
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 22 септември 1976 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
12 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

311. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВО-

ДОСТОПАНСТВО 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Републичката комисија за водостопан-
ство на: 

— Киро Никовски, 
— инж. Милан Џиндевски, 
— инж. Трајко Кру ј овски, 
— Јован Кичевски, 
— Владимир Миличевић 
— инж. Ратко Тасев, 
— инж. Методи Цветковски, 
— Илија Андоновски, 
— инж. Миле Стојановски. 
П. За членови на Републичката комисија за 

водостопанство се именуваат: 
1. Добривој Тушев, дипл. градежен инженер, 

на работа во Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи; 

2. Борис Шумковски, дипл. градежен инженер, 
главен републички сообраќаен инспектор во Репуб-
личкиот секретаријат за сообраќај и врски; 

3. Никола Дурнев, дипл. градежен инженер, 
доцент на Градежен факултет — Скопје; 

4. Костадин Ефтимов, дипл. градежен инженер, 
технички директор на „Водостопанство" — ООЗТ 
Струмица; ч 

5. Благоја Герасимов, началник на хидротехнич-
ко одделение во Заводот за водостопанство на 
СРМ; 

6. Константин Георгиевски, дипл. градежен ин-
женер во Стопанска банка — Скопје; 

7. Ангел Атанасов, дипл. градежен инженер, 
главен инженер во Водостопанско претпријатие 
„Брегалница" — Кочани; 

8. Воислав Попов, технички директор во „Во-
достопанство" ООЗТ „Мелиопроект" — Скопје; 

9. Илија Каранфилов, дипл. електро инж. на 
работа во „Електростопанство" — Скопје. 

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

Бр. 12-1954/1 
20 јули 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

312. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ХИПОТЕКАТА НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. За членови на Работната заедница на Ки-
нотеката на Социјалистичка Република Македонија 
се именуваат: 

1. Миле Белдедовски, социолог, стручен сора-
ботник при Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија; 

2. Најден Настев, советник на секретарот на 
Секретаријатот за односи со странство на Изврш-
ниот совет; 

3. Димитар Тодоровски, судија на Основниот суд 
на здружениот труд — Скопје. 

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

Бр. 12-1945/1 
20 јули 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

313. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I. Се именува за советник во Извршниот совет 
инж. КОЛЕ ЈОРДАНОВ, досегашен директор на 
проект на Обединетите нации за изработка на ге-
нерален урбанистички план за Лагос — Нигерија, 
сметано од 15. 7. 1976 година. 

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

Бр. 12-1982/1 
20 јули 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 
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314. 
^ Врз основа на член 18 од Законот за данокот 

на доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРM", бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 
25/76), републичкиот секретар за финансии доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Во Упатството за начинот на пресметување и 
плаќање на данокот на доход на организациите на 
здружениот труд („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74, 27/74 и 5/76), точката 2 се менува и гласи: 

„Основица за пресметување на данокот на до-
ход, во смисла на член 8 од Законот, претставува 
остварениот доход утврден со завршната сметка 
односно со утврдување на деловниот резултат куму-
лативно (Јануари—март, јануари— јуни и јануари— 
септември) на организацијата на здружениот труд 
— обврзник на данокот на доход, намален за вло-
жувањата од средствата на организацијата на 
здружениот труд за намените определени во став 1 
на истиот член од Законот". 

2. Точките 4 до 10 се заменуваат со 9 нови 
точки кои гласат: 

„4. Како средства за изградба на електроенер-
гетски објекти, во смисла на член 8, став 1, алинеја 
1 од Законот, се сметаат средствата издвоени спо-
ред Законот за здружување на дел од средствата 
на општествената репродукција за изградба на 
електроенергетски објекти. 

5. Како вложувања на средства, во смисла на 
член 8, став 1, алинеја 2 од Законот, се сметаат 
средствата што организацијата на здружениот труд 
ќе ги вложи во текот на годината. 

6. Како вложувања на средства во смисла на 
член 8, став 1, алинеја 3 од Законот, се сметаат 
ефективните вложувања во текот на годината и 
тоа: 

а) за развој на истражувачки капацитети — 
средствата вложени за изградба и опремување на 
капацитети; и 

б) за истражувачко-развојни работи во сопст-
вените истражувачко-развојни единици и во са-
мостојните истражувачки организации, како и за 
раЈБОЈ на културата и физичката култура — сред-
ствата вложени за овие намени. 

7. Како вложувања на средства, во смисла на 
член 8, став 1, алинеја 4 од Законот, се сметаат 
средствата шао организациите на здружениот труд 
од Другите области и гранки ќе ги вложат во те-
кот на годината за развој на дејностите од посеб-
но значење предвидени во делот III (точка 2) од 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година. 

8. Како вложувања на средства за заштита и 
унапредување на човековата околина и за општо-
народна одбрана, во смисла на член 8, став 1, али-

неја 5 од Законот, се сметаат средствата вложени 
во текот на годината за тие намени. 

9. Како средства за отплата на санациони кре-
дити и средства за општествена исхрана во смисла 
на член 8, став 1, алинеја 6 од Законот, се сметаат 
средствата што основната организација на здруже-
ниот труд ги дала за тие намени во текот на го-
дината. 

Како средства за покривање на загуби, во 
смисла на член 8, став 1, алинеја 6 од Законот, се 
сметаат средствата што по завршната сметка се 
издвојуваат за оваа намена. 

10. Како доход остварен во организацијата на 
здружениот труд од работа организирана според 
системот на „сиц", во смисла на член 8, став 2 од 
Законот, се смета доходот остварен по тој основ. 

11. При пресметувањето на аконтацијата на да-
нокот на доход во текот на годината, организаци-
јата на здружениот труд може да ја намали осно-
вицата на данокот на доход по основите од член 
8 од Законот, во висина на извршените ефектив-
ни вложувања во тој пресметковен период. 

12. За утврдување висината на вложените сред-
ства за намените утврдени во точките од 4 до 10 
од ова упатство, организацијата на здружениот труд 
обезбедува соодветна документација". 

3. Во досегашната точка 11 која станува 13, 
ставовите 4 и 5 се бришат, а во ставот 6 кој ста-
нува 4, бројката „28" се заменува со „12". 

4. Во досегашната точка 12 која станува 14, 
став 1, бројките „29 до 32" се заменуваат со број-
ките „13 до 16". 

5. Досегашните точки 13 до 21 стануваат 15 до 
23. 

6. Во досегашната точка 22 која станува 24, 
бројките „4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 18" се заменуваат со 
бројките „4 до 12 и 20". 

7. Досегашните точки 23 до 25 стануваат 25 
до 28. 

8. Данокот на доход во текот на годината се 
пресметува кумулативно (јануари—март, јануари— 
јуни и јануари—септември) според образецот „РДД" 
— „Пресметка на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд на територијата на СР Ма-
кедонија", што е составен дел од ова упатство. 

Првата пресметка на данокот на доход според 
ова упатство ќе се изготви за периодот јануари— 
септември 1976 година. 

9. Ознаката на образецот „ДД" низ целиот 
текст на упатството се заменува со ознаката „РДД". 

10. Одредбите на точката 3 од Упатството не 
се применуваат за пресметување на данокот на 
доход. 

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-2263/1 
14 септември 1976 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 
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ООЗТ-
ОЗТ — 

Образец „РДД" 

Ред. 
број 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 1976 ГОДИНА 

Е л е м е н т и за претход- за тековната 
ната година година 

1. Средства на кои се плаќа данок на доход 

1. Остварен доход (р. бр. 17 од образецот „Деловен резултат" 
„Билансот на успехот"). 

II. Средства на кои не се плаќа данок на доход 

односно 

2. За изградба на електроенергетски објекти според Законот за здружу-
вање на дел од средствата за општествена репродукција за изградба 
на електроенергетски објекти 

3. Вложувања во стопански недоволно развиените краишта во Републи-
ката од страна на организациите на здружениот труд од другите под-
рачја 

4. Вложувања за: 
— развојот на истражувачките капацитети и за истражувачки развојни 

единици и самостојни истражувачки организации; и 
— развојот на културата и физичката култура 

5. Вложувања во дејности од посебно значење за остварување на дого-
ворената политика во вкупниот развоЈ на целата земја утврдени со 
Општествениот план на Југославија за периодот 1976 до 1980 година, 
освен вложувањата на организациите на здружениот труд од тие деј -
ности 

6. Вложувања за заштита и унапредување на човековата околина и за 
општонародната одбрана 

7. Средства за: 
— отплата на санациони кредити 
— покривање на загуби што се издвојуваат по завршната сметка без 

обврска на враќање (ред. броЈ 49 од „Билансот на Успехот") 
— општествена исхрана 
— издвоени средства за солидарност 

8. Дел од доходот што е остварен од организацијата според системот на 
„СИЦ" 

9. Вкупно средства на кои не се плаќа данок на доход (збир. р. бр. 2 
до ред. бр. 8) 

10. Даночна основица (ред. бр. 1 минус ред. бр. 9) 

III. Начин на утврдување на аконтацијата на данокот на доход 

11. Даночна основица за еден месец (ред. број 10 поделен со бројот на 
месеците од последниот пресметковен период) 

12. Аконтација за данокот на доход за месеци 197—год. (ред. број 
1 1 X 1 : 100) 

13. Уплатени аконтации на данокот на доход за период 197— 
година 

14. Износ на стварно пресметаниот данок на доход за периодот од до 
197— година (ред. број И Х °/ох бројот на месеците за кои е утвр-
дена обврската на данокот на доход) 

15. Разлика на помалку уплатен данок на доход за периодот од 
197— год. (ред. бр. 14 минус ред. бр. 13) 

16. Разлика на повеќе уплатен данок на доход за периодот 197— година 
(ред. бр. 13 минус ред. бр. 14) 

IV. Начин на утврдување на конечниот износ на данокот на доход по заврш-
ната сметка 

17. Износ на стварно пресметаниот данок на доход по ЗС во 197— година 
(ред. бр. 10 х °/о) 

18. Уплатена аконтација на данокот на доход за 197— година (ред. број 13) 
19. Помалку уплатен данок на доход по ЗС за 197— год. (ред. бр. 17 минус 

ред. бр. 18) 
20. Повеќе уплатен данок по ЗС за 197— година (ред. бр. 18 минус ред. 

бр. 17) 

Раководител на сметководството, Директор, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 септември 1976 

И з н о с 
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315. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на Одлуката на советот на 
Медицинскиот центар во Струга донесена на сед-
ницата од 30 јули 1975 година и на Самоуправната 
спогодба за основите и мерилата за распределба на 
личните доходи на работниците во основните ор-
ганизации на здружениот труд и во работните за-
едници на заедничките служби на Медицинскиот 
центар во Струга, склучена на собирот од 20 де-
кември 1975 година меѓу работниците во основните 
организации на здружениот труд и во работните 
заедници на заедничките служби на центарот, по 
одржаната јавна расправа на 12 мај 1976 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Одлуката на советот на Медицинскиот цен-

тар во Струга донесена на седницата од 30 јули 
1975 година, со која е утврден износот на надоме-
стокот за дежурствата, одвоениот живот и за те-
ренскиот додаток на работниците на центарот и со 
која е дадено толкување на членот 16 од Само-
управната спогодба за основите и мерилата за рас-
пределба на личните доходи на работниците во 
основните организации на здружениот труд и во 
работните заедници на заедничките служби на Ме-
дицинскиот центар во Струга; и 

б) ставот 2 на член 29 и членот 45 од Самоу-
правната спогодба за основите и мерилата за рас-
пределба на личните доходи на работниците во 
основните организации на здружениот труд и во 
работните заедници на заедничките служби на Ме-
дицинскиот центар во Струга, склучена меѓу работ-
ниците во основните организации на здружениот 
труд и во работните заедници на заедничките служ-
би на центарот на 20 декември 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Медицинскиот центар во Струга на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Собирот на работните луѓе на основната орга-
низација на здружениот труд Служба за детска за-
штита во состав на Медицинскиот центар во Струга 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог 
за оценување уставноста и законитоста на актите 
означени во точката 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот оспорената одлука била против-
уставна и незаконита затоа што е донесена од сове-
тот на центарот. Во предлогот се наведува дека со-
ветот на центарот не е овластен, според уставот и 
законот, да донесува одлуки со кои се решава за 
неотуѓивите права на работниците бидејќи за тие 
права се овластени непосредно да одлучуваат работ-
ниците со склучување на самоуправна спогодба. 
Според наводите во предлогот оспорената одлука 
е противуставна и незаконита и затоа што со неа 
се вршело толкување на членот 16 од Самоуправ-
ната спогодба за основите и мерилата за распре-
делба на личните доходи на работниците во смисла-
та дека инфективниот додаток не следувал на 
сите работници на центарот, туку само во случај на 
епидемиолошки индикации кои ги огласил надлеж-
ниот орган на собранието на општината, со што 
советот го изменил всушност овој член од спогод-
бата со кој било предвидено инфективен додаток 
да им припаѓа на сите кои работат со отровни ма-
теријали и инфекции. Од друга страна, според на-
водите во предлогот, советот на центарот не бил 
ни овластен да одлучува за тоа. По однос на ста-
вот 2 на член 29 од спомнатата самоуправна спо-
годба во предлогот се оспорува неговата уставност 
и законитост затоа што со него е предвидено оцен-
ката за постигнатите натпросечни односно потпро-
сечни резултати во работата на работникот и за 
соодветното на нив наградување да ја дава управ-
никот на основната организација на здружениот 
труд. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со-
ветот на Медицинскиот центар во Струга на седни-
цата одржана на 30 јули 1975 година донел одлука 
со која ги утврдил, покрај другото, износите на 
надоместокот за дежурствата, одвоениот живот и 
за теренскиот додаток што им се исплатува на ра-
ботниците на центарот. Судот исто така утврди 
дека со оваа одлука советот на центарот дал тол-
кување на членот 16 од Самоуправната спогодба за 
основите и мерилата за распределба на личните до-
ходи на работниците кои работат со отровни мате-
ријали и инфекции во смисла дека инфективниот 
додаток не им следува на сите работници на цен-
тарот, освен во случај на епидемиолошки инди-
кации кои ги огласил надлежниот орган на собра-
нието на општината. На оваа расправа Судот утвр-
ди и тоа дека со ставот 2 на член 29 од Самоу-
правната спогодба за основите и мерилата за рас-
пределба на личните доходи на работниците е пред-
видено оценка за постигнатиот успех да дава 
управникот на основната организација на здруже-
ниот труд, односно на заедничките служби во со-
работка со непосредниот старешина на работникот. 
Најпосле, на расправата Судот утврди дека со 
членот 45 од самоуправната спогодба е предвидено 
толкување на одредбите од оваа спогодба да дава 
собирот на работните луѓе на работната организа-
ција или советот на медицинскиот центар. 

5. Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд ги утврдуваат, покрај дру-
гото, основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за своите лични доходи. Основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични доходи, 
работниците во основните и во другите организа-
ции на здружениот труд ги утврдуваат, согласно 
ставот 1 на член 136 од Уставот, со самоуправна 
спогодба. Со членот 4 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) е предвидено 
работниците во основната организација на здру-
жениот труд со самоуправна спогодба склучена во 
писмена форма да ги уредуваат, покрај другото, 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и начинот за пресметување и ис-
плата на личните доходи за време поминато на 
работа ноќе или подолго од полното работно време 
и други прашања од меѓусебните односи на здру-
жениот труд. Со републичкиот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/74) исто така е 
предвидено работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд да одлучуваат за своите 
права од меѓусебните односи во здружениот труд. 
Таха, според членот 45 од овој закон работниците 
во основната организација, покрај другото, ги рас-
пределуваат, во согласност со самоуправните спо-
годби и општествени договори за усогласување на 
распределбата на доходот и на личните доходи, 
средствата за личните доходи, додека со членот 46 
од истиот републички закон е предвидено работни-
ците во основната организација со самоуправна спо-
годба за распределба на доходот и на личните 
доходи да ја утврдуваат висината на зголемената 
основица на аконтацијата на личните доходи за 
работа подолга од полното работно време, ноќна 
работа и за работа на државни и други празници 
на кои со закон или пропис на општината е про-
пишано да не се работи. 

Со оглед на тоа што советот на Медицинскиот 
центар во Струга со оспорената одлука го опреде-
лил износот на надоместокот за дежурствата, од-
воениот живот и за теренскиот додаток, Судот оце-
ни дека одлуката не е во согласност со ставот 1 на 
членовите 23 и 136 од Уставот на СР Македонија, 
со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд и со чле-
новите 45 и 46 од републичкиот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд. 
Според мислењето на Судот советот на Медицин-
скиот центар во Струга не бил овластен да одлу-
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чува по изнесените прашања, туку дека за нив, 
како неотуѓиви права на работниците во основната 
и во д р у т т е организации на здружениот труд, се 
ов-тастени во смисла на означените уставни и за-
конски одредби, да одлучуваат непосредно самите 
работници со склучз^вање на самоуправна спогодба. 
Судот оцени дека со овие уставни и законски од-
редби не е во согласност и ставот 2 на член 29 од 
Самоуправната спогодба за основите и мерилата за 
распределба на личните доходи на работниците во 
основните организации на здружениот труд и во 
работните заедници на заедничките служби на Ме-
дицинскиот центар во Струга затоа што со оваа 
одредба е предвидено оценка за постигнатите нат-
просечни, односно потпросечни резултати во рабо-
тата на работникот да дава управникот на основ-
ната организација на здружениот труд, односно на 
заедничките служби во соработка со непосредниот 
старешина на работникот без однапред утврдени 
основи и мерила за тоа. 

Најпосле, Судот оцени дека оспорената одлука 
не е во согласност со Уставот и поради тоа што со 
неа советот на Медицинскиот центар во Струга, врз 
основа на ч непот 45 од самоуправната спогодба, 
извршил толкување на членот 16 од спогодбата, па, 
по! ра] одлуката го оцени како противуставен и 
еленот 45 од спогодбата, со кој е предвидено тол-
кување на одредбите од оваа спогодба да дава со-
бирот на работните луѓе на работната организација 
или советот на медицинскиот центар бидејќи и тој 
самиот не е во согласност со Уставот. Според мис-
лењето на Судот автентично толкување на правен 
акт може да дава само еден орган и тоа оној ор-

ган кој го донел актот. Со оглед на тоа Судот сме-
та дека оспорената одлука со која се дава толку-
вање на членот 16 од самоуправната спогодба како 
и членот 45 од спогодбата не се во духот на Ус-
тавот. 

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

У. бр. 87/75 
12 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Одлуката за рас-
пределба на средствата за изградба и опремување 
на нестопански објекти што се од општ интерес 
за Републиката за 1976 година, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24 од 23 јули 1976 годи-
на, се поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА 
НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ 
ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

Во точката 1, потточка 14 наместо износот 
.,8.400.000" треба да стои „840.000". 

Од Републичкиот секретаријат за законодав-
ство и организација, Скопје, бр. 02-722/1/76. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП 

295. 
Врз основа на член 20 од Законот за основање 

на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 од Статутот на 
Заедницата на културата на општина Прилеп, Со-
бранието на Заедницата, на седницата одржана на 
29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД РАБОТНИЦИТЕ 
И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА 

НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход на работниците и дру-
гите работни луѓе по основ на кој се обезбедуваат 
средства за Заедницата на културата на општина 
Прилеп. 

Член 2 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците и на другите работни луѓе по кои ќе 
се плаќаат средства на Заедницата на културата 
изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,18%; 

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

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 2'°/о; 

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

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен гласник на општина 
Прилеп", а ќе се применува од 1 април 1974 година. 

Член 4 
Примерок од Одлуката да се достави до сите 

членови на Заедницата на културата, СОК — При-
леп, Општинската управа за приходи и архивата 
на Заедницата. 

Број 09-291 
21 мај 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Димче Атанасови, е. р. 

296. 
Врз основа на член 20 од Законот за основање 

на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 од Статутот на 
Заедницата на културата на општина Прилеп, Со-
бранието на Заедницата, на седницата одржана на 
29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА 

КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот од доходот на основните организации на 
здружениот труд по основ на кој се обезбедуваат 
средства на Заедницата на културата на општина 
Прилеп. 

Член 2 
Стапката на придонесот од доходот на основ-

ните организации на здружениот труд кои ќе пла-
ќаат средства на Заедницата на културата на оп-
штина Прилеп изнесува ОДЗ°/о. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Прилеп", а ќе се применува од 1 април 1974 
година. 

Член 4 
Примерок од оваа одлука да се достави до сите 

членови на Заедницата на културата, СОК — При-
леп, Општинската управа за приходи — Прилеп и 
архивата на Заедницата. 

Број 09-291/1 
21 мај 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Димче Атанасови, е. р. 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ПРИЛЕП 

297. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 68 од Статутот на Заедницата, Со-
бранието на Заедницата за физичка култура на оп-
штина Прилеп, на првата седница одржана на 23 
март 1976 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Заедницата за физичка култура на општина При-
леп (во натамошниот текст: Заедницата). 

Член 2 
Средства на Заедницата обезбедуваат работните 

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

ции на здружениот труд, по стапка од 0,13:)/о; 
2. придонес од личен доход од работен однос, 

по стапка од 0,18%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 1'%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

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

шење на нестопанска дејност, по стапка од Г°/о. 

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

јавувањето во „Службен гласник на општина При-
леп" и „Службен весник на СРМ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1976 година. 

Член 4 
Примерок од Одлуката да се достави до сите 

членови па Заедницата за физичка култура на оп-
штина Прилеп, Службата на општественото книго-
водство, Општинската управа за приходи — При-
леп и архивата на Заедницата. 

Бр. 03-400 
16 август 1976 година Претседател, 

Прилеп Кирил Кулески, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ 

298. 
Врз основа на член 51 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница на култу-
рата, Собранието на СИЗ за култура — Кавадар-
ци, на својата редовна седница одржана на 5 фев-
руари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА КУЛТУ-

РА ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

Член 1 
1. Се воведува придонес за култура од доходот 

на ООЗТ кои по Номенклатурата на дејностите се 
сврстени во групата од 1 до 8, по стапка од 0,40%; 

2. ОЗТ кои по Номенклатурата на дејностите 
се сврстени во групите 0 и 8 ќе плаќаат придонес 
на личниот доход по стапка од 0,35%; 

3. Придонес за култура од земјоделска дејност, 
по стапка од 3'%; 

4. Такси за фирми 50% од вкупно собраните 
средства. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Бр. 03-194 
23 јули 1976 година 

Кавадарци 
Претседател, 

дипл. инж. Стево Телевски, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КРАТОВО 
299. 

Врз основа на член 23 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на станувањето — 
Кратово, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на станувањето — Кратово, на седницата 
одржана на 31 август 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1976 
ГОДИНА 

Член 1 
Членот 1 од Одлуката за утврдување стапката 

на придонесите за станбена изградба за 1976 го-
дина, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
17/76 и „Службен гласник на општина Кратово", бр. 
2/76, се менува и гласи: 

„Основните организации на здружен труд и 
другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучува.] ќи ги и организациите на 
здружен труд регистрирани како установи распо-
редени во областите од 1—8 од Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и другите организа-
ции и државни органи по дејности, се должни да 
плаќаат придонеси по стапка од 3,3% примену-
вана на доходот и да го внесуваат на сметката на 
Самоуправната интересна заедница за станување." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на општина Кратово". 

Број 252 
31 Јули 1976 година 

Кратово 
Претседател, 

Јаќим Симонов, е. р. 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КОЧАНИ 

300. 
Врз основа на член 34 и 47 од Законот за са-

моуправните интересни заедници за физичка кул-
тура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
69, 71 и 72 од Статутот на СИЗ за физичка кул-
тура на општина Кочани, Собранието на ОСИЗ за 
физичка култура, на седницата одржана на 30 де-
кември 1975 година, донесе 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Стр. 758 — Бр. 29 



Бр. 29 — Стр. 759 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА КОЧАНИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос од не-
стопанството, од доходот од стопанството, од личен 
доход од самостојно вршење на занаетчиска деј-
ност и од личен доход од вршење на земјоделска 
дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на 
ОСИЗ за физичка култура — Кочани. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура — Кочани изнесуваат: 

X. придонес од доходот од стопанството 0,3%; 
2. придонес од личен доход од нестопанството 

0,5%; 
3. придонес од личен доход од земјоделие 0,1%; 
4. придонес од личен доход од занаетчиство 

1%; 
5. данок од лото и спортска прогноза. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1. 1. 1976 год. 

Бр. 05-67 
30 декември 1975 година 

Кочани 
Претседател, 

д-р Методи Апостолов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
НЕГОТИНО 

301. 
Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на ос-
новното образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 22 од Статутот на Интересната 
заедница за основно образование, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на основното 
образование — Неготино, на седницата одржана на 
16 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придо-

несот од личниот доход на вработените, од личниот 
доход од земјоделска дејност и од личниот доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност за Са-
моуправната интересна заедница за основно обра-
зование — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за основното 
образование изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
на вработените во стопанството по бруто стапка од 
5,60%; 

— придонес од личен доход од нестопанството 
по стапка од 5,60%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,00%; 

— придонес од личен доход од стопанска деј-
ност, по стапка од 1,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност, по стапка од 1,00'%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личниот доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи кои служат како основ за определување на 
износот на придонесите по почетокот на примената 
на оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1 јануари 
1976 година. 

Бр. 03/31 
29 март 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Марика Сотирова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

302. 
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална за-
штита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
14 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница за социјална заштита — Неготино, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 20 март 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонесот на 
личниот доход од работен однос во нестопанството, 
од личен доход од земјоделска дејност, од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 
придонес од личен доход од нестопанска дејност и' 
од данок на промет на производи и услуги (збирна) 
за Самоуправната интересна заедница за социјал-
на заштита — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита изнесуваат: 

— придонес од доходот од стопанство — ОЗТ 
(ООЗТ), по стапка од 0,20%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството, по бруто стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 3,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 2,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност, по стапка од 2,00%; 

— данок на промет на производи и услуги 
(збирна) 10,00%. 

Член 3 

Прелетувањето и уплатувањето на придоне-
сот од личниот доход од работен однос ќе се вр-
ши на бр^то износот, додека на нето личните до-
ходи и другите примања ќе се применува само во 
случај да дојде до промена на бруто износите на 
личните доходи кои служат како основ за опре-
делување на износите на придонесите на почетокот 
на примената на оваа одлука. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 септември 1976 



Стр. 760 — Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 22 септември 1976 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1 јану-
ари 1976 година. 

Бр. 05-5 
19 март 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Блажо Петров, с. р. 

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— НЕГОТИНО 

303. 
Врз основа на член 60, став 1, точка 4 од За -

конот за определени облици на општествена заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за-
едници за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, Соб-
ранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 
Неготино, на седницата одржана на 24 март 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — 

НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесот од личен доход на вработените, од личен 
доход од земјоделска дејност и личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност за Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата во општина Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

СИЗ за општествена заштита на децата изнесуваат: 
— придонес од личен доход од стопанството по 

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

по бруто, по стапка 0,50%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка 0,50%; 
— придонес од личен доход од стопанска деј-

ност, по стапка 1,00*%; 
— придонес од личен доход од нестопанска деј-

ност, по стапка 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто* износите, додека и на нето личните доходи 
и другите примања ќе се применува само во слу-
чај да дојде до промена на бруто износите на лич-
ните доходи кои служат како основ за определу-
вање на износот на придонесите во почетокот на 
примената на оваа одлука. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Неготино" и ќе се применува од 1 
јануари 1976 година. 

Бр. 54 
25 март 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Лазар ѓорѓиев, е. р, 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — НЕГОТИНО 

304. 
Врз основа на член 27, точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за физичка 
култура („Службен весник на СРИ", бр. 5/74) и 
член 17 од Статутот на самоуправната интересна 
заедница за физичка култура, Собранието на са-
моуправната интересна заедница за физичка кул-
тура — Неготино, на седницата одржана на 19 
март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонеси од 
личен доход од работен однос во нестопанството, 
од личен доход од земјоделска дејност и од лич-
ниот доход од самостојно вршење на стопанска 
дејност, за Самоуправната интересна заедница за 
физичка култура — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница за физичка 
култура изнесуваат: 

— придонес од доходот од стопанството, по 
стапка од 0,10%; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од 0,10%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност од 0,50%; 

— придонес од личен доход од стопанска деј-
ност од 1,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска 
дејност од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од личен доход од работен однос ќе се врши 
на бруто износот, додека на нето личните доходи 
и другите примања ќе се применува само во слу-
чај да дојде до промена на бруто износите на ли-
чен доход кои служат како основ за определување 
на износите на придонесите на почетокот на при-
мената на оваа одлука. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1 ј а -
нуари 1976 година. 

Бр. 4 
26 март 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Коста Купов, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА — НЕГОТИНО 

305. 
Врз основа на член 14, став 1, точка 5 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
културата („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 23 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница за култура, Собранието на самоуправна-
та интересна заедница за култура — Неготино, 
на седницата одржана на 19 март 1976 година, до-
несе 
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Заради правилно пресметување, запирање и плаќање 
на општинските даноци и придонеси, како и заради достап-
ност на стапките на даноците односно придонесите на сите 
субјекти на користење, Републичкиот секретаријат за фи-
нансии објавува 

И З В О Д И 

ОД ОДЛУКИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И ОПШТИНСКИТЕ 
САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ СО КОИ СЕ 

ВОВЕДЕНИ ДАНОЦИТЕ ОДНОСНО ПРИДОНЕСИТЕ 



и з в о д 
ОД ОДЛУКИТЕ ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Ре
д.

 
бр

. 

О П Ш Т И Н А Основно 
образование 

Детска 
заштита Култура Физичка 

култура 
Социјална 

заштита Станувѕ 

1. Берово 4,80 0,50 0,40 ОДО 0,30 5,50 

2. Битола 3,60 — 0,17 0,07 0,24 6,0 

3. Брод 4,0 0,50 ОДО ОДО 0,20 4,0 

4. Валандово 4,48 0,20 0,12 0,40 0,42 4,0 

5. Виница 5,0 0,50 0,40 0,40 0,30 4,0 

6. Гевгелија 4,30 0,50 0,30 ОДО 0,30 4,0 

7. Гостивар 4,60 1,0 0,25 ОДО 0,20 5,0 

8. Дебар 5,0 0,7 1,0 0,50 0,07 4,0 

9. Делчево 5,0 0,10 0,30 0,30 0,25 4,0 

10. Демир Хисар 4,15 0,50 0,30 0,15 0,50 4,0 

11. Кавадарци 4,60 0,50 0,35 0,20 0,35 4,0 

12. Кичево 5,0 0,50 1,0 0,50 0,20 4,0 

13. Кочани 4,50 0,50 0,30 0,50 0,25 4,0 

14. Кратово 4,50 0,50 0,12 0,13 0,30 4,0 

15. Крива Паланка 5,0 0,50 0,20 0,05 0,30 4,0 

16. Крушево 4,6 0,50 0,28 0,50 0,24 4,0 

17. Куманово 4,80 0,60 0,40 ОДО 0,20 5,0 

18. Неготино 5,60 0,50 0,20 ОДО 0,30 4,0 

19. Охрид 3,60 0,50 0,35 0,50 0,15 4,0 
20. Прилеп 5,0 0,50 0,18 0,18 0,14 5,0 
21. Пробиштип 4,50 0,50 0,15 0,20 0,20 4,0 
22. Радовиш 5,35 0,50 0,48 0,25 0,25 4,0 
23. Ресен 5,0 0,50 — — — 5,0 
24. Свети Николе 5,0 0,50 — — — 4,0 
25. Скопје 3,90 0,50 0,48 0,04 одз 6,0 

26. Струга 3,60 0,50 0,30 0,11 0,15 4,0 

27. Струмица 4,50 0,80 0,33 0,50 0,15 4,0 
28. Тетово 3,60 0,50 ОДО ОДО 0,35 — 

29. Титов Велес 5,60 0,50 0,25 0,08 0,30 4,0 

30. Штип 4,0 0,50 0,20 0,50 0,20 4,0 

НАПОМЕНА: Придонесите се пресметуваат од личен доход од работен однос и тоа: 
од стопанството само за основно образование и детска заштита, а од нестопанството 

за сите видови на придонеси. 

2 



и з в о д 
ОД ОДЛУКИТЕ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА 
ДЕЈНОСТ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПРОЦЕНТ ОД СЕКОЈ ОДДЕЛНО ОСТВАРЕН БРУТО ПРИХОД 

О П И С Општина Стапка на данок п/0 

1. На приходите од извршени услуги на месни заедници и Битола, Прилеп и Пробиштип 20 
куќни совети другите општини 5 

2. На приходите остварени од продавање на весници, разни Битола и Делчево 5 
публикации, книги, списанија, марки, разгледници и ел. Куманово 15 

другите општини 10 

3. На приходите од утовар и истовар Делчево и Скопје 5 
Кичево и Куманово 15 
Струга, Крушево, Охрид 20 
другите општини 10 

4. На приходите остварени од застапниците на Југословенската Куманово и Радовиш 10 
лотарија од продавање на лозови, лото, спортски прогнози другите општини 15 
и ел. 

5. На приходите на застапниците на осигурителните организации Битола 30 
Прилеп 20 
другите општини 15 

6. На приходите остварени од манекени, дублери и статисти Битола 30 
Неготино, Прилеп и Св. Ни-
коле 20 
другите општини 15 

7. На приходите остварени од приредување на забавни игри Битола, Валандово, Гевгелија, 
Дебар, Делчево, Демир Хисар, 
Кичево, Кочани, Крушево, 
Охрид, Прилеп, Св. Николе, 
Скопје и Струга 15 
Радовиш 5 
другите општини 20 

8. На приходите остварени од забавни колонии и ансамбли Делчево и Кочани 15 
другите општини 20 

9. На приходите остварени од товарење и пренос со запрежни Берово 10 
возила што ги вршат лица како споредно занимање Валандово и Куманово 25 

другите општини 20 

10. На приходите остварени по основ на договор за дело сите општини во СРМ 40 

11. На приходите остварени од останати стопански дејности Куманово 15 
Гостивар и Охрид 40 
Валандово, Виница, Гевгелија, 
Дебар, Делчево, Кавадарци, 
Кичево, Кочани, Неготино, Ре-
сен, Струга, Струмица, Тетово 
и Т. Велес 25 
другите општини 20 

И З В О Д 
ОД ОДЛУКИТЕ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА 
ДЕЈНОСТ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПРОЦЕНТ ОД СЕКОЈ ОДДЕЛНО ОСТВАРЕН БРУТО ПРИХОД 

1. На приходите што ги остваруваат судиите-поротници, судските Битола 25 
и други вештаци и толкувачи Куманово 25 

Крушево 20 
други општини 5 

2. На приходите на професионалните спортисти кои не влегу- Куманово 25 
ваат во пензискиот основ и на кој не се пресметани и платени Прилеп 20 
данокот на придонесите од работен однос Други општини 5 

3. На приходите остварени од преведувачи Куманово 20 
Струмица 10 
други општини 5 
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4. На приходите остварени од стенографи, дактилографи, кар- Куманово 20 
тографи и стенодактилографи други општини 5 

5. На приходите остварени од филмски работници од продуцент- Куманово 20 
ски организации други општини 5 

6. На приходите на спортските судии и др. лица кои ги оства- Куманово 20 
руваат од спортски организации други општини 5 

7. На приходите на музичарите Куманово 25 
други општини 10 

8. На приходите остварени по основ на договор за дело сите општини 40 

9. На приходите остварени од останати нестопански дејности Охрид 40 
Дебар, Д. Хисар, Кр. Паланка, 
Крушево, Прилеп, Пробиштип, 
Радовиш, Ресен, Св. Николе и 
Скопје 20 
другите општини 25 

И З В О Д 
ОД ОДЛУКИТЕ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 

УНАПРЕДУВАЊА 

ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 
УНАПРЕДУВАЊА 

1. На приходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, ро-
мани, критика и есеи) и препев и превод на тие дела, научни 
и стручни дела и преводи на тие дела, дела од областа на ли-
ковната уметност (вајарска, сликарска, графичка, таписерија 
од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од пра-
вото на авторот, од јавно изведување на музички дела (мали 
права) од правата на репродуктивни уметници (издавачи), на 
сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и тех-
нички унапредувања 

2. Приходи од областа на применета уметност, индустриско обли-
кување и на делата од областа на ликовната уметност што се 
користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела и од 
дела на производните дејности слични на фотографски дела, 
од картографски дела, планови, скици и пластични дела што 
се однесуваат на географијата и топографијата, од текстови и 
превод на текстови (освен на книжевните, научните и 
стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, 
списанија и во други средства за јавно информирање, освен 
публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавања, 
говори, беседи и слично) и од дела од областа на архитек-
турата 

3. Приходи од снимани музички дела од средствата на механич-
ка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и 
ел.), од правата на репродукцијата на уметниците (изведувачи) 
на народна музика, музика во духот на народното творештво 
и забавна музика, од текстовите и преводите, од текстовите об-
јавени во публикациите од забавен жанр, во весниците и спи-
санијата, ревиите и ел., од текстовите и преводите за конфе-
ранси, скечеви и сценарија на забавни приредби, од напиете, 
идејни сценарија за радио, телевизија и др. реклами 

4. Приходите од останатите авторски права 

5. Приходи остварени од авторски права, патенти и технички 
унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право 

Куманово 15 
другите општини 10 

Куманово 20 
другите општини 12 

Куманово 20 
другите општини 15 

Куманово 20 
другите општини 15 

сите општини во СРМ 20 

НАПОМЕНА: Во општината на град Скопје данокот на приходите остварени од членовите на 
МАНУ се плаќа по намалена стапка за 50°/о од редовната. 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

КУЛТУРА — НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонеси од 
личен доход од работен однос во нестопанството, 
од личен доход од земјоделска дејност и од ли-
чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност, за Самоуправната интересна заедница на кул-
турата Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на културата 
изнесуваат: 

— придонес од доходот од стопанството по 
стапка од 0,10%; 

— придонес од личен доход од нестопанството 
по стапка од 0,20%; 

— придонес од доход од земјоделска дејност, 
по стапка од 2,00%; 

— придонес од личен доход од стопанска деј-
ност, по стапка од 2,00%; 

— придонес од личен доход од нестопанска деј-
ност, по стапка од 2,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износот, додека на нето личниот доход и 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личен 
доход кои служат како основ за определување на 
износите на придонесите на почетокот на приме-
ната на оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1 јануа-
ри 1976 година. 

Бр. 4 
26 март 1976 година 

Неготино 
Претседател, 

Слободан Прочков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ГОСТИВАР 

306. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 3 од За -

конот за самоуправните интересни заедници, член 
19 од Самоуправната спогодба за основање на Са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита на општина Гостивар, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница за социјална зашти-
та, на седницата одржана на 18 јуни 1974 година, 
донесе 

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

НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Член 1 
Стапките на придонесот на Самоуправната ин-

тересна заедница за социјална заштита на општи-
на Гостивар за 1974 година се определуваат и тоа: 

1. придонес од доход од стопанството по 
стапка од 0,17% 

2. придонес од личен доход од работен 
однос во нестопанството по стапка од 0,20% 

3. придонес од личен доход од земјоделска 
дејност по стапка од 2% 

4. придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност по стап-
ка од 1% 

5. придонес од личен доход од нестопански 
дејности по стапка од 1% 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година, освен одредбите за стапките на придонесот 
од личниот доход од работен однос кои ќе се при-
менуваат од 1 април 1974 година. 

Бр. 0101-15/1 
18 јуни 1974 година 

Гостивар 
Претседател, 

Јован Јаковлески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ГОСТИВАР 

307. 
Врз основа на член 72 од Статутот на Заедни-

цата за физичка култура на општина Гостивар, 
Собранието на Заедницата за физичка култура, на 
седницата одржана на 7 мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ФИ-
ЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Член 1 
Стапките на придонесот на Заедницата на фи-

зичката култура на општина Гостивар за 1974 го-
дина се определуваат и тоа: 
1. придонес од доход од стопанството по 

стапка од 0,05% 
2. придонес од личен доход од работен 

однос во нестопанството по стапка од 0,10% 
3. придонес од личен доход од земјоделска 

дејност по стапка од 0,5% 
4. придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност по стап-
ка од 0,5°/о 

5. придонес од личен доход од нестопански 
дејности по стапка од 0,5% 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година, освен одредбите за стапките на придо-
несите од личниот доход од работен однос кои ќе се 
применуваат од 1 април 1974 година. 

Бр. 7 
26 јуни 1974 година 

Гостивар 
Претседател, 

Трифун Симоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ГОСТИВАР 

308. 
Врз основа на член 2 и 9 од Законот за само-

управните интересни заедници, член 1 од Само-
управната спогодба за основање на Самоуправна 
интересна заедница на културата на општина Гос-
тивар, Собранието на Заедницата на културата, на 
седницата одржана на 27 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИ-

ТЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 
КУЛТУРА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Член 1 
Стапките на придонесот на Заедницата за кул-

тура на општина Гостивар за 1974 година, се оп-
ределуваат и тоа: 



Стр. 762 — Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 22 септември 1976 

1. придонес од доход од стопанство по стапка 
од 0,18%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанство по стапка од 0,25%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 1%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 1%; 

5. придонес од личен доход од нестопански деј-
ности по стапка од 1%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1974 година, 
освен одредбите за стапките на придонесот на ли-
чен доход од работен однос кои ќе се применуваат 
ол 1. IV. 1974 година. 

Бр. 7 
27 јуни 1974 година 

Гостивар 
Претседател, 

Илми Дервиши, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕ-
ТО — ГОСТИВАР 

309. 
Врз основа на член 18, став 1 од Законот за 

основање на самоуправни интересни заедници за 
вработување и за материјално обезбедување 
(.Службен весник на СРМ", бр. 20/74) и член 4 
од Самоуправната спогодба за основање Општин-
ска заедница на вработувањето, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на вработува-
њето — Гостивар, на седницата одржана на 26 
ноември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 0,75°/« 

I 
Собранието на Општинската самоуправна ин-

тересна заедница на вработувањето — Гостивар, 
да ја утврди висината-стапката на придонесот за 
вработување од 0,75%, кој го уплатуваат работните 
организации на остварениот личен доход на вра-
ботените на подрачјето на општина Гостивар. 

II 
Собранието на Општинската самоуправна ин-

тересна заедница на вработувањето — Гостивар се 
согласи да предложи прифаќање единствена стап-
ка на придонес за вработување на територијата на 
СР Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето и ќе се применува од денот на до-
несувањето. 

Бр. 0301-176 
26 ноември 1974 година 

Гостивар 
Претседател, 

Ристо Брчиоски, е. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН 

310. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 3 и член 

18 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 14, став 1, алинеја 5 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Ресен, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Ресен, на седницата одр-
жана на 2 март 1976 година, донесе 

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

ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружениот труд од доходот и работните луѓе 
од личниот доход, заради обезбедување на сред-
ства за финансирање на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на општината Ре-
сен. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на организациите на здруже-

ниот труд — по стапка од 0,50%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

пански дејности — по стапка од 2,05%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност — по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност — по стапка од 0,15°/о. 

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

несувањето, ќе се применува од 1. јануари 1976 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-54/1 
2 март 1976 година 

Ресен 
Потпретседател, 

Нада Јоновска, е. р. 

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
РЕСЕН 

311. 
Врз основа на член 24 точка 3 од Статутот на 

СИЗ на основното образование — Ресен и член 
19 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на основното образование („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74), Собранието на СИЗ на основ-
ното образование — Ресен, на седницата одржа-
на на 27 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА 
САМОУПРАВНАТА 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, при-
донес од личен доход од самостојно вршење на 
стопански дејности и придонес од личен доход од 
самостојно 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 основно 
образование изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 5% од бруто личниот доход; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност •— 4%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска детност — 4%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 4%. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Член 4 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката бр. 02-13/1 од 17 јануари 1975 го-
дина. ; 

Дел. бр. 02-78/1 
27 февруари 1976 година 

Ресен 
Претседател, 

Маре Димитриевска, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН 

312. 
Врз основа на член 32 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата, член 
57 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата, член 20 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Самоуправна 
интересна заедница на културата, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 25 март 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕД-

НИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА 
РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на придо-

несот од доходот на организациите на здружениот 
труд со која ќе се обезбедуваат средства за ф и -
нансирање на Самоуправната интересна заедница 
на културата на општината Ресен. 

Член 2 
Стапката на придонесот што ќе се плаќа од 

доходот на организациите на здружен труд за Са-
моуправната интересна заедница на културата из-
несува 0,20%. 

Член 3 
Начинот на пресметувањето, правата, должнос-

тите и санкциите ќе се регулираат со соодветните од-
редби на републичкиот Закон за данокот на до-
ход. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 01-36/1 
30 март 1976 година 

Ресен 
Претседател, 

Ефтим Божиновски, е. р. 

313. 
Врз основа на член 32 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата, член 
57 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата и член 20 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Самоуправна ин-
тересна заедница на културата, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 25 март 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, личен 
доход од земјоделска дејност, личен доход од са-
мостојно вршење на стопански дејности во пауша-
лен износ, данок на личен доход од самостојно 
вршење на занаетчиски дејности во проценти од 
данокот од вкупниот приход од граѓаните со кои 
ќе се обезбедуваат средства за финансирање на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на културата 
изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 2,30%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 0,15%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопански дејности — по стапка од 
0.15%; и 

— придонес од личен доход од вршење на нес-
топански дејности — по стапка од 0,15%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
I одина. 

Бр. 01-37/1 
30 март 1976 година 

Ресен 
Претседател, 

Ефтим Божиновски, е. р. 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН 

314. 
Врз основа на член 45 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници за 
физичка култура, член 69 од Статутот на Заед-
ницата за физичка култура и член 20 од Самоуп-
равната спогодба за основање заедница за физич-
ка култура, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 29 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС 
ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА 
РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донес од доходот на организациите на здружениот 
труд со која ќе се обезбедуваат средства за финан-
сирање на Самоуправната интересна заедница за 
физичка култура на општината Ресен. 

Член 2 
Стапката на придонесот што ќе се плаќа од 

доходот на организациите на здружениот труд за 
Самоуправната интересна заедница за физичка 
култура изнесува 0,07%. 

Член 3 
Начинот на пресметувањето, правата, долж-

ностите и санкциите ќе се регулираат со соодветни-
те одредби на републичкиот Закон за данокот на 
доход. 

Бр. 29 — Стр. 763 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 01-25/1 
29 март 1976 година 

Ресен 
Потпретседател, 

Христо Георгиевски, е. р. 

315. 
Врз основа на член 45 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници за 
физичка култура, член 69 од Статутот на Заед-
ницата за физичка култура и член 20 од Самоуп-
равната спогодба за основање заедница за ф и -
зичка култура, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 29 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопански дејности во 
паушален износ, данок на личен доход од самостој-
но вршење на занаетчиски дејности во проценти 
од данокот од вкупниот приход од граѓаните со 
кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање 
на Самоуправната интересна заедница за физичка 
култура на општината Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат за 

Самоуправната интересна заедница за физичка 
култура изнесуваат: 

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

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност по стапка 0,15%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопански дејности по стапка од 0,15%; и 

— придонес на личен доход од вршење на 
нестопански дејности по стапка од 0,15'%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 01-24/1 
29 март 1976 година 

Ресен 
Потпретседател, 

Христо Георгиевски, е. р. 
СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

— РЕСЕН 

316. 
Врз основа на член 60, став 1, точка 4 од За-

конот за определени облици на општествена заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за-
едници за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 14, став 1, 
алинеја 4 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на 
децата — Ресен, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 24 февруари 1976 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 личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанските дејности, од 
личен доход од самостојно вршење на ^ с т о п а н -
ските дејности 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-
на 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 0,55%; 

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

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

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

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-20/1 
24 февруари 1976 година 

Ресен 
Претседател, 

Абдулаи Фадил, е. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ 
НИКОЛЕ 

317. 
Врз основа на член 59 од Статутот на Само-

управната интересна заедница за социјална заш-
тита на општината Свети Николе, Собранието на 
Заедницата, на редовната седница одржана на 12 
февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ИЗВОРИТЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Придонесот од доходот на основните органи-

зации на здружениот труд изнесува 0,10%. 

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

војувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 05-6 
10 мај 1976 година Претседател, 

Свети Николе М. Алексов, е. р. 

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ 
НИКОЛЕ 

318. 
Врз основа на член 27, став 1, точка 3 од За -

конот за финансирање на физичката култура и 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 20, став 
1 од Статутот на Заедницата за физичка култура 
— Свети Николе, Собранието на Заедницата за 
физичка култура — Свети Николе, на заедничката 
седница одржана на 20 Јануари 1976 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на работните организации на 
здружен труд и стапките на придонесите од лич-
ниот доход на работните луѓе и граѓаните на оп-
штина Свети Николе. 

Член 2 
Средствата за физичка култура ги обезбеду-

ваат работните луѓе: 
— придонесот од доходот на основните орга-

низации на здружениот труд од 0,15%; 
— придонесот од личен доход од работен однос 

со стапка од 0,35%. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1976 година. 

Бр. 7 
28 февруари 1976 година Претседател, 

Свети Николе Златевски Драгољуб, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

319. 
Врз основа на член 14, став 1, точка 5 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
културата („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а 
во врска со член 17, став 1 од Статутот на Инте-
ресната заедница на културата Свети Николе, Соб-
ранието на Заедницата, на седницата одржана на 
20 февруари 1976 година, донесе 

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

НЕСИТЕ ЗА КУЛТУРА ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од доходот за орга-

низациите на здружениот труд што се опфатени 
со упатството во Номенклатурата од 1 до 8 изнесу-
ва 0,35%; 

2. Стапката од придонесот од личен доход од 
нестопанските организации изнесува 0,20%. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1976 година. 

Бр. 19 
20 февруари 1976 година Претседател, 

Свети Николе Стојан Јованов, е. р. 

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— СВЕТИ НИКОЛЕ 

320. 
Врз основа на член 59 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Свети Николе, Собранието на 
Заедницата, на СВОЈ ата седница на 12 февруари 
] 976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Придонес на личен доход од работен однос 

— стапка од 0,50° (). 

Придонес од работен однос од земјоделска деј-
ност — стапка од 2%. 

Придонес од работен однос од занаетчиска деј-
ност — стапка од 2'%. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1976 година. 

Бр. 06-16 
12 февруари 1976 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Русе Малинов, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
— СВЕТИ НИКОЛЕ 

321. 
Врз основа на член 31, став 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на вработува-
њето и материјалното обезбедување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 20/74) и член 9, точка 5 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинска-
та заедница на вработувањето, Собранието на Оп-
штинската заедница на вработувањето Свети Ни-
коле, на седницата одржана на 9 декември 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КОЈА ВАЖИ НА ЦЕЛАТА 

ТЕРИТОРИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Единствената стапка на придонесот за врабо-

тување да изнесува 0,75% од бруто личниот доход 
на вработените. 

Член 2 
Единствената стапка на придонесот важи ед-

накво на целата територија на СРМ. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува за 1976 година. 

Бр. 03-827 
12 декември 1975 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Панев Благој, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — СВЕТИ НИКОЛЕ 

322. 
Врз основа на член 19, став 1, точка 3 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето на општината Свети Николе, Собранието 
на Заедницата на станувањето на општината Свети 
Николе, на седницата одржана на 15 април 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд од 

стопанството и вонстопанството и другите органи-
зации и заедници, како и работниците вработени 
ка ј работните луѓе што работат со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните и користат допол-
нителен труд на други лица се должни да плаќаат 
придонес по стапка од 4% применувана на бруто 
личните доходи и да го внесуваат на сметката на 
Заедницата на станувањето на општината Свети 
Николе. 
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Член 2 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4°/о е Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за пензионерите и корисниците 
на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање 

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

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

несувањето , а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 60 
15 април 1976 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Атанас Петрушевски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Стојанова Еленица од Битола, ул. „Никола 
Тесла" бр. 106, поднесе тужба до овој суд против 
Стојанов Јани од Битола, сега со непознато место 
на живеење. 

Бидејќи тужениот Јани е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
ОВОЈ оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во овој суд или да одреди свој застапник. 

Во спротивно на истиот ќе му биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 428/76. 
(65) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при ООЗТ „Фото", во 

состав на ОЗТ „Фотоцентар" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на директор 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
— да има високо или више економско образо-

вание — надворешно трговски смер, со познава-
ње на еден странски јазик, со 5 години односно 8 
години работно искуство во прометна работна орга-
низација од кои најмалку 3 години да работел во 
работна организација со промет на фото матери-
јали, прибор, учила и школска опрема; 

— да не е осудуван за кривични дела предви-
дени во член 134 од Законот за конституирање и 
запишување во судскиот регистар на организа-
циите на здружениот труд и да не е под истрага; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— кандидатот е должен до комисијата да дос-

тави елаборат за економски развој на основната 
организација. 

Некомплетираните молби Комисијата нема да 
ги зема предвид при разгледувањето. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето. (277) 

22 септември 1976 

Трговското претпријатие на големо и мало 
.Разнокооп" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за раководни работни места (реизбор) 
1. Директор, 
2. Раководител на финансиски сектор, 
3. Раководител на општ сектор — секретар. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

— за работното место директор — да има ви-
сока стручна подготовка и најмалку 4 години ра-
ботно искуство на соодветно работно место; 

— за работното место раководител на секторот 
за финансии — да има висока или виша стручна 
подготовка — финансиска насока и над 4 години 
работно искуство на соодветна должност; 

— за работното место раководител на општ 
сектор — да им висока или виша стручна подго-
товка — управно-правна насока и над 4 години 
работно искуство на соодветна должност; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти и да имаат стручни и организациони способ-
ности; 

— да не се осудувани и да не се под истрага 
за кривично дело на непријателска дејност или 
стопански криминал. 

Молбите со потребната документација да се 
доставуваат до Конкурсната комисија на претпри-
јатието „Разнокооп" — Скопје. 

Мо лонте со непотполната документација нема 
да бидат земени предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (276) 

ООЗТ „РАДИКА" — Скопје, во состав на Сто-
панското претпријатие „Единство" од Скудриње 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор: Директор — на ООЗТ „Радика" во 
Скопје 

Услови: 
Кандидатот покрај условите предвидени со За -

конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд и другите законски прописи за 
именување директор, треба да ги исполнува и 
следните услови: 

— да има завршено економски, правни или зем-
јоделски факултет, 

— да има најмалку 8 години работно искуство 
на работи од областа на трговијата, 

— да не му е забрането вршењето на долж-
носта предвидена со член 134 од Законот за кон-
ституирање и упис во судскиот регистар на ОЗТ, 

— да поседува морално-политички квалитети 
и организаторски способности. 

Со пријавата кандидатот треба да достави: 
— диплома за завршен факултет, 
— доказ за работен стаж и 
— краток приказ за концепцијата во неговото 

работење. 
Личниот доход е утврден со Самоуправната 

спогодба за распределба на средствата за лични 
доходи на ООЗТ. 

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

Пријавите со комплетните документи да се дос-
тавуваат до општата служба на ООЗТ „РАДИКА" 
— Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 115. (209) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при 
Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на три работни места, лекари 
Услови: 
Кандидатите покрај општите услови предвиде-

ни со закон, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршен медицински факултет; 
— да не се постари од триесет години; 
— да за имаат регулирано воената обврска 

(за мажи); 
— да познаваат еден од светските јазици; 
— да поседуваат морално-политички квалитети и 
— да не се осудувани (под истрага). 
Молбите со потребните документи за исполну-

вање на условите се доставуваат преку архивата 
на Работната заедница Заеднички дејности до 
ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство. 

Ненавремено поднесените пријави и пријавите 
без потребните докази за исполнување на условите 
пема да се земаат предвид. 

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

Конкурсната комисија на „Електромакедонија" 
ООЗТ „Електродистрибуција" Кочани — Работна 
единица на здружен труд ХЕ — Зрновци, врз 
основа на член 26 точка 7 од Статутот на ООЗТ 
и член 11 од Самоуправната спогодба за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд на 
ООЗТ „Електродистрибуција" Кочани 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на управник и замена на смени на ХЕ 
— Зрновци 

Услови: 
Кандидатот, покрај општите услови предвиде-

ни со Законот за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, да ги исполнува и по-
себните услови: 

— да има завршено виша електротехничка 
школа (ел. инж.) со 3 години работен стаж по дип-
ломирањето; 

— да има завршено средно електротехничко 
училиште (ел. техничар) со 5 години работен стаж 
по дипломирањето; 

— поради природата на работата кандидатот 
да биде од машки пол со отслужен воен рок; 

— да има морално-политички квалитети; 
— предност имаат наши работници под исти 

услови. 
Обезбеден двособен конфорен стан во станбе-

ната зграда на ХЕ — Зрновци. 
Кандидатот кон молбата да приложи: 
— препис од дипломата, односно свидетелство-

то за завршена виша ел. техничка школа, однос-
но за завршено средно ел. техничко училиште; 

— уверение за отслужен воен рок; 
— потврда за работен стаж по завршувањето 

на школата, односно училиштето; 
— потврда за согласност од работната орга-

низација од која доаѓа; 
— уверение дека не е осудуван и дека не е 

под истрага. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. 

Молбите со бараните документи се поднесуваат 
до конкурсната комисија на РЕЗТ — ХЕ — 
Зрновци. 

Некомплетираните документи или ^ б л а г о в р е -
мено поднесените нема да се разгледуваат и ќе се 
враќаат на кандидатите. (208) 

Врз основа на член 32 од Статутот на Медицин-
скиот центар Титов Велес, член 33 од Правилни-
кот за стручното образование и усовршување на 
работниците и одлуката бр. 0201-1417 од 2. IX 1976 
година, Советот на Медицинскиот центар — Т. 
Велес 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување на специјализација здравствен 
работник — лекар 

Се распишува конкурс за упатување на спе-
цијализација здравствен работник лекар и тоа: 

— Еден лекар по специјалноста интерна ме-
дицина. 

Услови: 
Кандидатите по овој конкурс треба да ги ис-

полнуваат следните услови: 
— завршен задолжителен лекарски стаж, 
— положен стручен испит, 
— познавање на еден странски јазик во тол-

кава мера да може да ја следи стручната лите-
ратура, 

— предимство на конкурсот имаат работниците 
вработени во Медицинскиот центар — Титов Велес. 

Личниот доход на кандидатот кој ќе се упати 
на специјализација ќе се исплатува во висината 
одредена со Самоуправната спогодба за основите 
и мерилата за распределба на личните доходи на 
работниците во Медицинскиот центар — Т. Велес. 

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

Молбите со потребната документација се дос-
тавуваат до Одделението за општи работи при Ме-
дицинскиот центар — Т. Велес. 

Врз основа на член 78 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), 
Собранието на општината — Кочани 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на Општин-
скиот суд — Кочани 

Кандидатите за споменатото работно место тре-
ба да ги исполнуваат условите предвидени во член 
74 од Законот за редовните судови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/76). 

Пријавите со документите за докажување ис-
полнувањето на условите, заинтересираните канди-
дати да ги достават до Комисијата за избор и име-
нување на Собранието на општината — Кочани, 
во рок од 15 дена сметано од денот на објавува-
њето. 

Бр. 06-3784/1 
6 септември 1976 година 

Кочани 

Комисија за прашања на 
изборите и именувањата 

Бр. 29 — Стр. 767 
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И З В О Д И 

од одлуките на општините и општинските самоу-
правни интересни заедници со кои се воведени да-
ноците односно придонесите (стапките), се објавени 
како додаток на „Службен весник на СРМ" бр. 
29/76 и можат да се добијат преку Службата за 
продажба на работната организација Службен вес-
ник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах 51, ?киро 
сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото 
книговодство. Цена на еден примерок е 12 динари, 

•л испораката се врши по уплата на парите. 

СОДРЖИНА 

Страна 

311. Решение за утврдување престанување 
на функцијата членови и за именување 
членови на Републичката комисија за 
водостопанство — — — — — — — 753 

312. Решение за именување членови на Ра-
ботната заедница на Кинотеката на Со-
цијалистичка Република Македонија — 753 

313. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 753 

314. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход 
на организациите на здружениот труд 754 

315. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 87/75 од 12 мај 1976 година — — 756 
Исправка на Одлуката за распределба 
на средствата за изградба и опремување 
на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката за 1976 година — 757 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

295. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи од работни-
ците и другите работни луѓе за Заед-
ницата на културата на општина Прилеп 757 

296. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од доходот на основните орга-
низации на здружениот труд за Заедни-
цата на културата на општина Прилеп 757 

297. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Заедницата за физичка кул-
тура на општина Прилеп — — — — 758 

298. Одлука за воведување на придонеси за 
култура во општина Кавадарци — — 758 

299. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување стапката на при-
донесите за станбена изградба за 1976 
година — — — — — — — — — 758 

300. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личниот доход на граѓаните 
за Самоуправната интересна заедница за 
физичка култура на општината Кочани 759 

301. Одлука за утврдување стапки на при-
донесот за Самоуправната интересна за-
едница за основно образование — Не-
готино — — — — — — — — — 759 

302. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот за Самоуправната интересна за-
едница за социјална заштита — Не-
готино — — — — — — — — — 759 

303. Одлука за утврдување стапки на придо-
несот за Самоуправната интересна заед-
ница за општествена заштита на децата 
— Неготино — — — — — — — 760 

304. Одлука за утврдување стапки на при-
донесот за Самоуправната интересна за-
едница за физичка култура — Неготино 760 

305. Одлука за утврдување стапки на при-
донесот за Самоуправната интересна за-
едница за култура — Неготино — — — 761 

306. Одлука за определување висината на 
стапките на придонесот за социјална за-
штита на општина Гостивар — — — 761 

307. Одлука за определување висината на 
стапките на придонесот на Заедницата 
на физичката култура на општина Го-
стивар — — — — — — — — — 761 

308. Одлука за определување висината на 
стапките на придонесот на Заедницата 
за култура на општина — Гостивар — 761 

309. Одлука за утврдување висината на 
стапката на придонесот за вработување 
од 0,75% _ _ _ _ _ _ _ _ 762 

310. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита на оп-
штината Ресен — — — — — — — 762 

311. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личниот доход на граѓаните 
на Самоуправната интересна заедница 
на основното образование — Ресен — — 762 

312. Одлука за утврдување на стапката на 
придонесот од доходот на организациите 
на здружениот труд за Интересната за-
едница на културата на општината Ресен 763 

313. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите од личен доход на граѓаните 
на Самоуправната интересна заедница 
на културата на општината Ресен — — 763 

314. Одлука за утврдување стапката на при-
донес од доходот на организациите на 
здружениот труд за Интересната заед-
ница за физичка култура на општината 
Ресен — — — — — — — — — 763 

315. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите од личен доход на граѓаните 
на Самоуправната интересна заедница за 
физичка култура на општината Ресен — 764 

316. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личниот доход на граѓаните 
за Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на де-
цата — Ресен — — — — — — — 764 

317. Одлука за утврдување стапките на изво-
рите за финансирање на социјалната деј-
ност — — — — — — — — — — 764 

318. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од доходот на стопанските орга-
низации и стапките на придонесите од 
личниот доход на работните луѓе и гра-
ѓаните — — — — — — — — — 765 

319. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите за култура за 1976 година 765 

320. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на СИЗ за општествена зашти-
та на децата за 1976 година — — — 765 

321. Одлука за единствена стапка на придоне-
сот за вработување која важи на целата 
територија на СР Македонија — — — 765 

322. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за станбена изградба — — — 765 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10a. 
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