организации, општествени организации, 
здруженија на граѓани и граѓани најдоцна до 31 
март во годината во која се доделува наградата. 

Член 6 
Одлука на Одборот со образложение за доде-

лените награди се објавува преку печатот и дру-
гите средства за јавно информирање на 4 мај — 
годишнината од смртта на Гоце Делчев. 

Член 7 
На добитниците на наградата им се доделува 

диплома и паричен износ. 
Паричниот износ од став 1 на овој член го 

утврдува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 8 
Средства за наградата, обезбедува Републиката. 
Средства за наградата можат да даваат и орга-

низации на здружениот труд и други самоуправни 
организации и заедници и граѓани во вид на пода-
роци или завештанија. 

Средствата за наградата се водат на посебна 
сметка кај банката и можат да се користат и по 
истекот на буџетската година. 

Член 9 
Одборот донесува правилник за работа со кој 

поблиску се определуваат условите и постапката 
за доделување на наградата, работата на одборот, 
начинот на предавањето на наградата, обликот и 
содржината на дипломата, како и други прашања 
во врска со доделувањето на наградата. 

Правилникот од став 1 на овој член го потвр-
дува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 10 
Административните работи на одборот ги врши 

републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на науката. 

Член 11 
Наградата „Гоце Делчев" во 1978 година ќе се 

додели за научни трудови за кои постојат услови 
г!тт т̂ттеч 1 на овој закон објавени до 1 март 1978 
година. 

Член 12 
По исклучок наградата „Гоце Делчев" може во 

1979 година да се додели за научни трудови обја-
вени плод 1 март 1977 година без ограничување на 
бројот на наградите. 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Решението на Владата на Народна 
Република Македонија бр. 5377 од 4 мај 1948 го-
дина. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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109. 
Врз основа на член 38 став 2 и член 113 од 

Законот за работните односи („Службен весник на 
СРМ", бр. 45/77 год.), републичкиот секретар за 
труд пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ВРАБОТЕ-
НИТЕ РАБОТНИЦИ СО НЕПОЛНО РАБОТНО 
ВРЕМЕ И ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ ИЛИ ПРИВРЕ -

МЕНИ РАБОТИ 

1. Со ова упатство се пропишува образецот за 
водење на евиденција на работниците во работен 
однос кои во една основна организација на здру-
жен труд вршат работи и работни задачи со полно 
работно време и работат уште во една основна 
организација со неполно работно време (вработени 
работници со неполно работно време) и образецот 
за водење на евиденција за склучените договори 
за извршување на повремени или привремени ра-
боти. 

2. Евиденцијата од точката 1 на ова упатство 
се води според образецот за евиденција на врабо-
тените работници со неполно работно време и обра-
зец за евиденција на склучените договори за извр-
шување на повремени или привремени работи. 

3. Образецот за евиденција на вработените ра-
ботници со неполно работно време ги содржи след-
ните податоци: презиме и име на работникот кој 
работи со неполно работно време; стручна подго-
товка на работникот; работи односно работни за-
дачи кои работникот ги врши; бројот на часовите 
со неполно работно време — неделно; назив на ор-
ганизацијата на здружен труд односно на работната 
заедница во која е вработен со полно работно вре-
ме; бројот и датата на согласноста од работничкиот 

совет на организацијата во која работи со полно 
работно време; бројот и датата на одлуката на 
работничкиот совет на организацијата во која ра-
боти со неполно работно време; исплатен личен до-
ход за неполно работно време; во кое средство за 
јавно информирање е објавен конкурсот и на која 
дата (за секој конкурс); дата на започнување и 
престанок на работата со неполно работно време и 
забелешка за настанатите измени. 

Образецот за евиденција на склучените дого-
вори за извршување на повремени или привремени 
работи ги содржи следните податоци: презиме и име 
на лицето кое врши повремени или привремени ра-
боти; стручна подготовка; видот и обемот на рабо-
тите кои ги врши; бројот на работни денови на 
извршените работи; бројот и датата на склучените 
договори; износот на надоместокот за извршената 
работа — вкупно; дали лицето е невработено или 
е вработено во друга организација со полно или 
неполно работно време; и забелешка за настана-
тите измени. 

4. Евиденцијата од точка 1 на ова упатство 
се води според обрасците 1 и 2 што се составен дел 
на ова упатство. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 09-78/1 
10 март 1978 година 

Скопје 

Републички секретар за труд, 
Милан Хорват, е. р. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

Образец бр. 1 

ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО НЕПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 
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ОБРАЗЕЦ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ 
ИЛИ ПРИВРЕМЕНИ РАБОТИ 

Образец бр. 2 
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7. 
8. 

110. 
Врз основа на член 31 став 5 од Законот за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(,Службен весник на СРМ", бр. 39/77), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИ-
ТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗАРАДИ ПРОВЕРУВАЊЕ 
НА ОСОБИНИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИ-

ТА НА РАСТЕНИЈАТА 

I. — Заради проверување на особините на сред-
ствата за заштита на растенијата утврдени со доз-
волата за пуштање на тие средства во промет се 
одредуваат следните научни организации на здру-
жениот труд од областа на заштита на растенијата: 

1. — Институт за заштита на растенијата — 
Белград; 

2. — Институт за заштита на растенијата — 
Загреб. 

П. — Ова решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 10-383/1 
28 февруари 1978 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

111. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за организација и систе-
матизација на работните места на Стручната служ-
ба на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување во Штип, донесена од Собранието на 
Заедницата на седницата одржана на 19 април 1977 
година, врз основа на членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, по одржа-
ната јавна расправа на 9 февруари 1978 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за организација 
II систематизација на работните места на Стручна-
та служба на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување во Штип, донесена од Собра-
нието на Заедницата на седницата одржана на 19 
април 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување во Штип на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценува-
ње законитоста на одлуката означена во точката 
1 на оваа одлука затоа што утврди дека е донесена 
од Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување, поради што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со 
членовите 401 и 404 во врска со ставот 2 на член 
408 од Законот за здружениот труд. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека оспо-
рената одлука е донесена од Собранието на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње во Штип и дека со неа е утврдена организаци-
јата на стручната служба, систематизацијата на 
работните места, бројот на извршителите, условите 
потребни за секое работно место, школската подго-
товка, работното искуство и делокругот на работи-
те што ги врши стручната служба. 

Со ставот 2 на член 408 од Законот за здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76) е 
предвидено одредбите на овој закон за работните 
заедници на организациите на здружениот труд да 
се однесуваат и на работните заедници во само-
управните интересни заедници, ако со законот не 
е определено поинаку. Според членот 401 од овој 
закон меѓусебните права, обврски и одговорности 
на работниците во работната заедница и на корис-
ниците на нивните услуги се уредуваат со самоуп-
равна спогодба, а со неа се утврдуваат администра-
тивно-стручните, помошните и ним слични работи 
што ги врши работната заедница. Со членот 404 
од истиот закон е предвидено меѓусебните односи 
во поглед на условите на слободната размена на 
трудот и на остварување на доходот, како и дру-
гите меѓусебни односи во остварувањето на заед-
ничките цели и интереси на работниците што вр-
шат заеднички работи и работниците во здруже-

28 март 1978 
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пите основни организации за кои се вршат тие 
работи, да се уредуваат со самоуправна спогодба 
за меѓусебните права, обврски и одговорности. Со 
оваа самоуправна спогодба се уредуваат особено 
и основните услови во поглед на структурата на 
работните места и квалификационата структура на 
кадрите во работната заедница. Со истата спогодба 
може да се предвиди давање претходна Или до-
полнителна согласност на актите и дејствијата на 
работниците во работната заедница во односите 
ЈГОИ не се однесуваат на остварувањето на самоуп-
равните права на работниците на работната за-
едница, туку на остварувањето на задачите поради 
кои е организирана работната заедница. Со ставот 
2 на член 405 од истиот закон е предвидено дека 
самоуправните општи акти на работната заедница 
мораат да бидат во согласност со самоуправната 
спогодба што во смислата на членот 404 од Зако-
нот за здружениот труд заемно ја склучуваат ра-
ботната заедница на стручната служба и заедни-
цата. 

Според тоа, основните услови во поглед на 
структурата на работните места и квалификацио-
ната структура на кадрите во работната заедница 
на заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување се уредува со самоуправна спогодба, што 
се склучува меѓу заедницата на здравството и 
здравственото осигурување и работната заедница 
на стручната служба на заедницата. Со истата спо-
годба може да се предвиди и давање претходна 
или дополнителна согласност на актот и дејствија-
та на работници! е во работната заедница во одно-
сите што се однесуваат на остварувањето на зада-
чите поради кои е организирана работната заед-
ница. Произлегува дека конкретното утврдување 
на организацијата и систематизацијата на работ-

ните места во работната заедница на стручната 
служба на заедницата се врши со самоуправна спо-
годба .за меѓусебните права, обврски и одговорнос-
ти, што ја склучуваат работниците на заедницата 

на стручната служба, а не со одлука на собранието 
па заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување. Меѓутоа, овој самоуправен акт треба да 
биде во согласност со самоуправната спогодба од 

член 404 од Законот за здружениот труд. На тој 
начин, заедницата на здравството и здравственото 
осигурување би имала влијание на работата на 
стручната служба што ја основала за вршење • на 
определени работи, без при тоа да се повредуваат 
самоуправните права на работната заедница на оваа 
служба. 

Со оглед на тоа што организацијата и систе-
матизацијата на работните места на стручната 
служба на заедницата е утврдена со оспорената 
самоуправна спогодба од Собранието на Заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување 
во Штип, место тоа утврдување да се изврши со 
склучување на самоуправна спогодба од страна на 
работниците на стручната служба, Судот оцени де-
ка таа не е во согласност со членовите 401, 404 и 
ставот 2 на член 405 во врска со ставот 2 на члед 
408 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 63/77 
9 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

144. 
Врз основа на член 28 од Статутот на Заедни-

цата на научните дејности, Собранието на Заедни-
цата на научните дејности, на седницата одржана 
на 6 март 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ПОДГОТОВ-
КИ ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ НА САМОУПРАВНИ-

ТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

I. Во Иницијативниот одбор за подготовки за 
конституирање на самоуправните интересни заед-
ници на научните дејности се именуваат: 

а) за претседател — д-р Мирко Арсовски, 
ЗДИШ „Треска" — Скопје, 

б) за членови: 
1. претставник на Републичката конференција 

на ССРНМ; 
2. претставник на , Сојузот на синдикатите на 

Македонија; 
3. претставник на Стопанската комора на Ма-

кедонија; 
4. Предраг Митров, Рудници и железарница 

„Скопје"; 
б. Благоја Левајковиќ, „Охис" — Скопје; 
6. д-р Атанас Илиев — Факултет за ветери-

нарни науки; 
7. проф. д-р Цветанка Најчевска — Земјодел-

ски факултет — Скопје; 
8. м-р Димитар Јуруковски — Институт за зем-

јотресно инженерство и инженерска сеизмологија 
— Скопје; 

9. проф. д-р Иван Петров, Хемиски факултет 
— Скопје; 

10. проф. д-р Бранко Никодиевиќ — Институт за 
фармакологија при Медицинскиот факултет — 
Скопје; 

11. проф. д-р Миодраг Брајевиќ — Технолошки 
факултет — Скопје; 

12. д-р Ристо Поплазаров — Институт за нацио-
нална историја. 

II. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и Билтенот на Заедницата. 

Бр. 08-372/1 
7 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Тодор Џунов, е. р. 

145. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на 
Заедницата на научните дејности, на седницата 
одржана на 6 март 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Се распишуваат избори за делегати во са-
моуправните интересни заедници на научните деј-
ности. 

2. Изборите за делегати во самоуправните инте-
ресни заедници на научните дејности ќе се одр-
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жат на 27 април 1978 година, а денот за роковите 
на изборната дејност почнува да тече од 6 март 
1978 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен вес-
ник на СРМ" и Билтенот на Заедницата. 

Ер. 08-366/1 
7 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Тодор Џунов, е. р. 

146. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 
па СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието 
на Заедницата на научните дејности, на седницата 
одржана на 6 март 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД 
ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, 
КУЛТУРАТА, ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ВРАБО-

ТУВАЊЕТО 

I. За членови на Изборната комисија за спро-
ведување избори за делегати во самоуправните ин-
тересни заедници од областа на образованието, нау-
ката, културата, физичката култура и вработува-
њето се именуваат: 

а) За претседател м-р Славко Гелевски; 
за заменик Новак Марковски. 
б) За членови: 
1. Секретар Александар Денков; 
за заменик Благоја Симоновски; 
2. Член Перо Гулевски; 
за заменик Велко Андреев. 
II. Ова решение влегува во сила од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и Билтенот на Заедницата. 

Бр. 08-365/1 
7 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Тодор Џунов, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

147. 
Врз основа на Член 24 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 13 март 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, 
ЧЛЕН И ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗ-
БОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
За спроведување на изборите на делегати во 

Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата се 
именува Републичката изборна комисија и тоа: 

а) За претседател: Никола Коневски, раководи-
тел на група во Секретаријатот за законодавство и 
организација, 

за негов заменик: Бахри Исљами, судија на 
здружен труд на Македонија; 

б) За секретар: Трајче Стипцаров, началник на 
одделение во Републичката заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување, 

за негов заменик: Благоја Марковски, самос-
тоен стручен соработник во Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита; 

в) За член: Горѓи Чурлинов, началник на Од-
делението за додаток на деца и општи работи во 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, 

за негов заменик: Бутров Коста, началник на 
Одделението за општи работи при Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување — Скопје. 

И 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 132/6 
13 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

148. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 13 март 
1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБО-
РИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 

I 
Се распишуваат избори за избор на делегати во 

Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата. 

II 
Изборите ќе се одржат на 17 април 1978 го-

дина. 
III 

Изборот на делегати во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата ќе се изврши во де-
легатските единици за избор на делегати утврдени 
со одлуки на Собранието на Републичката заед-
ница. 

IV 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

на изборните дејствија се определува 13 март 1978 
10дина. 

V 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ'\ 

Бр. 132/5 
13 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 



Стр. 270 — Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 1978 

149. 

Брз основа на член 10 од Законот за избор на 
делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРИ", бр. 3/78), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 13 март 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 

Член 1 
Собранието на Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за општествена заштита на децата 
го сочинуваат 93 делегати. 

Член 2 
Делегатски единици во избирање делегати во 

Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата се: 
собранијата на општинските самоуправни интерес-
ни заедници за општествена заштита на децата; 
извршните органи на општественргге организации 
кои вршат дејност од интерес на општествената 
заштита на децата; заинтересираните организации 
на здружен труд и другите организации и здруже-
нија на граѓаните што се од општ интерес за Ре-
публиката и тоа: 

1. Делегатска единица број 1: Собрание па 
градската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на град Скопје кое 
избира 12 делегати и тоа 6 делегати од редот на ко-
рисниците на услугите и 6 делегати од редот на 
работниците од организациите на здружен труд 
кои вршат дејност од областа на општествената 
заштита на децата — даватели на услугите; 

2. Делегатска единица број 2, 3, 4, 5 и 6: Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата Битола, 
Куманово, Прилеп, Т. Велес и Штип кои избираат 
4 делегати и тоа два делегати од редот на корис-
ниците на услугите и два делегати од редот на ра-
ботниците од организациите на здружен труд кои 
вршат дејност од областа на општествената зашти-
та на децата — даватели на услугите; 

3. Делегатска единица број 7, 8, 9, 10, 11 и 12: 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата 
Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Охрид, Струмица 
и Тетово кои избираат 3 делегати и тоа 2 делегати 
од редот на корисниците на услугите и еден деле-
гат од редот на работниците од организациите на 
здружен труд кои вршат дејност од областа на оп-
штествената заштита на децата — даватели на 
услугите; 

4. Делегатска единица број 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
1Ѕ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30: Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата Маке-
донски Брод, Виница, Валандово, Дебар, Делчево, 
Демир Хисар, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Па-
ланка, Крушево, Неготино, Пробиштип, Радовиш, 
Ресен, Свети Николе, Струга и Берово кои избираат 
2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услугите и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд кои вршат дејност 
од областа на општествената заштита на децата — 
даватели на услугите; 

5. Делегатска единица број 31: Совет за грижи 
и воспитување на децата на СРМ кој избира 1 де-
легат — даватели на услугите; 

6. Делегатска единица број 32: Републички од-
бор на Црвен крст на Македонија кој избира 2 де-
легати — даватели на услугите; 

7. Делегатска единица број 33: Феријален со-
јуз на Македонија, Сојуз на извидници на Маке-
донија кои избираат 1 делегат — даватели на услу-
гите; 

8. Делегатска единица број 34: Сојуз на педа-
гошките друштва на Македонија, Заедница на 
предучилишните установи на СРМ, Републички за-
вод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето кои избираат 1 делегат — даватели на ус-
лугите; 

9. Делегатска единица број 35: Републички за-
вод за унапредување на домаќинството, Републич-
ки завод за здравствена заштита кои избираат 1 
делегат — даватели на услугите; 

10. Делегатска единица број 36: Сојуз на пен-
зионерите на Македонија, Сојуз на трудовите инва-
лиди на Македонија кои избираат 1 делегат — ко-
рисници на услугите. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 132/4 
13 март 1978 година 

Скопје 
Претседател. 

Олга Шопова, е. р. 

150. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
самоуправните интересни заедници за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74), Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на деца-
та, на седницата одржана на 27 февруари 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНА-
ЧЕНИ ЛИЦА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДО-

ДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за изменување и дополнување на 

Одлуката за определување на условите под кои на 
работниците и со нив изедначени лица се обезбе-
дува право на додаток на деца, бр. 842/7 што Соб-
ранието на Републичката заедница ја донесе на 28 
декември 1977 година, во член 2, ред 3, бројката 
„1978" се заменува со бројката „1979". 

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

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

Бр. 90/10 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
СКОПЈЕ 

151. 
Врз основа на член 32, а со примена на чле-

новите 7 и 46 од Самоуправната спогодба за осно-
вање Самоуправна интересна заедница на основно-
то образование на град Скопје, Собранието на СИЗ 
ка основното образование на град Скопје, со прет-
ходно консултирани на собранијата на основните 
заедници на основното образование во општините 
на град Скопје, на седницата од 24 февруари 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗЛ ИЗМЕНУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И 
ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ВО 1978 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личните доходи на 

работниците од земјоделска дејност за финансира-
ње дејноста на предучилишното и основното воспи-
тание и образование на подрачјето на град Скопје 
во 1978 година, утврдена во член 2 од Одлуката за 
утврдување на стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за финансирање деј-
че ста на предучилишното и основното воспитание 
и образование на подрачјето на град Скопје во 1978 
година, бр. 08-1821 од 29. XII. 1977 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 2/78) во висина од 5,40 се 
заменува со нова стапка од 1,50. 

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

сувањето, ќе се применува од 1. I. 1978 година, а 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ", „Служ-
бен гласник на град Скопје" и службеното гласило 
на СИЗ на основното образование на град Скопје. 

Бр. 08-1821/77 
24 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Тасе Ивановски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

152. 
Врз основа на член 7 од Статутарната одлука 

за организацијата и остварување на самоуправу-
вањето во Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита, и член 10 од Зако-
нот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/78), Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, на својата седница одржана 
па 16 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ, БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕ-
ЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I 
Собранието на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за социјална заштита го сочи-
нуваат вкупно 75 делегати од кои 35 од редот на 
корисниците на услуги и 40 делегати од редот на 
давателите на услуги. 

II 
За избор на делегати за Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита се утврдуваат 38 делегации и 6 де-
легатски единици и тоа: 

1. За делегати од редот на корисниците на ус-
луги: 

— 29 собранија на ОСИЗ за социјална заш-
тита (делегации) избираат и делегираат по еден и 
собранијата на основните заедници за социјална 
заштита од општините на подрачјето на град Скоп-
је и тоа: Центар (1), Кисела Вода (1), Карпош (1), 
Чаир (1) и Гази Баба (1) делегат; 

— од редот на активните воени лица и цивил-
ните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ 
(1) делегат. 

2. Избираат и делегираат од редот на давате-
лите на услуги и тоа: 

— собранијата на ОСИЗ за социјална заштита 
на: Штип, Радовиш, Гевгелија, Кавадарци, Титов 
Велес, Охрид, Струга, Гостивар и Тетово по еден 
делегат; 

— собранијата на ОСИЗ за социјална заштита 
на: Струмица, Неготино и Прилеп по два делегата; 

— Собранието на ОСИЗ за социјална заштита 
— Куманово три делегати; 

— Собранието на ОСИЗ за социјална заштита 
— Битола четири делегати; 

— собранијата на основните заедници за соци-
јална заштита од општините на подрачјето на град 
Скопје избираат и делегираат и тоа: Центар (3), 
Гази Баба (2), Кисела Вода (2), Карпош (1) и Чаир 
(1) делегат; 

— Републичкиот одбор на Црвениот крст на 
Македонија — Скопје (1) делегат; 

— Републичкиот завод за унапредување на со-
цијалните дејности — Скопје (1) делегат; 

— Друштвото на генетичари и оплеменувачи на 
СРМ (1) делегат; 

— следните шест делегатски единици избираат 
и делегираат секоја по еден заеднички делегат: 

1. а) Републичко здружение на социјални ра-
ботници на СР Македонија; 

Б) СОЈУЗ на друштвата за помош на ментално 
ретардирани лица во СР Македонија; 

2. а) Сојуз на дефектолозните друштва на СР 
Македонија; 

б) Сојуз на глуви и наглуви — Републичка 
конференција. 

3. а) Републичка конференција на Сојуз на ци-
вилните инвалиди од војната; 

б) Републичка конференција — Сојуз на слепи 
на СР Македонија. 

4. а) Сојуз на лекарите на Македонија; 
б) Републичко здружение на дистрофичарите 

на Македонија. 
5. а) Сојуз за борба против алкохолизмот, нар-

команијата и никотинизмот на СРМ; 
б) Здружение на клубови на лекувани алкохо-

личари на Македонија. 
6. а) Сојуз на педагошките друштва на СРМ; и 
б) Друштво за филозофија, социологија и по-

литико логи ја на СР Македонија. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-154/1 
16 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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153. 
Врз основа на член 9 од Статутарната одлука 

за организацијата и остварувањето на самоуправу-
вањето во Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита и член 24 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/78), Собранието на -Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита, на својата седница одржана на 18 
март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I 
За членови на Изборната комисија за одржу-

вање на избори за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита се именуваат: 

а) за претседател: 
Никола Конески, дипл. правник — раководител 

на група во Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација; 

за заменик: 
Бахри Исљами, дипл. правник — судија на 

Судот на здружениот труд на Македонија. 
б) за секретар: 
Трајче Стипцаров, дипл. правник — началник 

на одделение во Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, 

за заменик: 
Благоја Марковски, дипл. правник — самос-

тоен стручен соработник во Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита. 

в) за член: 
ѓорѓи Чурлинов, дипл. правник — началник 

на одделение во Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата; 

за заменик: 
Коста Бутров, дипл. правник — началник на 

одделение во Заедницата за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

стоањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-152/1 
16 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, е. р. 

154. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
С РМ", бр. 3/78), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за социјална заштита, 
на седницата одржана на 16 март 1978 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛ-

НА ЗАШТИТА 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита. 

2. Изборите за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита ќе се одржат на 17 април 1978 
година, во делегациите и делегатските единици ут-
врдени со посебна одлука на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита. 

3. Пропишаните рокови за изборните дејстви-
ја почнуваат да течат Од 16 март 1978 година. 

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

Бр. 08-153/1 
16 март 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР 

155. 
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), а во врска со член 22 од Ста-
тутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата 
— Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 17 февруари 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донеси за општествена заштита на децата, што ќе 
се пресметуваат од личните доходи и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
2. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, и 
3. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите по кои ќе се пресме-

туваат придонесите за општествена заштита на де-
цата се утврдуваат и тоа: 

1. на бруто личен доход од работен однос 0,45%, 
2. На катастарски доход од земјоделска деј-

ност 0,20%, 
3. на личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност 0,50%. 

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

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

танува да важи Одлуката број 40 од 9 февруари 
1977 година. 

Бр. 43 
17 февруари 1978 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Граматковски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ДЕМИР ХИСАР 

156. 
Врз основа на член 19 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на образованието 
V,,Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 27. од 
Статутот на Заедницата на основното образование 
на општината Демир Хисар, Собранието на СИЗ на 
основното образование, на седницата одржана на 
17 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите, што ќе се пресме-

туваат и уплатуваат за обезбедување средства на 
Самоуправната интересна заедница за основното 
образование на општината Демир Хисар се утвр-
дуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 5,25%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 3,25%; 

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

Член 2 
По однос на обврзниците, основицата и прес-

метувањата на придонесот на образованието е ос-
новицата на која се плаќа данокот според Законот 
за даноците на граѓаните. 

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

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

Бр. 01-9/1 
17 февруари 1978 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Борис Рутевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
РЕСЕН 

157. 
Врз основа на член 24 точка 3 од Статутот на 

СИЗ на основното образование — Ресен и член 19 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на основното образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Собранието на СИЗ на основното 
образование — Ресен, на седницата одржана на 
16 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, придо-
нес од личен доход од земјоделска дејност, придо-
нес од личен доход од самостојно вршење на сто-
панска дејност и придонес од личен доход од са-
мостојно вршење на нестопанска дејност, со кои ќе 
се обезбедуваат средства за финансирање на СИЗ 
на основното образование. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за основното 
образование изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос — 
6% од бруто личниот доход; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност — 2%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 2%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 2%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година. 

Член 4 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

Еажи Одлуката број 02-505/1 од 31. XII. 1976 година. 

Дел. бр. 02-65/1 
16 февруари 1978 година 

Ресен 
Претседател 

Маре Димитриевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА — РЕСЕН 

158. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Законот 

за определени облици на општествената заштита 
на децата и за самоуправните интересни заедници 
за општествена заштита на децата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 4 
од Статутот на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата — 
Ресен, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 20 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход од работен однос, од 
личниот доход од земјоделска дејност, од личниот 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 
од личниот доход од самостојно вршење на несто-
панска дејност на граѓаните со кои ќе се обезбе-
дуваат средства за финансирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за општестве-
ната заштита на децата изнесуваат: 

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

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,03%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 0,55%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност по стапка од 0,55%. 

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

сувањето ,а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-24/1 
20 февруари 1978 година Претседател, 

Ресен Абдулаи Фадил, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ДЕБАР 

159. 
Врз основа на член 31 став 5 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на вработувањето 
Службен весник на СРМ", бр. 20/74) и член 16 

точка 5 од Статутот на Општинската заед-
ница на вработувањето — Дебар, Собранието на 
Општинската заедница на вработувањето — Дебар, 
на седницата одржана на 27 февруари 1978 го-
дина донесе 

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

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и 

плака од личниот доход на работниците во кој се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход) по стапка 
од 0,75%. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1978 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

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

Бр. 02-41/2 
28 февруари 1978 година 

Дебар 
Претседател, 

Вело Делоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО 

160. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата и член 
23 став 5 и член 69 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата, Со-
бранието на Заедницата на културата за општина 
Кратово, на седницата одржана на 30 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА НА КУЛТУРАТА ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот на Самоуправната ин-

тересна заедница на културата Кратово, се опре-
делуваат во висина и тоа: 

а) придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство — по стапка од 0,40%; 

б) придонес од доход на ОЗТ од стопанство — 
по стапка од 0,20%; и 

в) придонес од личен доход на земјоделци — 
по стапка од 0,15%. 

Член 2 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон и други општи 
акти на Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 

применува од 1 јануари 1978 година. Истата ќе би-
де објавена во „Службен гласник на општина Кра-
тово". 

Број 08-92 
16 февруари 1978 година 

Кратово 
Претседател, 

Боислав Славковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СТРУМИЦА 

161. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и 
член 14 став 5 од Статутот на ОСИЗ за социјална 
заштита — Струмица, по предлог на Извршниот 
одбор на Заедницата, Собранието на ОСИЗ за со-
цијална заштита — Струмица, на седницата одр-
жана на 20 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДО-
ХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈ* 
НОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАН-
СКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА ОСИЗ ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на ОЗТ, личниот доход од ра-
ботен однос, земјоделска дејност, самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност по кои 
ке се обезбедуваат средствата на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Струмица за 1978 година. 

Член 2 
Стапката на придонесите што ќе се плаќаат ла 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Струмица за 1978 година, 
изнесуваат: 

— придонес од доход на основните организа-
ции на здружениот труд — 0,15%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството — 0,15% ; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност — 0,30%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 0,50%; и 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 0,50%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-4/1 
25 јануари 1978 година 

Струмица 
Претседател, 

Миле Витанов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

162. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 22 точка 11 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кочани, Собранието на Заедницата на здрав-
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ството и здравственото осигурување — Кочани, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите одржана на 21 февруари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
При остварувањето на здравствената заштита 

надвор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување во Ко-
чани, осигурените лица имаат право да ги корис-
тат следните средства на јавниот сообраќај: авто-
бус во патниот и втора класа во железничкиот 
сообраќај. 

За извршеното патување на начин одреден од 
претходниот став, на име трошоци за превоз на 
осигурените лица им се исплатува износ во висо-
чина на стварните трошоци и тоа за извршениот 
превоз по најкратката релација. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за исхрана и сме-

стување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита на осигурените лица изнесува: 

1. ако се упатуваат во места на територијата 
на СР Македонија 80 динари; 

2. ако се упатуваат во Скопје — 90 динари; 
3. ако се упатуваат во места надвор од тери-

торијата на СР Македонија — 100 динари; 
4. ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри — 130 динари. 
Височината на надоместокот за осигурените 

лица до навршена 10 годишна возраст изнесува 
50% од. износите утврдени во смисол на претход-
ниот став. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за исхрана и сме-

стување од член 2 од оваа одлука, се исплатува 
во полн износ во случај кога патувањето и пре-
стојот трае подолго од 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае повеќе од 
8 а помалку од 12 часа се исплатува 50% од надо-
местокот. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа надоместокот на трошоците и исхрана не се 
исплатуваат. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за износот на надомес-
токот на трошоците за исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита бр. 307 од 25 јануари 1977 
година. 

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

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

Број 246 
21 февруари 1978 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

163. 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Кочани („Службен весник 
на СРМ", бр. 34/76), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање на седницата на Соборот на делегатите ра-
ботници корисници на услугите и Соборот на де-
легатите на работниците од здружениот труд на 
здравството даватели на услуги, одржана на 21 
февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИ-
ТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката бр. 

1661/75 година за стапките на придонесите за 
здравственото осигурување и стапките на посеб-
ниот придонес "за користење на здравствената за-
штита во странство за 1977 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 16/76 година. 

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

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

Број 244 
21 февруари 1978 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

164. 
Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани („Службен весник 
на СРМ", бр. 34/76), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата на Соборот на делегатите — 
работници корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд на 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
21 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД 
РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката број 

1662/75 година за постојните износи на придонеси-
те за здравствено осигурување на одделни кате-
гории лица надвор од работен однос осигурени по 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на на-
селението за 1977 година. 

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

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

Број 245 
21 февруари 1978 година 

• Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 
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165. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74) и член 22 точка 11 од Самоуп-
равната спогодба за основање на општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кочани, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кочани, на 
седницата на Соборот на делегатите — работници 
— корисници на услугите, одржана на 21 февру-
ари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за 

закоп на осигурено лице изнесува: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 

1 годишна возраст 650 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1—7 

годишна возраст — 1.000 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 

7—>14 годишна возраст — 1.400 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице над 

14 годишна возраст — 1.750 динари. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп за оси-

гурено лице кое умрело и е закопано на подрач-
јето на друга општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување, се исплатува според 
Одлуката на односната Заедница до колку таа е 
поповолна за него. 

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на неговото семејство кој ги издржувал до 
неговата смрт им се исплатува посмртна помош во 
висина од едномесечен просечен личен доход ост-
варен во претходната година, односно во висина 
од едномесечен износ на пензијата. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за висината на надо-
местокот за трошоците за закоп и посмртна по-
мош на осигурено лице број 309 од 23. февруари 
1977 година. 

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

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

Број 247 
21 февруари 1978 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

166. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71), член 17 став 3 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" ,бр. 5/74), член 12 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-

ње — Тетово, членовите 87, 88 и 207 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово („Службен весник 
на СРМ", бр. 1?/77), Соборот на делегатите корис-
ници на услуги — работници на Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, на седницата одр-
жана на 15 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 
ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на изно-

сот на помошта за спрема на секое новородено 
дете. 

Член 2 
На осигурениците — работници и лицата што 

вршат самостојни професионални дејности, им се 
обезбедува помош за спрема за секое новородено 
дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж за случај на боледу-

вање на неговата брачна другарка која е осигу-
рена како член на неговото семејство; 

3. на осигуреник за случај на породување на 
било кое женско лице кое е осигурено како член 
на неговото семејство. 

Помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и во случај на породување на член на семејството 
— жена на која и се обезбедува здравствена за-
штита, додека лицето по кое има право на таа 
заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и: 

1. за дете родено во рок од 10 месеци од денот 
на смртта на осигуреникот, односно по разводот 
на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа 
помош; 

2. за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание или 
судска одлука; 

3. за усвоено дете до 1 година на живот, ако 
за тоа дете претходно не е исплатена помош; 

4. висината на помошта за спрема на секое но-
вородено дете изнесува 320,00 динари. 

Член 3 
Стручната служба на Заедницата ќе исплатува 

помош за спрема на новородено дете врз основа 
писмена документација и тоа: 

1. за исплата пред породувањето — доказ од 
лекарот-гинеколог дека породувањето ќе уследи 
во рок од 1 месец од денот на оценката; 

2. за исплата по породувањето — извод од ма-
тичната книга на родените; 

3. доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа 
дете помош не е исплатена. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од првиот ден на наредниот месец од денот 
на донесувањето. 

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

лука, престанува да важи Одлуката за висината 
на надоместокот за спрема на новородено дете број 
0206-529/18 од 16 мај 1975 год. 

Број 0805-191/7 
15 февруари 1978 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 
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167. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 17 став 3 од За -
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 12 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Тетово, членовите 89, 90, 91, 92 и 207 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово („Службен 
весник на СРМ", бр. 12/77), Соборот на делегатите 
корисници на услугите — работници на Собрани-
ето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на седница-
та одржана на 15 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, услови- ч 

те за стекнување и начинот на остварувањето пра-
вото на надоместок на погребните трошоци и по-
смртната помош во случај на смрт на осигурено 
лице на Општинската заедница на здравството и 
здравствено осигурување — Тетово. 

Член 2 
Во случај на смрт на член на семејството, на 

осигуреникот — работник или лице што врши са-
мостојна професионална дејност, му припаѓа надо-
месток на трошоци за закоп во висина од: 

— 750,00 динари — за член на семејството до 
навршена една година живот; 

— 1.120,00 динари — за член на семејството 
постар од една година до 7 години; 

— 1.500,00 динари — за член на семејството 
постар од 7 години до 14 години; и 

— 1.870,00 динари — за член на семејството 
постаро од 14 години. 

Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-
вите на семејството кој тој ги издржувал до денот 
на смртта, им припаѓа: 

— надоместок на трошоци за закоп 1.870,00 ди-
нари и 

— посмртна помош во висина на просекот на 
личниот доход од претходната година, односно на 
пензијата примена од последниот месец. 

Член 3 
Надоместокот за трошоците за закоп, припаѓа 

на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено 
лице, а врз основа на извод од матичната книга 
на умрените, здравствената легитимација на по-
кој пикот и уверение дека тие ги сносиле трошо-
ците за закоп. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на 
семејството на осигуреникот, ако смртта настанала 
во рок од 30 дена од денот на престанокот на свој-
ството на работник во здружениот труд или друга 
дејност, односно по престанокот на својството оси-
гуреник. 

Член 4 
Надоместок на потребните трошоци за осигу-

рено лице умрено и закопано во местото на посто-
јаното живеење, се определува и исплатува во ви-
сина на надоместокот определен според местото ча 
закопот, ако тоа за корисникот е поповолно. 

Надоместок на трошоците за закоп на осигу-
рено лице умрено за време на престој во стран-
ство, се определува во висина на неопходно по-
требните трошоци за закоп во земјата во која оси-
гуреното лице умрело. 

Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува Стручната служба на 
Заедницата, земајќи го во предвид пријавеното 
мислење за тоа од дипломатско-шшзуларното 
претставништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од првиот ден на наредниот месец од денот 
на донесувањето. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за надоме-
стокот на трошоците за закоп на осигуреното лице 
и посмртна помош на членовите на фамилијата на 
осигуреникот број 0206-529/2 од 16 мај 1975 година. 

Број 0805-191/8 
15 февруари 1978 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

168. 
Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(..Службен весник на СРМ", бр. 21/71), член 17 став 
2 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(.»Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 12 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, членовите од 81—86 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово („Службен 
весник на СРМ", бр. 12/77), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Тетово, на рамноправна седница 
на Соборот на делегатите корисниците на услу-
гите — работници и Соборот на делегатите на да-
вателите на услугите, одржана на 15 февруари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРС-
КА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот за трошо-
ците за исхрана и сместување за време на пату-
вање и престој во друго место во врска со оства-
рувањето на здравствената заштита што им при-
паѓа на осигурените лица на товар на средствата 
на Заедницата, а во случаите кога користат здрав-
ствена заштита на начин пропишан со Закон, Ста-
тутот и со Правилникот за начинот на оствару-
вањето на здравствената заштита. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита на осигурените лица изне-
сува: 

— 25 динари во рамките на подрачјето на За -
едницата и тоа само за патување над 10 км. во 
паушален износ; 

— 75 динари во други места на СР Македо-
нија; 
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— 80 динари во Скопје; 
— 100 динари во другите места вон СРМ; и 
— 125 динари во главните градови на Репуб-

ликите на СФРЈ. 
Надоместокот од претходниот став изнесува: 
1. 100% од утврдениот износ на патување и 

престој кое не е пократко од 12 или подолго од 
24 часа; 

2. 50% од утврдениот износ за патување и пре-
стој кое не е пократко од 8 часа или подолго од 
12 часа. 

Деца — членови на семејството на осигурени-
кот до навршени 7 години, имаат право на 50% од 
висината на надоместокот од претходниот став. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се приз-

нава во висина на трошоците за патување по на ј -
кратката релација и по основната тарифа на ре-
довните средства за превоз во јавниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба, на 
осигуреното лице, должината на патувањето и 
други околности лекарската комисија може да од-
реди и поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се 
одобри само во случај кога превозот со други сред-
ства не е возможен со оглед на итноста на слу-
чајот и здравствената состојба на осигуреникот. 

Член 4 
Осигуреното лице има право на надоместок на 

трошоците за превозот и кога превозот е извршен 
поради прием и испраќање или преместување од 
една во друга организација на здружен труд, со 
констатација на лекарот или здравствената орга-
низација на здружениот труд дека превозот на 
осигуреникот е медицински индициран. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се приме-
нуваат и кога осигуреното лице на кое здравстве-
ната заштита се обезбедува во странство во смис-
ла на одредбите на Статутот на Заедницата, се 
превезува од странство со тоа што мислење за по-
требата од таков превоз дава лекарската комисија 
или установата во која осигуреното лице се лекува. 

Член 5 
Надоместокот на патните трошоци му припа-

ѓат и на придружникот на осигуреното лице ако 
по оценка на лекарот поединец, лекарската коми-
сија или здравствената организација на здруже-
ниот труд се утврди дека на осигуреното лице упа-
тено на лекување или лекарски преглед во друго 
место, му е потребен придружник за време на па-
тувањето и престојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
туваат во друго место деца на осигуреникот или 
дете кое осигуреникот го зел на издржување, се 
смета дека придружник е потребен, ако детето е 
помладо од 15 години, доколку не е обезбеден 
стручен придружник. 

Член 6 
Ако осигурено лице, по посебни прописи, има 

право на бесплатно возење, при корестење на пре-
возни средства на јавниот сообраќај, не му при-
паѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Член 7 
На осигурено лице, кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и на 
Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствената заштита, не му припаѓа надоместок на 
патните трошоци и трошоците за исхрана и сме-
стување на осигурените лица. 

Член 8 
Аванс може да се исплатува во исклучителни 

случаи во висина од 50% од вредноста на потреб-
ните трошоци. 

Член 9 
- Осигуреникот при остварување на здравстве-

ната заштита надвор од подрачјето на СР Маке-
донија, покрај надоместокот на трошоците за ис-
храна и патување, има право и на трошоци за 
ноќевање во висина од 63 динари, само врз осно-
ва на поднесената потврда од организацијата каде 
ноќевал. 

Член 10 
Барањето на надоместок на трошоците за пре-

воз, исхрана и сместување, може да се поднесе во 
рок од една година по завршувањето на лекува-
њето, односно патувањето. 

Член 11 
Со денот на применувањето на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за надоместок на 
трошоците за превоз, исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и престој 
во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита број 0206-529/19 од 16 мај 
1975 година. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од првиот ден на наредниот месец од денот 
на донесувањето. 

Број 0805-191/9 
15 февруари 1978 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО 

169. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 9 став 1 алинеја 
8 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15 став 
1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основа-
ње на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово и Одлуката 
за утврдување на најнискиот износ на дневниците 
на осигурените лица кои се упатуваат на преглед 
и лекување во друго место на Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Скопје од 20.12.1977 година, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Берово — на седницата на 
Соборот на делегатите работници-корисници ча 
услугите — одржана на 28 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 

ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување на осигурените лица за време 
на патување и престој во друго место во врска со 
остварувањето на здравствена заштита изнесува: 

1. ако се упатува во места на територијата на 
СРМ — 80,00 динари; 

2. ако се упатува во места надвор од терито-
ријата на СРМ — 100,00 динари; 

3. ако се упатува во Скопје — 90,00 динари; 
4. ако се упатува во другите републички и по-

краински центри 130,00 динари. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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За деца до 5 годишна возраст се исплатува 
50% од износите одредени во став 1 од овој член. 

Член 2 
Осигуреното лице остварува право на полна 

дневница кога патувањето и престојот во друго 
место трае повеќе од 12 часа, половина дневница 
од 8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не 
следува дневница. 

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

несувањето а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 01-38/1 
28 декември 1977 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

170. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15 став 
1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Берово и Одлуката на 
Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување од 20.12.1977 година за утвр-
дување на најнискиот износ на помошта за спре-
ма на новородено дете, Собранието на Општинска-, 
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување Берово на седницата на Соборот на де-
легатите работници — корисници на услугите — 
одржана на 28 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на по-

мошта за спрема на новородено дете. 

Член 2 
Висината за помошта за спрема на новородено 

дете изнесува 350 динари за секое новородено дете. 

Член 3 
На осигурениците за сите осигурени случаи 

им припаѓа помош за спрема на новородено дете 
и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж за случај на породу-

вање на брачна другарка која е осигурена како 
член на семејството; 

3. на осигуреник за случај на породување дру-
го женско лице кое е осигурено како член на се-
мејството ако осигуреникот пред породувањето го 
исполнува условот од претходното осигурување, 

4. помош за спрема на новородено дете при-
паѓа и во случај на породување на женско лице 
на семејството на кое му е обезбедена здравстве-
на заштита додека осигуреникот се наоѓа на от-
служување на воениот рок; 

5. помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и за дете родено во рок од 10 месеци од денот 
на смртта на осигуреникот, односно после разво-
дот на бракот на осигуреникот; 

6. помош за спрема на новородено дете и за 
дете усвоено до 6 месеци ако за детето помош за 
спрема не е исплатувана; 

7. помош за спрема на новородено дете при-
паѓа и за вонбрачно дете ако татковството е утвр-
дено со правосилна пресуда. 

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

несувањето, -а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 01-39/1 
28 декември 1977 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

171. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување, и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9, став 1 алинеја 
8 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 15, став 
1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Берово и Одлуката на Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување Скопје за утврдување на на ј -
нискиот износ на надоместокот на трошоците за 
закоп на осигурено лице од ден 20. 12. 1977 годи-
на, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување Берово на сед-
ницата на Соборот на делегатите работници — ко-
рисници на услугите — одржана на 28 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на надо-

местокот на трошоците за закоп и посмртна по-
мош на осигурено лице. 

Член 2 
Висината на надоместокот за трошоците за за-

коп на осигурени лица изнесува: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 го-

дишна возраст 650 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст 1.000 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст 1.400 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години 1.800 динари. 

Член 3 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на заедницата, ќе се исплатува 
спрема одлуката на Заедницата што го врши за-
конот на осигуреното лице ако тоа е поповолно 
за него. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурено лице умрено во странство за време додека 
боравело таму се одредува и изнесува во висина 
на стварните трошоци за закоп во таа земја. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигуреник на членовите 

на потесното семејство им припаѓа посмртна по-
мош во едностран износ во висина од основот на 
надоместок на личниот доход од претходната го-
дина ако осигуреникот до својата смрт ги издржу-
вал. 

Во случај на смрт на осигуреник-пензионер, 
посмртна помош припаѓа во висина на износот на 
пензијата примена во претходниот месец. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 01-40/1 
28 декември 1977 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

172. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 18, став 1 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување Берово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Берово на седницата на Со-
борот на делегатите работници — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на работниците 
од здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 28 декември 1977 година, 
донесе 

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

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1978 година се опреде-
лува во висина од 8% од што: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 2,80'%; 

— за останатите права од здравственото оси-
гурување — 5,20%. 

Основица за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување е бруто личниот доход 
на работникот. 

Тарифата на придонесот на здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
ЕО висина од — 0,50%. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести ка ј обврзниците кои форми-
раат доход од областа на стопанството, како и ос-
новните организации на здружениот труд реги-
стрирани како установи кои со Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и други организа-
ции и државни органи по дејности се распоредени 
БО областа од 1 до 8, претставува остварениот до-
ход намален за пресметаните договорни и закон-
ски обврски, освен данокот на доход. 

Основица за пресметување на придонесот за 
случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести ка ј обврзниците кои не фор-
мираат доход, а се распоредени во областа 0 и 9 
од споменатата Номенклатура, претставува бруто 
личниот доход. 

Придонес за несреќа на работа и заболува-
ња од професионални болести од — 0,50% од бру-
то основицата пресметуваат и плаќаат и обврзни-
ците на придонесот распоредени во областа 0 и 9 
од Номенклатурата за вработените со договор за 
дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во стопанство се определува во висина 
од 20% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

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

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението и Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување и другите општи акти на 
Заедницата основицата за пресметување на при-
донесите е определена во нето износ, придонесите 
за здравствено осигурување се пресметуваат и 
плаќаат по стапки, односно тарифи пресметани за 
примена на нето личните доходи, односно прима-
њата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и се плаќаат во нето износи, како и во слу-
чаи кога во личниот доход не се содржани сите 
придонеси од личниот доход или истите се пла-
ќаат по други стапки по кои придонесот се пре-
сметува и плаќа за поголем број работници вра-
ботени во работни организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење здравствена зашти-
та во странство ќе се уплатуваат со еден налог-
уплатница. 

Член 4 
Обврзникот 'за уплата на придонесот должен е, 

согласно член 105 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, при уплатата на 
придонесот за здравствено осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство на самиот налог-уплатница да 
даде спецификација за уплатените придонеси по 
БИДОВИ на правата, со ознака на основицата и пе-
риодот за кој се пресметува и уплатува придоне-
сот. 

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

несувањето а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 01-42/1 
28 декември 1977 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

173. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 19 став 1 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување Берово, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување Берово на сед-
ницата на Соборот на делегатите земјоделци — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите 
работници од здружениот труд на здравството — 
даватели на услугите, одржана на 28 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот 

доход и паушалниот придонес по осигурено лице 
за здравствено осигурување на земјоделците за 
1978 година се определува на 6%, од тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителни 
видови на здравствена заштита 3,50%; 
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— стапката на придонесот за правата од 
здравствена заштита над задолжителните видови 
2,50%. 

2. Паушалниот придонес по осигурено лице из-
несува 60,00 динари и тоа: 

— износот од 35,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износот од 25,00 динари на име придонес за 
правата што заедницата самостојно ги утврдува. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 120,00 динари по 
член годишно од тоа: 

— износ од 70,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износ од 50,00 динари за правата од здрав-
ствена заштита што заедницата самостојно ги 
утврдува. 

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

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

Број 01-42/1 
28 декември 1977 година 

Берово 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Пред Општинскиот суд Скопје И, се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Лидија Трипуновска од Скопје, со стан на 
ул. „Руди Чајевац", кула Б-9, населба „Аеродром', 
против тужениот Панче Трипуновски од село Пет-
ровец. 

Се повикува тужениот Панче Трипуновски ао 
рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд 
Скопје II, а доколку не се јави во предвидениот 
рок ќе му се постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 2220/77. 
(27) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Назим Мифтари од Куманово, ул. „Правда 
Спасовска" бр. 7, поднесе до овој суд тужба за 
развод на брак против тужената Кадиша Миф-
тари, род. Кадрии од Куманово, а од 1968 година 
живее во Турција со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно, судот по службена долж-
ност ќе и ја одреди за застапник Љиљана Ива-
новска, приправник при Општинскиот суд во Ку-
маново. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 180/78. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Општинскиот суд во Струга, врз основа на 
член 84, став 2, точка 5 од ЗПП, на тужените: Гр-
чески Михајлов Владо и Грческа Елена од село 
Радожда, на привремена работа во Франција со 
непозната адреса, по горенаведениот предмет, а по 
тужбата на тужителот Грчески Михајло од село 
Радожда, за поништување на договор за доживот-

на издршка, за привремен старател им го постави 
лицето Затуроски Митре, на работа во Медицин-
скиот центар — Струга. Привремениот застапник 
ќе ги застапува тужените во постапката се додека 
тужените или нивните полномошници не се поја-
ват пред судот, односно додека органот на стара-
телство не го извести судот дека им поставил ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во Струга, П. бр. 870/77. 
(29) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спс^ 
за развод на брак и алиментација по тужбата на 
Асибе Адеми, родена Шабани од село Доброви" 
Тетовско, против тужениот Нијази Аметов Адем ! 
од село Пршовце, Тетовско. 

Се повикува тужениот Нијази Адеми кој се 
наоѓа привремено на работа во Западна Германија, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави на Општинскиот суд во Тетово или да од-
реди свој полномошник. Доколку во определениот 
рок не се јави на судот и не одреди свој полно-
мошник, преку Центарот за социјални работи во 
Тетово, ќе му биде поставен привремен старател 
кој во постапката ќе ги штити неговите интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 20/78. (29) 

Пред овој суд се води тужба за утврдување 
делба на недвижен имот од страна на тужителите 
Савески Миле и Савески Богдан, двајцата од село 
Беловиште, Тетовско, против тужената Савеска 
Ристана, Петровска Горица и Савески Саво од село 
Беловиште. Вредност на спорот 500 н. динари. 

Бидејќи тужената Петровска Горица сега жи-
вее во САД, со непозната адреса, се повикува да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот или да опре-
дели свој полномошник, Во спротивно, по истекот 
на овој рок ќе и биде поставен привремен стара-
тел, кој ќе ги застапува нејзините интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2/76. (30) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот 

за ловство („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), 
Собранието на општината Чаир — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за доделување на стопанисување со ловиште 
број 1 (I реон) — „Скопска Црна Гора" I и лови-
ште број 2 (II реон) — „Скопска Црна Гора" II. 

Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со 

ловно стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други орга-

низации на здружен труд, кои стопанисуваат це-
лосно или со поголем дел од површината на кои 
се установуваат ловиштата; 

— да располагаат со стручни лица за ловство 
и ловочувари. 

Рокот за поднесување на барањата со потреб-
ната документација трае 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. 

Барањата да се поднесуваат до Секретаријатот 
за стопанство, општествено планирање и труд при 
Собранието на Општината Чаир — Скопје. (134) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 март 1978 
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Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот 
за ловство („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), 
собранијата на општините Чаир и Гази Баба од 
Скопје 

р а с п и ш у в а а т 
К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ЛОВИШТЕ БРОЈ 3 (III) РЕОН — „СКОП-

СКА ЦРНА ГОРА" III 
Учесниците на конкурсот треба да ги испол-

нуваат следните услови: 
— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со 

ловно стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации на здружен труд, кои стопанисуваат целос-
но или со поголем дел од површината на кое се 
установува ловиште; 

— да располагаат со стручни лица за ловство 
ч ловочувари. 

Рок за поднесување на барањата со потребна-
та документација трае 15 дена од објавувањето 
па конкурсот. 

Барањата се поднесуваат до секретаријатите 
за стопанство, општествено планирање и труд при 
собранијата на општините Чаир и Гази Баба — 
Скопје. (135) 

СОВЕТОТ НА 
ООЗТ — ДЕТСКА ПНЕВМО-ФТИЗИОЛОГИЈА 

ПРИ ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на ООЗТ — Детска пневмо-
фтизиологија (реизбор) 

У с л о в и : 
— Кандидатот да е доктор на медицински 

науки, професор, доцент, примариус, магистар или 
лекар специјалист; 

— да има најмалку 5 (пет) години специјалис-
тички стаж; 

— да има морално-политички квалитети и 
— да се согласува да ги исполнува целите и 

задачите доколку се определени писмено за извр-
шување до реизборот. 

Со пријавата за конкурирање кандидатите да 
достават: документ за звањето или положен спе-
цијалистички испит; документ за стажот; соглас-
ност дека ќе ги исполнува целите и задачите до-
колку ќе бидат определени писмено за извршува-
ње до реизборот; за морално-политички квалите-
ти; лекарско уверение ,извод на родени и уверение 
за државјанство. 

Некомплетирани пријави со потребните доку-
менти нема да бидат земени предвид за разгле-
дување. 

Рок за поднесување на пријави е 30 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". (136) 

Собирот на работните луѓе на Работната орга-
низација за угостителство, туризам и комунални 
работи „Маврово" — Маврови Анови, врз основа 
на Законот за здружен труд, Законот за работните 
односи на СРМ и нормативните самоуправни акти 
на Работната организација за угостителство, тури-
зам и комунални работи „Маврово" — Маврови 
Анови, на седницата одржана на ден 6-Ш-1978 го-
дина, донесе Одлука број 02-66 со која се 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на раководни работни места во 
Работната организација и тоа: 

1. Директор, 
2. Шеф на сметководството, 
3. Секретар. 

Кандидатите покрај општите услови предвиде-
ни со Законот за здружен труд, Законот за работ-
ните односи треба да ги исполнат и следните по-
себни услови: 

— За работното место под реден број 1, да има 
висока, виша, средна стручна спрема или ВКВ ра-
ботник од градежен смер. Да има работно иску-
ство на раководно работно место и тоа за висока 
2 години, виша 4 години, средна и ВКВ — 6 го-
дини; 

— За работното место под реден број 2 да има 
средно образование од економски смер со најмалку 
6 години работно искуство во книговодство; 

— За работното место под реден број 3, да е 
дипломиран правник или да има виша управна 
школа со над 2 години работно искуство. 

Покрај дадените услови кандидатите треба да 
ги исполнуваат и овие услови: 

— да не се осудувани и против истите да не е 
покрената кривична постапка; 

— да поседуваат организаторски способности; 
— да имаат морално-политички квалитети и 
— да не постојат пречки по член 511 од За -

конот за здружен труд. 
Кандидатите кон молбата треба да приложат: 
— диплома за завршено образование; 
— д о к а з за работен стаж за раководно работ-

но место и 
— уверение дека не се осудувани и дека не се 

под истрага. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со бараните документи се поднесува-

ат до Работната организација за угостителство, ту-
ризам и комунални работи „Маврово" — Маврови 
Анови. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат во разгледување. (140) 

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот за 
ловство („Службен весник на СРМ", бр. 5/73), Со-
бранието на општината Гази Баба — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување на стопанисување со факултетското 
ловиште во село Трубарево 

Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со 

ловно стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации на здружен труд, кои стопанисуваат 
целосно или со поголем дел од површината 
на кое се установува ловиште 

— да располагаат со стручни лица за ловство 
и ловочувари. 

Рокот за поднесување на барањата со потреб-
ната документација трае 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. 

Барањата да се поднесуваат до Собранието на 
општината Гази Баба — Секретаријат за стопан-
ство и труд — Скопје. (142) 

Врз основа на член 67 од Статутот на Стопан-
ското претпријатие „БРАТСТВО", село Ростуше, 
Конкурсната комисија го објавува следниот 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 
за реизбор на раководни работни места: 

1. Директор на работната организација, 
2. Ш е ф на комерцијална служба, 
3. Шеф на сметководството, 
4. Шеф на Општа служба, 
5. Ш е ф на работна единица Текстил, 
6. Технички раководител. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 — Стр. 283 28 март 1978 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

1. За работното место под реден број 1 — да 
имаат високо образование од економска, правна 
или текстилно-техничка насока со три години ра-
ботно искуство на раководни работни места; 

2. За работното место под реден број 2 — да 
имаат висока стручна подготовка од економска на-
сока со три години работно искуство на раковод-
но работно место; 

3. За работното место под реден број 3 — да 
имаат висока стручна подготовка од економска 
насока со три години работно искуство на рако-
водно работно место; 

4. За работното место под реден број 4 — да 
имаат висока стручна подготовка од правна насо-
ка со три години работно искуство во струката; 

5. За работното место под реден број 5 — да 
имаат висока стручна подготовка од текстилна на-
сока со три години работно искуство во струката. 

6. За работното место под реден број 6 — да 
имаат висока стручна подготовка од текстилна на-
сока со три години работно искуство во струката. 

Кандидатите за сите работни места треба да 
ги исполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално-политички квали-
тети; 

— да не им е изречена забрана за вршење 
такви работи од член 511 од Законот за здружен 
труд. 

Кон молбите да се достават и следните доку-
менти: 

— диплома за школска подготовка; 
— потврда за работно искуство; 
— уверение дека не е осудуван и дека не е 

под истрага. 
Стан не е обезбеден. 
Молбите со другата документација да се до-

ставуваат до Конкурсната комисија на Стопанско-
то претпријатие „Братство", село Ростуше, 91254 — 
Ростуше. 

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

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земаат во разгледување и 
ќе бидат вратени на кандидатите. (141) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76) и 
член 33 и 34 од Законот за Јавното обвинителство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/76), 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО 
• О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија во Општин-
скиот суд во Кичево и ќе именува заменик на 
Општискиот јавен обвинител. 

Заинтересираните кандидати покрај општите 
услови предвидени во Законот за работните одно-
си, треба да ги исполнуваат и условите предвиде-
ни во член 74 од Законот за редовните судови и 
член 32 од Законот за јавното обвинителство. 

Пријавите со потребните документи кандида-
тите да ги доставуваат до Собранието на општи-
ната Кичево — КОМИСИЈА ЗА И З Б О Р И ИМЕ-
НУВАЊА. 

Рокот за пријавување за судија е отворен се 
до изборот, а за заменик на општинскиот јавен 
обвинител 15 дена од денот на објавувањето. (139) 

Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот 
за ловство („Службен весник на СРМ" број 5/73 
година), Собранието на општината ГАЗИ БАБА — 
СКОПЈЕ, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување на стопанисување со ловиштето 
број 4 — „АРАЧИНОВО" 

Учесниците на конкурсот треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со 

ловно стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации на здружен труд, кои стопанисуваат 
целосно или со поголем дел од површината 
на кое се установува ловиште; и 

— да располагаат со стручни лица за ловство 
и ловочувари. 

Рокот на поднесување на барањето со потреб-
ната документација трае 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. 

Барањата да се поднесуваат до Собранието на 
општината ГАЗИ БАБА — Секретаријат за сто-
панство и труд — Скопје. (149) 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на еден наставник во звањето виши 
предавач по предметот Агрометеорологија 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудоврг и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (143) 

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за: 
1) еден наставник по предметот ТИПОЛОГИЈА 

НА ШУМИ И ПАСИШТА во звањето доцент или 
вонреден професор; 

2) еден наставник по предметот ШУМСКИ 
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА во звањето доцент; 

3) еден наставник по предметот ОДГЛЕДУВА-
Њ Е НА ШУМИТЕ во звањето доцент; 

4) еден виш научен соработник или научен со-
ветник за областа ЕНТОМОЛОГИЈА во Одделени-
ето за заштита на шумите и дрвото; 

5) еден виш научен соработник или научен со-
ветник за областа ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ШУМ-
СКИТЕ ДРВЈА во Одделението за одгледување на 
шумите; 

6) еден виш научен соработник или научен со-
ветник за областа УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ СО 
РАСТ И ПРИРАСТ во Одделението за уредување 
на шумите; 

7) еден виш научен соработник или научен со-
ветник за областа ШУМСКО СЕМЕНАРСТВО во 
Одделението за шумски култури и озеленување иа 
населби; 
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8) еден научен соработник или виш научен со-
работник за областа МЕЛИОРАЦИЈА И КОНВЕР-
ЗИЈА НА НИСКИ ДЕГРАДИРАНИ ШУМИ И ШИ-
КАРИ во Одделението за одгледување на шумите; 

9) еден научен соработник или виш научен со-
работник за областа ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА 
ШУМСКИТЕ ДРВЈА во Одделението за одгледу-
вање на шумите; и 

10) еден соработник во звањето асистент или 
научен соработник за областа ШУМАРСКА ЕНТО-
МОЛОГИЈА во Одделението за заштита на шуми-
те и дрвото. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шу-
марскиот факултет, Булевар Југославија, б. б. — 
Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат: диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и најмалку по 1 примерок од 
самите трудови. 

Пријавите, биографијата и списокот на струч-
ните и научните трудови се поднесуваат во 4 при-
мероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетираните документи нема да бидат 
земени во разгледување. (144) 

Врз основа на чл. 505 од Законот за здружен 
ТРУД, а во врска со член 70 став Зод Статутот, Ра-
ботничкиот совет на „Електромакедонија" Скопје 
— ООЗТ „Електродистрибуција" Радовиш, објавува 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на инокосен работово-
ден орган (директор во ООЗТ „Електродистрибу-
ција" — Радовиш 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка од елек-
тротехничка струка со работно искуство во стру-
ката од 4 години; 

— да имаат виша стручна подготовка од елек-
тротехничка струка или општо техничка наобразба 
ОТО со работно искуство од шест години; 

— да имаат средна стручна подготовка од елек-
тротехничка струка со работно искуство од шест 
години. 

Кон молбите кандидатите да ги приложат след-
ните документи: 

Свидетелство за стручна подготовка. 
Уверение за потребната практика. 
Уверение дека не е осудуван и дека нема за-

брана за вршење на должноста инокосен работово-
ден орган. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавугг 

њето. 
Некомплетни документи комисијата нема да 

разгледува. 
Молбите со потребната документација да се до-

стават на адреса: 
Електромакедонија — Скопје — ООЗТ „Елек-

тродистрибуција" — Радовиш, ул. „22 Октомври" 
бр. 16. (131) 

Конкурсната комисија за именување на лица 
на раководни работни места на Ф-ка за кожи и 
кожна конфекција „МЕТОДИ МИТЕВСКИ — БРИ-
ЦО" — Делчево, врз основа на член 106 од Ста-
тутот на фабриката и одлуката бр. 0201-115 до 27. 
02. 1978 година на Работничкиот совет 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени во ЗЗТ, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено економски факултет со 
2 години работно искуство или прв степен на прав-
ни факултет со 6 (шест) години работно искуство 
во кожарска струка. 

Личен доход според Правилникот за распредел-
ба на личните доходи во работната организација. 

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

Молбите се поднесуваат до конкурсната коми-
сија при Ф-ка за кожи „ММ — БРИЦО" — Дел-
чево. 

Некомплетни документи нема да се земат во 
разгледување. (123) 

Врз основа на член 73 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76) и член 
12 од Законот за органите за водење на постапка-
та за прекршоци („Службен весник на СРМ", бр. 
36/73), Собранието на општината Крива Паланка 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе изврши избор на двајца судии на оп-
штински суд и еден судија за прекршоци во Крива 
Паланка 

1. За судија на Општинскиот суд може да се 
пријави лице кое покрај општите услови за засно-
вање на работен однос ги исполнува и следните 
услови: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
— да е дипломиран правник; 
— да има положен правосуден испит; 
— да има работно искуство и морално-поли-

тички квалитети за вршење на судската 
функција. 

2. За судија за прекршоци на Општинскиот су-
дија за прекршоци може да се пријави лице кое 
покрај општите услови за засновање на работен 
однос ги исполнува и следните услови: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
— да е дипломиран правник; 
— да има положен правосуден испит, испит за 

судија за прекршоци, или без испит, но на ј -
малку да има 2 години управна или суд-
ска практика или да бил на правни работи 
во ОЗТ и ел.; 

— да има работно искуство и морално-поли-
тички квалитети за вршење на функцијата 
судија за прекршоци. 

Заинтересираните лица може да се пријават до 
Собранието на општината Крива Паланка — Ко-
мисија за прашања на избори и именувања, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на објавата 
во „Службен весник на СРМ". (124) 

Конкурсната комисија на ОЗТ Фабрика за ту-
ли и ќерамиди „Брегалница", е. Кучичино — Ко-
чани 

р а с п и ш у в а 

п о в т о р е н 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети рако-
водни работни места: 

1. технички директор на Фабриката; 
2. шеф на секторот за развој и инвестиции. 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

За работи и работни задачи под број 1: 
— кандидатот треба да има завршено техно-

лошки, градежен, факултет за применета хемија 
со најмалку една година работно искуство, прв сте-
пен од соодветните факултети со три години работ-
но искуство или средно хемиско-технолошко учи-
лиште со над 6 (шест) години работно искуство, 
при тоа кандидатите да поседуваат организаторски 
способности и да ја познаваат технологијата од 
гранката на глинената индустрија. 
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За работи и работни задачи под број 2: 
— кандидатите треба да имаат завршено тех-

нолошки, факултет за применета хемија, со една 
година работно искуство, или прв степен од соод-
ветните факултети со над три години работно ис-
куство, средно хемиско-технолошко училиште или 
геолошко со шест години работно искуство. 

Сите кандидати под еден и два треба да посе-
дуваат морално-политички квалитети, да не се осу-
дувани и да не се под истрага. 

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

Потребните документи се доставуваат до Ди-
рекцијата на фабриката во Кочани. (133) 

Врз основа на член 83 и 84 од Статутот на Гра-
дежно-занаетчиското претпријатие „Ремонт" — 
Скопје, Работничкиот совет на Работната органи-
зација ГЗП „Ремонт" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор на работната орга-
низација (реизбор) 

Покрај општите услови пропишани во Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка од гра-
дежна, архитектонска, правна или економска на-
сока; т : 

— да имаат виша стручна подготовка од гра-
дежна, архитектонска, правна или економска на-
сока; 

— да имаат најмалку 5 години работно иску-
ство на раководни работи и работни задачи; 

— да поседуваат морално-политички квали-
тети; 

— да не ја довеле во загуба или ликвидација 
организацијата каде работеле; 

— да не им е со судска пресуда забрането вр-
шењето на должноста директор на основна односно 
работна организација и да не се под истрага. 

Рокот за поднесување на пријави е 15 дена 
по објавувањето. 

Пријавите со потребната документација се дос-
тавуваат до Градежно-занаетчиското претпријатие 
..Ремонт" — Скопје. 

Некомплетираните пријави нема да се земаат 
^пелвит. (132) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Загубените печат и штембил под назив: „Цен-
трално основно училиште „Скендербеу", е. Арачи-
ново, Скопје, СР Македонија". (859) 

Свидетелство за завршено тутунско училиште 
издадено во Прилеп, на име Ветаџокоски Јордан, 
ул. „Игески Илија" бр. 33, Прилеп. (917) 

Пасош МА-323629, издаден од ОВР — Берово 
на име Станоевска Данка, Пехчево. (984) 

Ученичка книшка на име Ристе Ангелов, ул. 
„К. Мисирков" бр. 6-а, Титов Велес. (4383) 

Работна книшка на име Исмет Тоска, ул. „М. 
Ч. Филипоски" бр. 236, Гостивар. (4384) 

Свидетелство на име Мико Никодиноски, ул. 
,.18 Ноември" бр. 17, Гостивар. (4385) 

Свидетелство од IV одделение на име Добрила 
Глигорова, е. Стамор, Делчево. 

Свидетелство од IV одделение на име Барија 
Усеинова, Нова Населба, Делчево. (4387) 

Свидетелство од VIII одделение на име Анифа 
Ибишова, ул. „М. Тито" бр. 64, Делчево. (4388) 

Воена книшка на име Беќир А. Бајрами, ул. 
„В. КОЧОСКИ" бр. 20, Тетово. (4389) 

Ученичка книшка од V одделение на име На-
сир Зибери, е. Камењане, Тетово. (4390) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „А. Рус-
к о в и " — Берово на име Ефтим Т. Клетнички, е. 
Негрево, Берово. (4391) 

Свидетелство од VI одделение на име Доста 
Опорчукоска, е. Витолиште, Прилеп. (4392) 

Диплома за завршено занаетчиско градежно 
училиште на име Гвозден Димитриоски, ул. „5 При-
лепска бригада" бр. 13, Прилеп. (4393) 

Свидетелство од VIII одделение на име Петар 
Трај коски, Прилеп. (4394) 

Свидетелство за занаетчиско градежно учили-
ште на име Гвозден Димитриоски, ул. „5 Прилеп-
ска бригада" бр. 13, Прилеп. (4395) 

Свидетелство за V одделение на име Алинури 
Хамзаи, е. Синичане, Тетово. (4396) 

Свидетелство од IV одделение на име Басри 
Адеми, е. Длапкин Дол, Гостивар. (4397) 

Лична карта на име Кариман Каримани, е. 
Шипковица, Тетово. (4393) 

Свидетелство на име Талат Ислами, е. Врапчи-
ште, Гостивар. (4399) 

Работна книшка на име Станка Костадиновиќ, 
плоштад „Маршал Тито" бр. 22, Гостивар. (4400) 

Свидетелство од V одделение на име Блажо М. 
Чиплаковски, Берово. (4401) 

Работна книшка на име Горица Талевска, е. 
Суводол, Битола. (4402) 

Работна книшка на име Дичко Михај ловиќ, е. 
Љубодраг, Куманово. (4403) 

Свидетелство од I година, издадено од Занает-
чиското училиште „П. Наков" — Куманово на име 
Цветан Маневски, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 55, Кума-
ново. (4404) 

Воена книшка на име Страшко С. Илијевски, 
ул. „Бр. Р а д и ч е в и ћ бр. 19, Куманово. (4405) 

Воена книшка на име Љупчо Гигов, ул. „Пар-
тизанска" бр. 1, Т. Велес. (4407) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сафет 
Дехари, е. Камењане, Тетово. (4408) 

Свидетелство од IV разред, на име Несет Ис-
м а и л а е. Пирок — Тетово. (4409) 

Свидетелство на име Алинеби Исмаили, е. Пи-
рок — Тетово. (4410) 

Извод на родените, на име Реџеп Г. Саиди, ул. 
,.Ј. Сандански" бр. 12 — Тетово. (4411) 

Извод на родените, на име Харијед Саиди, ул. 
„Ј. Сандански" бр. 12 — Тетово. (4412) 

Извод на родените, на име Фикрије Саиди, ул. 
„Ј. Сандански" бр. 12 — Тетово. (4413) 

Извод на родените, на име Фикријет Саиди, ул. 
,.Ј. Сандански" бр. 12 — Тетово. (4414) 

Книшка за повластено патување, на име Иван 
Атанасовски, ул. „121" бр. 7 — Тетово. (4415) 

Одобрение за фирма, на име Јонуз Шаќири, е. 
Доброште — Тетово. (4416) 

Свидетелство од VIII разред, на име Иљо Крс-
товски, Тетово. (4417) 

Свидетелство од I, II, III и IV година на име 
Наџи Мемети, ул. „И. Р. Лола" бб — Тетово. (4418) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Шукрије И. Челипи, е. Камењане — Тетово. (4419) 

Диплома, на име Зулфиќар Муслиу, е. Ча јле 
— Гостивар. (4420) 

Свидетелство, на име Розета Талеска, ул. „Бл. 
Ружето" бр. 45 — Прилеп. (4422) 
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Ученичка книшка од VIII одделение, на име 
Соња Манева, ул. „Б. Шемкоски" бр. 24 — При-
леп. (4423) 

Свидетелство за IV одделение, на име Спасен 
И. Гурмишоски, ул. „Орде Чопела" бр. 2 — Варош 
— Прилеп. (4424) 

Книшка од IV одделение, на име Блага То-
коска, е. Загорани — Прилеп. (4425) 

Индекс бр. 240/74, на име Никола Велоски, ул. 
„Елп. Караманди" бр. 16 — Струга. (4426) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Хани 
Камбери, с. Добридол — Гостивар. (4427) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Благо-
ја Илиевски, с. Смиловци — Прилеп. (4428) 

Свидетелство, на име Панда Николоска, ул. „М. 
Тито" бр. 95/2 — Прилеп. (4429) 

Воена книшка, на име Кирил Бумбароски, ул. 
„Орде Кобецо" — Прилеп. (4430) 

Книшка од V одделение, на име Кита Талеска, 
е. Подмол — Прилеп. (4431) 

Свидетелство за завршено текстилно училиште, 
на име Славка М. Талеска, ул. „К. Јосифовски" 
бр. 248 — Прилеп. (4432) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Усам 
Казими, е. Слупчане — Куманово. (4433) 

Режи карта, на име Невзат Р. Камили, ул. „Л. 
Лазарески" бр. 4 — Гостивар. (4434) 

Свидетелство од VIII годишно училиште, на 
име Алија Раим, ул. „Сл. Попоски" бр. 26 — Го-
стивар. (4435) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Даме Груев" од 
Градско, на име Камева Стојна, е. Уланци — Ти-
тов Велес. (4436) 

Уверение за шивачки занает бр. 469, издадено 
од Собранието на општината Ресен, на име Мер-
џановски Неат Рамадан, ул. „Пречанска" бр. 23 
- Ресен. (4437) 

Диплома, издадена од ВПШ — Битола, на име 
Љубица Крстевска, ул. „Брегалница" бр. 8-в — Би-
тола. (4438) 

Работна книшка, на име Васко Митровски, с. 
Оптичари — Битола. (4439) 

Воена книшка, на име Анѓелко Анѓелов, ул. 
„Сл. Давчев" бр. 17 — Титов Велес. (4440) 

Свидетелство за VII одделение, на име Таип 
Шемоски, е. Пласница — Македонски Брод. (4441) 

Свидетелство за IV разред, на име Јонуз Ше-
риф Нухиу, е. Г. Речица — Тетово. (4442) 

Свидетелство, на име Голубина Балдазарска — 
Берово. (4443) 

Работна книшка, на име Драги Неновски, е. 
ГХутурус — Битола. (4444) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Мето-
дија Томулески, е. Љубојно — Ресен. (4445) 

Свидетелство за IV одделение, на име Надежда 
И. Тошева, с. Ново Село — Титов Велес. (4446) 

Свидетелство за КВ шивач, на име Костадин 
Мојсов, ул. „Д. Најдов" бр. 138 — Т. Велес. (4447) 

Свидетелство од гимназија, на име Благоја 
Петрески, нас. „Керамидна" бб — Т. Велес. (4448) 

Свидетелство за КВ столар, на име Ахмет Га-
ни, ул. „И. Р. Лола" бр. 57 — Гостивар. (4449) 

Работна книшка, на име Селам Муслиу, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 72 — Гостивар. (4450) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Исак 
Алиу, е. Форино — Гостивар. (4451) 

Свидетелство од IV одделение, на име Салем 
Рамовиќ, е. Десово — Прилеп. (4452) 

Диплома за погонски електричар, на име Бо-
рис Димовски, ул. „Бл. Николоски" бр. 17 — При-
леп. (4453) 

Свидетелство за VI одделение, на име Шабан 
Ибески, е. Преглово — Македонски Брод. (4454) 

Свидетелство за VI одделение, на име Авзи 
Бајрами, е. Камењане — Тетово. (4455) 

Воена книшка, на име Бејадин 3. Бејадини, е. 
Челопек — Тетово. (4456) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Џемали Шаини, е. Стримница — Тетово. (4457) 

Свидетелство од IV година учителска школа, 
на име Таир Демири, е. Желино — Тетово. (4458) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Шериф Кадрија, е. Стримница — Тетово. (4459) 

Здравствена легитимација, на име Сеадете 
Исени, е. Стримница — Тетово. (4460) 

Свидетелство за завршен испит, на име Таир 
Демири, е. Желино — Тетово. (4461) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Измете Кадрија, е. Стримница — Тетово. (4462) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Мир-
јана П. Калаџиска, е. Митрашинци — Берово. (4463) 

Свидетелство, на име Вехап Амети, е. Радуша 
— Ѓ. Петров. (4464) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Тошо 
Димовски, е. Градско — Титов Велес. (4465) 

Воена книшка, на име Данко Тошевски, е. Вој-
ница — Титов Велес. (4466) 

Уверение за фризер, на име Зоран Павловски, 
ул. „С. Симоновски" — Гостивар. (4467) 

Оружен лист, издаден од СУП — Тетово, на 
име Гаим Амети, е. Ларце — Тетово. (4468) 

Диплома за матура, на име Маира Нуредини, 
е. Палатица — Тетово. (4469) 

Свидетелство од IV разред, на име Зеќирја Те-
фики, е. Боговиње — Тетово. (4470) 

Свидетелство од V одделение, на име Екрем 
Амзи, е. Лакавица — Гостивар. (4471) 

Свидетелство од I, II и III одделение, на име 
Сафет Емри, ул. ^Беличица" бр. 83 — Гостивар. (4472) 

Индекс, на име Ацо Атанасов, е. Цревулево — 
Штип. (4473) 

Свидетелство од VIII одделение, на име Слав-
ко Чучуроски, кеј „9 Септември" бр. 60 — Прилеп. 

Работна книшка, на име Цене Алкова, ул. „Кр. 
Марко" бр. 59 — Титов Велес. (4475) 

Работна книшка, на име Митко Мишев, Град-
ско — Титов Велес. (4476) 

Свидетелство, издадено од ЦОУ „С. Стојменов", 
на име Вангел Ѓорѓиев, е. Истибање, Кочани. (4477) 

Свидетелство за завршен испит на Средно хе-
миско училиште, на име Богданка Ристеска, ул. 
„И.Р. Лола" бб — Прилеп. (4478) 

Уверение за завршен курс за електро завару-
вач, на име Петре Мијакоски, е. Волково — При-
леп. (4479) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Петре 
Трај коски, ул. „Цане Коњарец" — Прилеп. (4480) 

Ученичка книшка, на име Даница ѓорѓиоска, 
ул. „К. Јосифовски" бр. 167-а — Прилеп. (4481) 

Здравствена легитимација, на име Зарије Ем-
рули — Тетово. (4482) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
на име Аднан Сулејмани, е. Врапчиште — Гости-
вар. (4483) 

Свидетелство од IV одделение, на име Бејто 
Мусли, е. Дур. Река — Гостивар (4484) 

Работна книшка, на име Љиљана Спасова, ул. 
„4 Јули" бр. 21 — Виница. (4483) 

Работна книшка, бр. 1967, на име Трајче Ле ј -
ковски, е. Сопотница — Битола. (4486) 

Свидетелство, на име Миле Стоилковски, е. М. 
Каменица — Битола. (4487) 

Работна книшка, на име Кирило Димитриов-
ски, е. Крклино — Битола. (4488) 

Свидетелство за ѕидаро-тесар ,на име Стојко 
Ристески, ул. „Лука Геров" — Прилеп. (4489) 
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Земјоделска здравствена легитимација бр. 22849, 
издадена од ЗСО — Струга, на име Сафет Цаноски, 
е. Октиси — Струга. (4491) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 22601, 
издадена од ЗСО — Струга, на име Акип Цаноски, 
е. Октиси — Струга. (4492) 

Свидетелство за IV одделение, на име Халил 
Делили, е. Селце — Тетово. (4493) 

Свидетелство, на име Фадил Цека, е. Ново Се-
ло — Тетово. (4494) 

Пасош бр. 073750/74, издаден од ОВР — Тето-
во, на име Селим Зекири, е. Џепчиште — Тетово. 

(4495) 
Свидетелство за IV клас, на име Медија Неја-

зи, е. Камењане — Тетово. (4496) 
Свидетелство од VIII, на име Хафет Хаљитп, 

е. Боговиње — Тетово. (4497) 
Ученичка книшка од IV одделение, на име Ра-

фет Куртиши, е. Синичане — Тетово. (4498) 
Свидетелство од VII одделение, на име Рамадан 

Сатки, е. Камењане — Тетово. (4499) 
Уверение за завршен курс за радио механичар, 

на име Мирче Димовски, е. Радиовце — Тетово. 
(4500) 

Диплома од техничко училиште, на име Танаш 
Лазарески, ул. „Н. Тесла" бр. 41 — Гостивар. (4501) 

Ученичка книшка за III одделение, на име 
Влатко Трпчески, ул. „Републиканска" бр. 5 -
Прилеп. (4502) 

Здравствена легитимација, на име Добрица 
Дојниноска, ул. „Егејска" бр. 80 — Прилеп. (4503) 

Свидетелство од IV година бр. 40/4048, на име 
Лилјана Маркоска, ул. „М. Црвенкоски" бр. 6 — 
Прилеп. (4504) 

Диплома, издадена од Училиштето за занима-
ња „Перо Наков" — Куманово, на име Аце Русев-
ски, ул. „11 Октомври" бр. 39 — Куманово. (4505) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Наџбе-
дин Велиу, е. Џепин — Струга. (4506) 

Свидетелство, на име Петранка Јорданова, е. 
Сливци — Титов Велес. (4507) 

Свидетелство од I клас полна гимназија, на 
име Рефик Речани, ул. „Београдска" бр. 50 — Го-
стивар. (4508) 

• Свидетелство, на име Таиљ Махмира, е. Фори-
не — Гостивар. (4509) 

Работна книшка, на име Ордан Станкоски, е. 
Загорани — Прилеп. (4510) 

Свидетелство за I клас, издадено од Економ-
ското училиште — Прилеп, на име Сузана Забр-
чанец, ул. „Гога Јанкулоски" бр. 19-а — Прилеп. 

Работна книшка, на име Зинка Цветковска, ул. 
„Д. Божинов" бр. 7/17 — Куманово. (4512) 

Воена книшка, на име Миле Младеновски, ул. 
„В. Петкова" бр. 22 — Куманово. (4513) 

Воена книшка, на име Бајрам Рустемовски — 
Куманово. (4514) 

Ученичка книшка, на име Нафи Азизи, е. Бо-
говиње — Тетово. (4515) 

Свидетелство, на име Таљат Салији, е. Бого-
виње — Тетово. (4516) 

Свидетелство, на име Невзат Кули, ул. „Ко-
рушка" бр. 13 — Тетово. (4517) 

Здравствена легитимација, на име Реџеп Су-
лејмани, ул. „Полог" бр. 61 — Тетово. (4518) 

Свидетелство од VII одделение на име Шефки 
Јашари, е. Пирок — Тетово. (4519) 

Свидетелство на име Ибрахим Мустафи, е. Бо-
говиње — Тетово. (4520) 

Свидетелство од V разред на име Решит Мис-
лими, ул. „Б. Тоска" бр. 262 — Тетово. (4521) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Скопје 
на име Садри Рушити, е. М. Речица — Тетово. (4522) 

Свидетелство од IV одделение на име Ѓурѓа 
Маркоска, е. Д. Бањица — Гостивар. (4523) 

Ученичка книшка на име Накил Весели, е. Бе-
ловиште — Гостивар. (4524) 

Работна книшка на име Декар Елези, е. Чајле 
— Гостивар. (4525) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лилјана Мангароска, Скопје. (4526) 

Воена книшка издадена од ВП 6592/18 на име 
Исак Синани, е. Радуша, Скопје. (4527) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Зо-
ран Стојановски, Скопје. (4528) 

Воена книшка издадена во Гнилање на име 
Халит Лозана, Скопје. (4530) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Владо Тасевски" во Скопје на име 
Слободан Чижбановски, Скопје. (4531) 

Слободна ученичка карта, издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Ленче Стојановска, 
Скопје. (4532) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ре-
шат Сали, Скопје. (4532) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Сто-
јан Павловски, Скопје. (4534) 

Кредитно писмо бр. 08818 на износ од динари 
1.000,00 и кредитно писмо бр. 08819 на износ од ди-
нари 2.000,00 на име Слободан Цаневски, ул. „Луј 
Пастер" бр. 24 — Скопје. (4535) 

Здравствена легитимација бр. 284030/1972 од 12. 
12.1972 год., издадена во Скопје на име Јованчо 
Беќаровски, Скопје. (4536) 

Работна книшка бр. 124/14. 08. 1952, издадена во 
Скопје на име Исљам Ибрахим, Скопје. (4537) 

Работна книшка на име Хајран Кумановиќ, 
Скопје. (4538) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ла-
зо Лазовски, Скопје. (4539) 

Воена книшка, издадена во Сараево на име 
Ѓорѓи Стојан Јовановски, Скопје. (4540) 

Воена книшка, издадена во Задар на име Ид-
риз Тофовски, е. Сарај — Скопје. (4541) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Фа-
рук Асани, Скопје. (4542) 

Индекс бр. 16758, издаден од Економскиот фа -
култет во Скопје на име Тодор Николовски, Скоп-
је. (4543) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Основното училиште „Доситеј Обрадо-
в и ћ во Скопје на име Игор Ицковски, Скопје. (4544) 
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