
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 1 април 1977 
С к о п ј е 

Број 13 Год. ХХХIII 

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

109. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НИТЕЛЕН ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за дополнителен данок 
на доход на организациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 29 март 1977 година. 

Бр. 06-883 
29 март 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ДАНОК НА ДОХОД НА ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Се воведува дополнителен данок на доход на 

организациите на здружениот труд (дополнителен 
данок на доход) за 1977 година. 

Член 2 
Дополнителниот данок на доход го пресметуваат 

и го плаќаат организациите на здружениот труд 
коишто се обврзници на данокот на доход според 
одредбите на Законот за данокот на доход на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ", број 43/73, 11/74, 15 и 25/76) од основи-
цата што е пропишана со тој закон. 

Член 3 
Стапката на дополнителниот данок на доход из-

несува 0,5 отсто. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, 

олеснувањата и ослободувањата и застареноста на 
дополнителниот данок на доход ќе се применуваат 
соодветните одредби на Законот за данокот на до-
ход на организациите на здружениот труд и За -
конот за стапките на данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд и за даночните олес-
нувања и ослободувања („Службен весник на СРМ", 
број 9/74, 20/74, 27/75 и 46/75), ако со овој закон не 
е одредено поинаку. 

Член 5 
Аконтацијата на дополнителниот данок на до-

ход за периодот јануари-март 1977 година ќе се 
пресмета од основицата утврдена со периодичната 
пресметка за тој период и ќе се уплати при нејзи-
ното поднесување. 
! 

Член 6 
Дополнителниот данок на доход се. уплатува на 

посебна сметка на Републиката ка ј Службата на 
општественото книговодство, филијала — Скопје. 

Член 7 
Средствата остварени од дополнителниот данок 

на доход ќе се користат за надоместување на раз-
ликата во цените на железничко-транспортните 
услуги за 1976 година, врз основа на посебен дого-
вор што ќе се склучи меѓу Републиката и Желез-
кичко-транспортното претпријатие — Скопје. 

Договорот од претходниот став во името на 
Социјалистичка Република Македонија го склучу-
ва републичкиот секретар за финансии. 

Член 8 
Со договорот од претходниот член ќе се утврди 

износот на надоместокот, начинот и динамиката на 
обезбедувањето на средствата. 

Износот на надоместокот од претходниот став 
не може да изнесува повеќе од 50.000.000 динари. 

За користењето на средствата што би се оства-
риле над предвидениот износ од претходниот став 
ќе одлучи Собранието на СР Македонија. 

Член 9 
Заради обезбедување забрзана динамика на 

средствата за надоместокот од член 8 на овој закон, 
републичкиот секретар за финансии може да склу-
чи договор за кредит со банките, што ќе се отпла-
тува од средствата остварени според овој закон. 

Член 10 
Контролата на пресметувањето и плаќањето на 

дополнителниот данок на доход ја врши Службата 
на општественото книговодство. 

Член 11 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии по потреба да донесе поблиски прописи за на-
чинот на уплатувањето на дополнителниот данок 
на доход. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбите 
од членовите 2, 3 и 5 ќе се применуваат од 1 ја-
нуари 1977 година. 
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110. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ", 
бр. 25/72), а во врска со точката 7 од Одлуката за 
начинот на формирање на цените и за мерките на 
непосредна општествена контрола на цените на 
производите и услугите од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЧИНОТ НА ФОРМИРА-
ЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НИВОТО 
ДО КОЕ МОЖАТ ДА СЕ ФОРМИРААТ ЦЕНИТЕ 
НА УСЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ 

СООБРАЌАЈ 

1. До склучување на општествен договор, це-
ните во железничкиот патнички сообраќај ќе се 
формираат со давање согласност на тарифи. 

2. Постојните цени за редовните возни билети 
и за цените на фиксните возни билети за одредени 
релации, на ЖТП — Скопје, можат да се зголемат 
за 8,5%. 

3. Се овластува Републичкиот завод за цени да 
даде согласност на тарифите за цените од прет-
ходната точка на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за опреде-
лување на нивото до кое можат да се формираат 
цените и за давање согласност на тарифите за 
услугите во железничкиот патнички сообраќај 
(„Службен весник на СРМ" бр. 1/76). 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-805/1 
31 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Ш, 
Врз основа на член 15 од Законот за основање 

Завод за геодетски и фотограметриски работи 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/77), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-
ТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРА-

МЕТРИСКИ РАБОТИ 

I. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија определува, Сове-
тот на Заводот за геодетски и фотограметриски ра-
боти да брои 16 члена. 

II. За членови на Советот на Заводот за гео-
детски и фотограметриски работи се именуваат: 

1. дипл. инж. Томислав Тодоровски, на работа 
во Стопанската комора на Македонија; 

2. Роза Русо, потсекретар на републичкиот сек-
ретар за финансии; 

3. дипл. инж. Владимир Ќосев, помошник сек-
ретар на републичкиот секретар за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања; 

4. Вера Христова, директор на Градежно-учи-
лишниот центар „Здравко Цветковски" — Скопје; и 

5. д-р дипл. геод. инж. Диме Лазаров, претсе-
дател на Сојузот на инженерите и техничарите на 
СРМ; 

6. Круме Степанулески, потпретседател на Соб-
ранието на општината „Гази Баба"; 

7. дипл. геод. инж. Ангел Јанев, на работа во 
Републичката геодетска управа. 

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

Бр. 12-779/1 
22 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

112. 
Врз основа на член 12 од Законот за основање 

Завод за геодетски и фотограметриски работи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/77), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФО-

ТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ 

1. За привремен работоводен орган на Заводот 
за геодетски и фотограметриски работи се име-
нува м-р Пауновски Борис, дипл. геодет. инж. до-
сегашен началник на Одделението за основни гео-
детска работи и применета геодезија во Републич-
ката геодетска управа — Скопје. 

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

Бр. 12-781/1 
22 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

113. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за му-

зејската дејност („Службен1 весник на СРМ" бр. 
41/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР 

НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста директор на При-
роднонаучниот музеј на Македонија Ристо Групче. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Соци ј а листичка Република Македонија ". 

Бр. 12-369/1 
1 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

114. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за му-

зејската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПРИРОДНО -

НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Природнонаучниот музеј на 
Македонија се именува д-р Огњанка Поповска — 
Станковиќ, виш научен соработник во Заводот за 
рибарство — Скопје. 

Стр. 266 - Бр. 13 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-370/1 
1 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

115. 
Врз основа на член 154 став 1 точка 12 од За-

конот за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО ШТО СЕ 
ПРИМА ЗА РАБОТНИК НА УТВРДЕНИ РАБОТ-

НИ МЕСТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за 

психофизичките способности што треба да ги ис-
полнува лицето што се прима за работник на утвр-
дени работни места во органите за внатрешни ра-
боти. 

Член 2 
Лице што се прима за работник на утврдени ра-

ботни места во органите за внатрешни работи се 
смета дека е психофизички способно, ако на ле-
карскиот преглед пред примањето на работа се 
утврди дека не боледува од ниедна од следните 
болести и дека нема ниедна од следните повреди и 
мани: 

1. сите психози и делирантни состојби; 
2. деменции без оглед на етиологијата; 
3. психопатии; 
4. токсикомании, вклучувајќи го тука и хро-

ничниот алкохолизам; 
5. умна заостанатост, дури и од најлесен сте-

пен, вклучувајќи ги и граничните случаи (инте-
лектуална тапост); 

6. епилепсија во сите форми, како и конвул-
зивни кризи од друга етиологија; 

7. јасно изразени неуротски тегоби; 
8. органски нервни заболувања кои ја отеж-

нуваат подвижноста и правилното функционирање 
на екстремитетите; 

9. заразни заболувања на кожата или заболу-
вања на кожата кои предизвикуваат гадење; 

10. венерични заболувања; 
11. заболувања на органите за дишење и орга-

ните за варење кои предизвикуваат непријатен 
здив; 

12. туберкулоза во сите форми; 
13. хронични заболувања на белите дробови или 

бронхијална астма; 
14. органски заболувања на срцето или на кр-

вожилниот систем; 
15. зголемен односно смален крвен притисок; 
16. анемија; 
17. чир на желудецот односно на дванаестопа-

лечното црево како и други хронични заболувања 
на желудецот, тенкото и дебелото црево; 

18. хронични заболувања на црниот дроб или 
на панкреасот; 

19. гушавост; 
20. шеќерна болест; 
21. пролапс, кила, хидрокела или сперматокела; 
22. воспаление на бубрезите; 
23. конгентални малформации односно стечени 

деформитети начелото; 

24.. деформитет на градниот кош или 'рбетниот 
столб што го отежнува дишењето односно ја огра-
ничува подвижноста; 

25. потполн или делумен недостаток на екстре-
митетите или фатеност, вкочанетост, атрофија, на-
малување на моторната сила, искривување, скрату-
вање на екстремитетите и сл.; 

26. астеничност или угоеност; 
27. рамни стопала и проширени вени на дол-

ните екстремитети; 
28. заболувања или мани на органите за вид 

што битно ја намалуваат видната функција (дип-
лопија, обострано силно солзење, трајна фотофо-
бија и шашливост); 

29. ^коригираната острина на видот на секое 
око да изнесува најмалку 0,8; 

30. нормално распознавање на бои; 
31. заболување на востибуларниот апарат со из-

разени растројувања на рамнотежата; 
32. на оддалеченост од 6 метри од секое уво 

да се чуе шепот. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 05-4233 
25 март 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Мирко Буневски, с. р. 

116. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на членов 12 од Правилникот за измени 
и дополнувања на Правилникот за личните доходи 
бр. 01-754, донесен од работната заедница на Заво-
дот за рехабилитација на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" во Битола на собирот од 8 јули 1974 
година, на седницата одржана на 16 март 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 12 од Правилникот за 
измени и дополнувања на Правилникот за личните 
доходи бр. 01-754, донесен од работната заедница на 
Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух 
,.Кочо Рацин" во Битола на собирот одржан на 8 
јули 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заводот за рехабилитација на 
деца со оштетен слух „Кочо Рацин" во Битола на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти на заводот. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста на членот 12 од правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука бидејќи утврди дека ос-
новано може да се постави прашањето за неговата 
уставност. 

4. Судот утврди дека со членот 12 од правилни-
кот е предвидено во случај на работното место да 
се наоѓа односно да се распореди работник со по-
ниска стручна подготовка од онаа која се бара, не-
говиот калкулативеН доход да се намалува до 10%. 

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено на секој работник, во согласност со на-
челото за распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста На неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припадне од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби, спо-
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ред резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Со оглед на тоа што со членот 12 од оспоре-
ниот правилник е предвидено намалувањето, пора-
ди немање на соодветно образование, односно струч-
на подготовка, да се врши од целиот личен доход 
на работниците, Судот оцени дека тој не е во сог-
ласност со уставното начело на распределба според 
вложениот труд и резултатите од трудот, утврдено 
во членот 22 од Уставот на СР Македонија. Судот 
смета дека на работник, кој ја нема пропишаната 
стручна подготовка за работното место на кое ра-
боти, може неговиот личен доход да му биде нама-
лен за определен процент. Меѓутоа, ова намалува-
ње треба да биде само по основот образование од-
носно стручна подготовка, а не и по сите други 
предвидени основи. Ова затоа што работникот може 
да не го исполнува условот за пополнување на ра-
ботното место само по однос на образованието од-

носно стручната подготовка, а сите други услови 
да ги исполнува. 

Оваа одлука Судот ја донесе на седница без 
јавна расправа согласно алинејата 2 на член 15 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, бидејќи оцени дека натамошното раз-
јаснување на фактичната и правната положба од 
страна на учесниците на постапката не беше неоп-
ходно. 

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

У. бр. 61/75 
16 март 1977 година 

Скопје 
Го заменува претседа-
телот на Уставниот суд 

на Македонија 
Судија, 

Петар Лештаров, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ВАЛАНДОВО 

176. 
Врз основа на член 199 став 2 точка 2 од Ста-

тутот на општината Валандово и член 17 точка 4, 
а во врска со член 14 став 5 и член 20 став 3 и 4 
од Законот за СИЗ на културата („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општина Валандово и Собранието 
на Општинската СИЗ на културата, на заедничката 
седница одржана на 28 декември 1976 година, донесе 

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

ТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА - ВАЛАНДОВО 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од личниот доход од работен однос и при-
донесот од доходот на ООЗТ по кој ќе се обезбедат 
средства за Општинската СИЗ на културата — Ва-
ландово. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската СИЗ на културата изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос 

— по стапка од 0,12%; 
— придонес од доходот на ООЗТ — по стапка 

од 0,10%. 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Собранието на оп-
штина Валандово, бр. 1215/1, донесена на заеднич-
ка седница на Соборот на здружениот труд и Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
културата. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Валандово" и ќе се применува од 1 
јануари 1977 година. 

Бр. 3415/1 
28 декември 1976 година 

Валандово Претседател 
на Собранието на општината 

Валандово, 
инж. агр. Ристо Проданов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здру-

жениот труд, 
Димитар Петров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ 

на културата, 
Ристо Ризоваски, с р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
ВАЛАНДОВО 

177. 
Врз основа на член 199 став 2 од Статутот на 

општината Валандово и член 22 од Статутот на СИЗ 
на основното образование — Валандово, а во врска 
со член 19 од Законот за СИЗ на основното обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 4/74), Со-
борот на здружениот труд и Собранието на СИЗ на 
основното образование во рамноправен делокруг, 
на седницата одржана на 28 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ПО КОИ ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА СИЗ НА ОС-

НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите од личниот доход од работен однос и при-
донес од личен доход од земјоделски дејности по 
кои ќе се обезбедуваат средства за СИЗ на основното 
образование. 

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се приме-
нуваат од 1 јануари 1977 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите по кои ќе се плаќа 

на СИЗ на основното образование изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос — 

по стапка од 5,10%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 1213/1 од 21. 4. 1976 
година за 1977 година, донесена од страна на СИЗ 
на основното образование и Соборот на здруже-
ниот труд. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Валандово". 

Бр. 3410/1 
23 декември 1976 година 

Валандово Претседател 
на Собранието на општината 

Валандово, 
инж. агр. Ристо Проданов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здру-

жениот труд, 
Димитар Петров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ 

на основното образование, 
Трена Лазова, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ВАЛАНДОВО 

178. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата, 
а согласно член 60 став 1 точка 4 од Законот за 
определени облици на општествената заштита на 
децата и за СИЗ за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Собранието 
на ОСИЗ за општествена заштита на децата - Ва-
ландово, на редовната седница одржана на 29 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТ-
ВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ВАЛАНДОВО 

ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос кои ги 
остваруваат работните луѓе што остваруваат личен 
доход од работен однос, а кои ќе се плаќаат на 
ОСИЗ за општествена заштита на децата, а изне-
суваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
во бруто износ — по стапка од 0,35%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

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

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 101/1 од 29. 3. 1976 
година, донесена од страна на Собранието на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Валандово. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Валандово". 

Бр. 01-114/1 
29 декември 1976 година 

Валандово 
Претседател, 

Катерина Ѓоргиева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ВАЛАНДОВО 

179. 
Врз основа на член 199 став 2 точка 2 од Ста-

тутот на општината Валандово и член 14 од Ста-
тутот на СИЗ за социјална заштита, а во врска 
со член 11 став 1 точка 5 од Законот за СИЗ за соци-
јална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
Соборот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината Валандово и Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Валандово, на седницата одржана на 28 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА 
СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАПШТИТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход од работен однос и при-
донесот од доходот на основните организации на 
здружен труд по кои се се обезбедуваат средства 
на СИЗ за социјална заштита — Валандово. 

'Стапките утврдени со оваа одлука ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1977 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите по кои ќе се плаќа 

на СИЗ за социјална заштита изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос — 

по стапка од 0,33'%; 
— придонес од доходот на ООЗТ — по стапка 

од 0,23%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 1214/1 донесена од 
страна на Соборот на здружениот труд и Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита, на заедничка седница одржана 
на 21. 4. 1976 година. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Валандово", и ќе се применува од 1 ја -
нуари 1977 година. 

Бр. 3414/1 
28 декември 1976 година 

Валандово 
Претседател 

на Собранието на општината 
Валандово, 

инж. агр. Ристо Проданов, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здру-
жениот труд, 

Димитар Петров, с. р. 
Претседател, 

на Општинската СИЗ 
за социјална заштита, 

Васил Тошев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ВАЛАНДОВО 

180. 
Врз основа на член 17 точка 4 од Статутот на 

СИЗ на физичката култура — Валандово, а во врс-
ка со член 27 точка 3 и член 34 од Законот за ф и -
зичката култура и СИЗ на физичката култура 
(„Службен весник на . СРМ", бр. 5/74), Собранието 
на Општинската СИЗ на физичката култура, на 
седницата одржана на 17 јануари 1977 година, до-
несе 

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

ТЕ НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ВАЛАНДОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход од работен однос и при-
донесот од доходот на ООЗТ по кој ќе се обезбедат 
средствата на Општинската СИЗ на физичката кул-
тура — Валандово. 

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1977 година до 31 декември 
1977 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската СИЗ на физичката култура изне-
суваат: 

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

— придонес од доходот на ООЗТ — по стапка 
од 0,30%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката на општина Валандово, 
бр. 1218 донесена на 21 април 1976 година од оп-
штинските собори и Соборот на работните заедници. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 0303-111 
17 јануари 1977 година 

Валандово 
Претседател, 

Пантелија Савов, с. р. 

А А А А А А ^ ^ А Л А А Л Л А Л ^ А А А А А А Л Л % А Л А А ^ 

Огласен дел 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Индекс бр. 890/75 на име Симче Перковски, ул. 
„Вера Јоциќ" бр. 6, Скопје. (687) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цветан-
ка Кузманоска, ул. „Кузман Јосифоски" — Прилеп. 

(688) 
Свидетелство од IV одделение на име Жарко С. 

Ј акимоски, с. Герман, Кр. Паланка. (689) 
Свидетелство за V одделение на име Злата 

Митреска, с. Зркле, М Брод. (690) 
Свидетелство за IV одделение на име Мирјана 

Митреска, с. Зркле, М. Брод. (691) 
Свидетелство за УШ одделение на име Мука-

рем Халити, с. Врапчиште, Гостивар. (692) 
Свидетелство за VП одделение на име Меџит 

Меџити, с. Добридол, Гостивар. (693) 
Свидетелство на име Џелал Селмани, ул. „Ле-

нинградска" бр. 12, Гостивар. (694) 
Свидетелство за УШ одделение на име Вера 

Цветановска, ул. „Д. Деановски" бр. 6, Гостивар. 
(695) 

Свидетелство за IV одделение на име Фари Ис-
лами, ул. „М. Тито" бр. 4, Гостивар. (696) 

Свидетелство за завршено основно образование 
за возрасни издадено од Основното училиште „Коле 
Неделковски" на име Благоја Ставревски, Скопје. 

(698) 
Диплома издадена од Земјоделското училиште 

„Киро Бурназ" — смер механичарски во Куманово 
на име Слободан Свилар, с. Тромеѓа, Куманово. 

(699) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јане Китановски, Скопје. (700) 
Воена книшка издадена од Приштина ВП 

5710/2 на име Никола Сталевски, с. Брвеница, Те-
тово. (701) 

Работна книшка издадена од Волково на име 
Крсте Бошковски, Скопје. (702) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Мус-
тафа Бекир, Скопје. (703) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од с. Кокошиње — Куманово, на име Борис 
Доневски, Скопје. (704) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од с. Кокошиње, на име Василка Андевска, 
Скопје. (705) 

Работна книшка издадена од Скопје, на име 
Азем Јакупи, Скопје. (706) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Кокошиње — Куманово, на 
име Ѓорѓи Андевски, Скопје. (707) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Кокошиње — Куманово, на 
име Петра Гелевска, Скопје. (708) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје, 
на име Оливера ѓорѓиевска, Скопје. (709) 

Ученичка книшка за П година —: вонредно, 
издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла" — Скопје, 
на име Цветан Драгановски, Скопје, (710) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје,, 
на име Невена Булукова, Скопје. (711) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје, 
на име Илија Џуковски, Скопје. (712) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Стив Наумов" — Скопје, на 
име Ивица Дебарлиев, Скопје. (713) 

Свидетелство за положен завршен испит изда-
дено од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје, на 
име Михајло Стојчевски, Скопје. (714) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ве-
ра Дојчиновска, Скопје. (715) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје, 
на име Вера Дојчиновска, Скопје. (716) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од Ос-
новното училиште „Братство" — с. Нерези, Скопје 
на име Кирил Блажевски, Скопје. (717) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од. 
основното училиште „Кирил и Методија" во с. Син-
гелиќ — Скопје, на име Горка Маринковска, Скопје. 

(718) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Рајко Кнежевиќ, Скопје. (719) 
Воена книшка издадена од Скопје, на име ѓор-

ѓи Зафировски, Скопје. (720) 
Свидетелство за VIII одделение издадено од Ос-

новното училиште „Петре Поп Арсов" — Богомила, 
на име Богдан Тодоровски, Скопје. (721) 

Свидетелства за I и П година издадени од. 
Школата за физичка култура во Скопје, на име 
Милица Настева, Скопје. (722) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-
ган Младеновски, Скопје. (723) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Даме Груев" — Скопје на име 
Злате Лазовски, Скопје. (724) 

Свидетелство за положен завршен испит из-
дадено од Економското училиште „Моша Пијаде" 
— Куманово на име Благица Павловска, ул. „Ш 
Македонска ударна бригада" бр. 53, Куманово. 

(725) 
Свидетелство за I година издадено од ЕМУЦ 

,,Марија Кири — Склодовска" Скопје на име Лен-
че Стојановска, Скопје. (726) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште „Александар Урдаревски" — 
с. Сандево, на име Јован Васиќ, Скопје. (727) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Абе-
дин Исмаилји, Скопје. (723) 

Воена книшка издадена од Вараждин на име 
Фаик Мифтари, Скопје. (729) 

Воена книшка издадена од Панчево на име 
Ќани Мемедов, Скопје. (731) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Риза 
Барди, Скопје. (732) 

Воена книшка издадена од Батајница на име 
Бранислав Гинџев, Скопје. (733) 

Ученичка книшка за VI оддделение издадена 
од Основното училиште „25 Мај" — Сингелиќ на 
име Асим Демиров, Скопје. (734) 

КОНКУРСИ 
Работната заедница на Претпријатието за опре-

мување и промет на големо „ЈУГООПРЕМА" од 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за шеф на комерцијалниот сектор (избор) 
Услови: 
— високо или више образование — економски 

смер, 
— над 5 години искуство на комерцијални ра-

боти од дејноста на претпријатието, " 
— морално-политички квалитети, 
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— да не е осудуван за кривично дело на неп-
ријателска дејност или стопански криминал. 

Кандидатите при конкурирањето треба да ги 
,достават следните документи: 

— молба, 
— кратка биографија, 
— диплома за здобиеното образование, 
— уверение дека не е осудуван. 
Бараните документи се доставуваат на адреса: 

„ЈУГООПРЕМА", улица „Даме Груев" бр. 5 блок 
Ш, локал 7, Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (94) 

Советот на ОЗТ „Естетика" — производно мон-
тажно претпријатие од Скопје, ул. „Копенхагенска" 
бб, врз основа на донесената одлука 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на работната организација 
Услови: 
За работното место директор на работната орга-

.низација спрема статутот, осем со закон предвиде-
ните 'услови кандидатите треба да имаат: 

— висока или виша стручна подготовка од ма-
шински смер со над 8 години работно искуство во 
работни организации, од предметот на дејноста на 
ОЗТ од кои најмалку 4 години да провеле на ра-
ководно работно место; 

— да имаат морално-политички квалитети; 
— да постигнале добри деловни резултати и 

покажале организациона и стручна способност. 
Личниот доход е одреден со Самоуправната спо-

годба на ОЗТ. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Комисијата, по истекот на 5 дена по завршу-

вањето на рокот за поднесувањето на пријавите, ќе 
ги разгледува истите во просториите на ОЗТ. 

Пријавите да се доставуваат до: Производно 
монтажното претпријатие „ЕСТЕТИКА" —Скопје, 
ул. „Копенхагенска" бб со ознака: „За конкурс за 
директор на ОЗТ". (95) 

Врз основа на член 61 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/73) и одлуката на Советот на устано-
вата, донесена на 26 март 1977 година, Стручната 
комисија на Здравствената установа „Дебарски Ба-
њи" — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за отстапување изградбата ,на хотел „Б" кате-
горија со придружни објекти во Косоврашка Ба-
ња село Косовравсти — Дебарско 

1. Предмет на отстапувањето се: 
— градежните, градежно-занаетчиските и инста-

латерските работи (централно греење, електрика, 
водовод и канализација) за изградба на хотелот со 
придружните објекти. 

2. Ориентационата вредност на работите под 
точка 1. изнесува: 27.000.000,00 динари, со обезбе-
дување на средства за плаќање: 

— во 1977 година 14.000,000,00 динари, 
— во 1978 година останатиот износ. 
3. Работите ќе отпочнат веднаш по потпишува-

њето на договорот и воведувањето во работа. 
4. РОК за завршување на работите е 17 месеци 

од денот на воведување во работа. 

Бр. 13 - Стр. 271 

5. Со инвесѓиционо-техничката документација, 
техничките услови, посебните услови и договорните 
услови по кои ќе се склучи договорот за градење, 
интересентите можат да се запознаат во простории-
те на инвеститорот во Дебар секој работен ден од 
10,00 до 13,00 часот. 

Во исто време можат да добијат и оверени при-
мероци: предмет, преднацрт на договор, технички и 
посебни услови за градба. 

6. Пријавата за конкурсот мора да содржи: 
— име и точна адреса на подносителот; 
— доказ дека е регистриран за обавување на 

работи кои се предмет на отстапувањето; 
— рок за завршување на работите; 
— оперативен и финансиски план усогласен со 

динамиката на обезбедување на средства за пла-
ќање; 

— изјава дека ги прифаќа во целост: предна-
цртот на договорот за градба, техничките услови и 
посебните услови за градба; 

— извод од завршната сметка за 1976 година; 
— доказ од СОК за ликвидноста на претприја-

тието; 
— процент за манипулативни трошоци за недо-

говорени занаетчиски работи; 
— фактор на нето плати за пресметување на 

дополнителни работи; 
— список на стручниот кадар кој ќе работи на 

изведба на објектот; 
— список на градежни машини што ќе бидат 

ангажирани на објектот; 
— список на досега изградени слични објекти; 
— список на кооперантите кои изведувачот ќе 

ги ангажира за изградба на објектот; 
— преглед на нето плати по групи на работ-

ници. 
При отстапувањето на работите покрај цената 

ќе влијаат и другите критериуми од точка 6. 
Рокот за поднесување на пријавите за конкур-

сот е 30 дена од денот на објавувањето на овој кон-
курс. 

Рокот за јавното отворање на понудите е три 
дена од денот на истекот на рокот за поднесување 
на пријавите, во Дебар во просториите на инвес-
титорот, а за точниот датум и час понудувачите 
накнадно ќе бидат известени, писмено. 

Претставниците на понудувачите мораат да 
имаат писмено овластување за право за застапува-
ње на јавното отворање на понудите. 

Некомплетирани пријави (понуди), како и при-
јави испратени со задоцнување нема да се земаат 
предвид. (96) 

Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

За испраќање лекари на специјализација по 
следните специјалности: 

1. Еден за анестезиологија; 
2. Еден за физикална медицина и рехабили-

тација. 
Услови: 
— кандидатите треба да имаат завршено меди-

цински факултет; 
— да имаат положен стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици и да 

имаат поминато на работа во центарот најмалку 4 
(четири) години. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Советот на Медицинскиот центар — Гевге-
лија. 

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

Личниот доход се одредува според Самоуправ-
ната спогодба за основите и мерилата за распредел-
ба на личните доходи во Медицинскиот центар — 
Гевгелија. (98) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Врз основа на член 101, 102 и 104 од Статутот 
на Центарот за професионална рехабилитација на 
инвалидизирани лица — Скопје и член 21 од Само-
управната спогодба за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд, Конкурсната комисија 
при Центарот за професионална рехабилитација на 
инвалидизирани лица — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ДИРЕКТОР на 
Центарот 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови пропишани со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат висока или виша школска спрема 
со најмалку пет (5) односно осум (8) години работно 
искуство на раководно работно место во областа на 
заштитата и рехабилитацијата на инвалидизирани 
лица; 

— да поседуваат морално-политички и органи-
заторски квалитети; 

— да не се осудувани и да не се под истрага. 
Молбите со потребните документи да се доста-

ват до Конкурсната комисија при Центарот — ул. 
„Васил Ѓоргов" бб — Скопје, тел. 36-934. 

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се разгледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Конкурсната комисија на Дрвопреработувачко 
претпријатие „БРЕЗА", с. Жировница — Гостивар-
ско, врз основа на член 47 од Статутот на претпри-
јатието 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
( 

за реизбор на директор на работната органи-
зација 
Кандидатот за работното место директор треба 

да ги исполнува, покрај со закон предвидените ус-
лови, и следните услови: 

— да има завршено шумарски факултет — др-
воделец смер со работно искуство од 5 години, 
од кои 3 години во струката. 

— да е висококвалификуван работник — дрво-
д е л е ц насока со 5 години работно искуство од кои 
4 години на раководно работно место. 

Заинтересираните кандидати кон молбата треба 
да поднесат документи за докажување на стручната 
спрема и работното искуство. 

Кандидатите кои ќе конкурираат по овој кон-
курс не треба да имаат пречки за вршењето на 
функцијата по член 510 и 511 од Законот на здру-
жен труд. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето на ис-
тиот во „Службен весник на СРМ" - Скопје. 

Молбите со сите документи се поднесуваат до 
работната организација „БРЕЗА", с. Жировница — 
Гостиварско секој ден од 7—15 часот. 

Некомплетираните документи не се разгледу-
ваат и ќе се смета како да не се поднесени. 

Собранието на општината Дебар, врз основа на 
член 78 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 10/76) 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот 
суд во Дебар. 

Кандидатите кои што ги исполнуваат условите 
од член 74 од Законот за редовните судови, своите 
пријави да ги достават до Комисијата за избори и 
именувања на Собранието на општината Дебар, ва 
рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето 
на оваа објава. Со пријавите да ги достават и сите 
документи потребни за засновување на работен од-
нос. 

Од СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
ДЕБАР 

СОДРЖИНА 
Страна 

109. Закон за дополнителен данок на доход 
на организациите на здружениот труд 265 

110. Одлука за определување начинот на 
формирањето на цените и определување 
нивото до кое можат да се формираат 
цените на услугите во железничкиот 
патнички сообраќај — — — — — — 2бб. 

111. Решение за определување на бројот на 
членовите и за именување на членови 
на Советот на Заводот за геодетски и 
фотограметриски работи — — — — 266 

112. Решение за именување на привремен ра-
ботоводен орган на Заводот за геодетски 
и фотограметриски работи — — — — 266 

113. Решение за разрешување од должност 
директор на Природнонаучниот музеј на 
Македонија — — — — — — — — 266 

114. Решение за именување директор на При-
роднонаучниот музеј на Македонија — 266 

115. Правилник за психофизичките способно-
сти што треба да ги исполнува лицето 
што се прима за работник на утврдени 
работни места во органите за внатрешни 
работи — — — — — — — — — 267 

116. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 61/75 од 16 март 1977 година - - 267 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Валандово 
176. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите на СИЗ на културата — Ва-
ландово — — — — — — — — 268 

177. Одлука за утврдување стапките на при-
. донесите по кои ќе се финансира СИЗ на 

основното образование за 1977 година — 268 
178. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите за финансирање на ОСИЗ за 
општествена заштита на децата — Ва-
ландово за 1977 година — — — — 269 

179. Одлука за утврдување с т а п е т е на при-
донесите за финансирање на Општин-
ската СИЗ за социјална заштита за 1977 
година — - . — — — — — — — 269 

180. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на СИЗ на физичката култура 
— Валандово — — — — — — — 269 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 16а. 
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