
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 5 февруари 1975 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

14. 
Врз основа на член 55, 56, 57 и 58 од Привреме-

ниот деловник за работа на Претседателството на 
СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одр-
жана на 21 јануари 1975 година, донесе 

15. 
Врз основа на член 57 од Привремениот делов-

ник за работа на Претседателството на СРМ, Прет-
седателството на СРМ, на седницата одржана на 
21 јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОКРУГОТ, СОСТАВОТ И ЗА ИЗБОРОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИО-
НО-КАДРОВСКАТА КОМИСИЈА НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Организационо-кадровската комисија на Прет-

седателството на СРМ ги врши работите во врска 
со подготвувањето на предлозите за избори и име-
нувања што ги поднесува односно ги разгледува 
Претседателството на СРМ, разгледува општи пра-
шања на кадровската политика и за тоа на Прет-
седателството му поднесува мислење и предлози, 
ги врши работите во врска со именувањето и по-
ставувањето на функционери во Претседателство-
то, подготвува предлози на акти што ги донесува 
Претседателството во врска со организацијата на 
работата и за надоместоците на личните доходи и 
другите примања на членовите на Претседател-
ството, членовите на Советот на Републиката и 
функционерите во Претседателството, донесува од-
луки на основа на овие акти и врши други работи 
што ќе ги определи Претседателството на СРМ. 

II 
Организационо-кадровската комисија на Прет-

седателството на СРМ има претседател и три члена. 
Претседателот и 1 член на Комисијата се из-

бираат од редот на членовите на Претседателството. 
Другите два члена се секретарот на Претседател-
ството на СРМ и секретарот на Советот на Репуб-
ликата. 

III 
За претседател и членови на Организационо-

кадровската комисија се избираат: 
1. За претседател Хиџет Рамадани, член на 

Претседателството. 
2. За членови: 
— Наџи Салих, член на Претседателството, 
— Каменчо Горгов, секретар на Претседател-

ството, 
— Мице Димески, секретар на Советот на Ре-

публиката. 
IV 

Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-
станува да важи Одлуката за делокругот, составот 
и за избор на претседател и членови на Админи-
стративната комисија на Претседателството на СРМ, 
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 28/74. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Број 06-43 

24 јануари 1975 година 
Скопје Претседател 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПРЕТ-
СТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СРМ 

I 
Со оваа одлука се образува Комисија за прет-

ставки и поплаки на Претседателството на СРМ, 
се утврдува нејзиниот делокруг и се врши избор 
на претседателот и членовите на Комисијата. 

И 
Се образува Комисија за претставки и поплаки 

како постојано работно тело на Претседателството 
на СРМ. 

III 
Комисијата за претставки и поплаки ќе ги 

проучува и разгледува претставките и поплаките 
упатени до Претседателството на СРМ и за своите 
ставови и превземени мерки ќе ги известува нивни-
те подносители. 

IV 
Заради испитување на одделни претставки и по-

плаки Комисијата може да бара податоци и ин-
формации непосредно од соодветните органи и ор-
ганизации или преку Бирото за претставки и по-
плаки на Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

V 
Комисијата за претставки и поплаки повремено 

го известува Претседателството за бројот и содр-
жината на примените претставки и поплаки, а може 
да му предложи на Претседателството на СРМ да 
разгледа одделни прашања и проблеми на кои 
укажуваат претставките и поплаките и се во рам-
ките на уставните права и должности на Прет-
седателството на СРМ. 

VI 
Комисијата за претставки и поплаки има прет-

седател и шест члена. 
За претседател и членови на Комисијата за 

претставки и поплаки се избираат: 
1. За претседател Боро Ефремов — член на 

Советот на Републиката, 
2. За членови: 
— Арсена Деспотовска — член на Советот на 

Републиката, 
— Ратка Крстевска — член на Советот на 

Републиката, 
— Круме Наумовски — член на Советот на 

Републиката, 
— Балаш Рамазан — член на Советот на Ре-

публиката, 
— Мито Теменугов — член на Советот на Ре-

публиката, 
— Ванчо Фончев — член на Советот на Ре-

публиката. 
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VII 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
Број 06-40 

24 јануари 1975 година 
Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

16. 
Врз основа на член 59 од Привремениот делов-

ник за работа на Претседателството на СРМ, Прет-
седателството на СРМ, на седницата одржана на 21 
јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДЕЛОКРУГОТ, СОСТАВОТ И ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СРМ 

I 
Во Одлуката за делокругот, составот и за избор 

на претседател и членови на Комисијата за поми-
лување на Претседателството на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/74), се вршат следните из-
мени и дополнувања: 

Во делот II ставот 1 се менува и гласи: 
„Комисијата за помилување на Претседателство-

то на СРМ има претседател и 6 члена". 
Во делот II се додава трет став кој гласи: 
„За членови на Комисијата можат да бидат из-

брани и истакнати општествени и политички ра-
ботници". 

И 
Точка III од Одлуката се менува така што точ-

ка 2) „за членови" се дополнува: 
„— Благоја Левков, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Аризан Несторовски, член на Советов на Ре-

публиката". 
III 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 06-41 
24 јануари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

17. 
Врз основа на член 60 од Привремениот делов-

ник за работа на Претседателството на СРМ, Прет-
седателството на СРМ, на седницата одржана на 21 
јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДЕЛОКРУГОТ, СОСТАВОТ И ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ОДЛИКУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СРМ 

I 
Во Одлуката за делокругот, составот и за избор 

на претседател и членови на Комисијата за одли-
кување на Претседателството на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/74), се вршат следните из-
мени и дополнувања: 

Во делот II ставот 1 се менува и гласи: „Коми-
сијата за одликување на Претседателството на 
СРМ има претседател и 10 члена." 

Во делот II се додава трет став кој гласи: 
„За членови на Комисијата можат да бидат 

избрани и истакнати општествени и политички ра-
ботници". 

II 
Во точка III под „2) за членови" на крајот се 

додава: 
„— Стојан Пановски, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Фана Тозија, член на Советот на Репуб-

ликата". 
III 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 06-42 
24 јануари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

18. 
Врз основа на точка 3 став 3 од Наредбата за 

начинот и постапката за остварување премија 
според Одлуката за определување премија за крав-
јо и овчо млеко во 1974 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 31/74), републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НАМЕНЕТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДНИТЕ СПОСОБ-
НОСТИ, ВОДЕЊЕ МАТИЧНО КНИГОВОДСТВО И 
ВРШЕЊЕ СЕЛЕКЦИЈА КАЈ КРАВИТЕ И ОВЦИ-
ТЕ КАЈ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Организациите на здружениот труд што го 
договориле производството на кравјо и овчо млеко 
во кооперација со индивидуалните производители 
(корисниците) ги користат средствата за покрива-
ње на трошоците за водење матично книговодство и 
вршење селекција (средствата) од точка 3 став 1 
алинеја прва од Наредбата за начинот и постап-
ката за остварување премија според Одлуката за 
определување премија за кравјо и овчо млеко во 
1974 година („Службен весник на СРМ" бр. 31/74), 
до колку кај своите кооперанти организирале кон-
трола на производните способности на кравите и 
овците, водат матично книговодство и вршат се-
лекција според стручното упатство на Здружениот 
ветеринарен и сточарски институт — ООЗТ Инсти-
тут за сточарство и репродукција. 

2. До колку корисниците не се во состојба да 
обезбедат контролни асистенти и зоотехничари, вр-
шењето на контролата, матичното книговодство и 
селекцијата можат да го доверат на други соод-
ветни стручни служби. 

Вршењето на работите од претходниот став се 
утврдува со договор помеѓу корисниците и струч-
ната служба. 

3. Средствата за покривање на трошоците од 
точката 1 на оваа наредба ќе се користат за след-
ните намени: 

1) за набавка на опрема и тоа: 
— прибор за мерење на екстериерот и тежина-

та на говедата и овците (вага, литинов стап, шес-
тар, пантлика); 

— прибор за обележување (тетовир клеш-
ти, клешти за ровашење, клешти за затворање на 
ушните маркици, ушни маркици); 

— прибор за земање проби за испитување ква-
литетот на млекото и волната (шишиња, епрувети, 
лактодензиметар, ножици за стрижба); 

— фотографски апарат. 
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2) За исплата на надомест на лични доходи на 
контролните асистенти и зоотехничарите. 

4. Средствата корисниците ги остваруваат врз 
основа на: 

— потврда од надлежниот општински орган на 
управата за земјоделство за организирана кон-
трола на производните способности, матично кни-
говодство и селекција на кравите и овците кај сво-
ите кооперанти; 

— платен список на контролните асистенти и 
другите стручни лица што работат на контрола на 
производните способности, матично книговодство и 
селекција; 

— фактура за набавка на опремата од точка 3. 
потточка 1) од оваа наредба, и 

— документ за платена услуга на стручната 
служба за вршење контрола на производните спо-
собности, водење на матично книговодство и се-
лекција. 

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Број 08-2832/2 
6 јануари 1975 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

19. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за измена и дополнување 
на Правилникот за распределба на личните до-
ходи на работниците во Здравствената станица во 
Виница, на седницата од 11 декември 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и допол-
нување на Правилникот за распределба на лични-
те доходи на работниците во Здравствената ста-
ница во Виница, донесена од советот на здрав-
ствената станица на седницата одржана на 10 де-
кември 1973 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Здравствената станица во Ви-
ница на начин пропишан во статутот на здравстве-
ната станица за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 7/74 од 2 
октомври 1974 година поведе постапка за оценува-
ње законитоста на одлуката означена во точката 1 
на оваа одлука. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука Судот 
у тврди дека таа е донесена по влегувањето во си-
ла на сојузниот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 22/73), дека е донесена од советот на 
здравствената станица и дека со неа е извршено 
зголемување на процентот на надоместокот за вр-
шење на работа ноќе, за време на неделен одмор, 
на државни празници и за време на дежурства. 

Со членот 4 од означениот закон е определено 
работниците во основната организација на здру-
жениот труд со самоуправна спогодба да ги уре-
дуваат, покрај другото, основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и на-
чинот за пресметување и исплата на личните до-
ходи на работниците и на личните доходи за вре-
ме поминато на работа ноќе или подолго од пол-
ното работно време. Од друга страна, според чле-
нот 76 од овој закон работниците во организациите 
на здружениот труд беа должни своите меѓусебни 
односи во здружениот труд да ги уредат во соглас-
ност со одредбите на овој закон од крајот на 1973 
година. Од овие законски одредби произлегува де-
ка работниците во организациите на здружениот 
ТРУД по влегувањето во сила на означениот закон 
своите меѓусебни односи во здружениот труд мо-
жат да ги уредуваат само со самоуправна спогодба 
п дека работничкиот совет на организацијата на 
здружениот труд не е повеќе овластен да ги уре-
дува овие односи. 

Со оглед на тоа што прашањата уредени со ос-
порената одлука не се уредени со самоуправна 
спогодба на работниците во здравствената станица 
и што оспорената одлука е донесена од советот на 
здравствената станица Судот утврди дека таа е не-
законита поради што одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија, Судот ја донесе на седница без 
претходно одржување на јавна расправа, затоа 
што оцени дека за разјаснување на предметот на 
спорот не е неопходно присуство на учесниците во 
постапката. 

У. бр. 7/74 
11 декември 1974 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

12. 
Врз основа на член 10 од Законот за опште-

ствено договарање и самоуправно спогодување за 
основите и мерилата за распределба на доходот 
и на личните доходи и за општествено насо-
чување на распределбата на доходот („Службен вес-
ник на СРМ" број 24/71), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Претседателството 
на Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Републичката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Македонија, Претседателството на 
Сојузот на синдикатите на Македонија, Републич-
киот одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
од Народноослободителната војна на Македонија, 
Републичката конференција на Сојузот на соција-
листичката младина на Македонија и Стопанската 
комора на Македонија ,на 22 јануари 1975 година 
го склучија следниот 

ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДО-
ХОД И НА ПРИМАЊАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ И 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРААТ ОДНОС-
НО ИМЕНУВААТ СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА , ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТОПАНСКАТА 

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој посебен општествен договор се утврду-

ваат критериумите и мерилата за усогласување на 
надоместокот на личен доход, на примањата од 
средствата за заедничка потрошувачка и на прима-
њата што ги товараат материјалните трошоци на 
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делегатите и функционерите, кои според своите оп-
шти акти, ги избираат односно именуваат: Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија, Централниот ко-
митет на Сојузот на комунистите на Македонија, 
Претседателството на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на 
здруженијата на борците од Народноослободител-
ната војна на Македонија, Републичката конферен-
ција на Сојузот на социјалистичката младина на 
Македонија и Стопанската комора на Македонија 
(во натамошниот текст: потписници на Договорот). 

Член 2 
Функцијата на делегат на Собранието на СРМ, 

на Стопанската комора на Македонија и членовите 
на раководствата на општествено-политичките ор-
ганизации се почесни општествени функции и по 
правило, се вршат без надоместок. 

За одредени функции што бараат поголемо ан-
гажирање во нивното вршење, а кои со свои оп-
шти акти ќе ги определат потписниците на овој 
договор, се определува надоместок на личен доход. 

Член 3 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија може да определи одделни делегати на-
доместок на личен доход да остваруваат во Собра-
нието, под услови што ќе ги утврди Собранието. 

Член 4 
Критериумите и мерилата утврдени со овој до-

говор служат како основа за донесување на општи 
акти од потписниците на Договорот за утврдување 
на надоместокот на личен доход, на примањата од 
средствата за заедничка потрошувачка, како и на 
примањата што ги товарат материјалните тро-
шоци. 

Критериумите и мерилата утврдени со овој до-
говор служат како основа за склучување на само-
управните спогодби на соодветните републички ор-
гани и организации што ќе се склучат во рамките 
на овој договор. 

II. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД 

Член 5 
Основни критериуми за утврдување на виси-

ната на надоместокот на личен доход на делегатите 
и на функционерите што ги избираат или имену-
ваат потписниците на овој договор се: 

— општествено-политичкото значење на функ-
цијата и одговорноста, обемот и сложеноста на ра-
ботите што се вршат, 

— просечно остварениот личен доход на врабо-
тените во стопанството во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, и 

— обемот и придонесот на минатиот труд. 

Член 6 
Надоместокот на личен доход, според критери-

умите од член 5 на овој договор, се утврдува кога 
просечниот личен доход по вработен во стопан-
ството во Републиката во претходната година ќе се 
пресмета со следните коефициенти: 

— за највисоките изборни функции до 5, 
— за другите изборни функции до 4,5, 
— за функционерите што се именуваат до 4. 
Коефициентот од претходниот став не може да 

биде помал од 1,5. 

Член 7 
Со овој општ акт, потписниците на Договорот 

ќе ги утврдат категориите на функциите и ќе го 
определат надоместокот на личен доход според ос-
новните критериуми и мерила, од членовите 5 и 6 
на овој договор. 

Потписниците на Договорот, при донесувањето 
на актите од претходниот став, вршат усогласува-
ње на тие акти. 

Член 8 
Заедничката комисија од член 16 на овој до-

говор ја разгледува положбата на движењето на 
доходот и на личните доходи и може да предлага 
измени на коефициентите. 

Член 9 
Заедничката комисија од член 16 на овој дого-

вор, следејќи ги движењата на личните доходи на 
вработените во стопанството во Републиката, кога 
ќе утврди дека овие движења се над предвидените 
со резолуцијата за тековната година, на потписни-
ците на Договорот им предлага усогласување на на-
доместоците на личниот доход, водејќи сметка да 
не бидат нарушени утврдените соодноси. 

Член 10 
На функционерите чиј личен доход пред избо-

рот односно именувањето на новата функција бил 
поголем од надоместокот на личниот доход што би 
се утврдил согласно со критериумите од членовите 
5 и 6 на овој договор, по правило, им се утврдува 
надоместок на личен доход во износот што го има-
ле на поранешната функција, односно работно ме-
сто. Вака утврдениот личен доход мирува се додека 
не се создадат услови за примена на критериумите 
од членовите 5 и 6 на овој договор. 

За функционер чиј надоместок на личен доход 
угврден според претходниот став битно ги нарушу-
ва односите на надоместокот на личниот доход во 
дадената категорија, по предлог на Заедничката 
комисија од член 16 на овој договор, потписниците 
на Договорот утврдуваат надоместок на личен до-
ход врз основа на критериумите од членовите 5 и 
6 на овој договор. 

Мирувањето на надоместокот на личниот доход 
според став 1 од овој член, не се однесува на 
функционерите со над 35 години работен стаж ^а 
мажи, односно 30 години за жени. 

Член 11 
Надоместокот на личен доход утврден според 

основните критериуми и мерила на Договорот се 
зголемува по основ на минатиот труд до 15%. 

Со своите општи акти потписниците на Догово-
рот поблиску ќе го определат надоместокот од прет-
ходниот став. 

Член 12 
Лицето вработено во организација на здружен 

труд, а што е избрано односно именувано на од-
редена општествена функција која бара повисок 
степен на ангажираност, својот личен доход про-
должува да го остварува во организацијата на здру-
жениот труд, со тоа што во договор со организа-
цијата на здружениот труд и се рефундира износот 
до 90% од неговиот личен доход. 

Член 13 
На лицата избрани односно именувани на од-

редени функции, кои не се во постојан работен од-
нос кај потписниците на Договорот, како и на ли-
цата од член 12 на овој договор, може да им се 
исплатува посебен додаток за вршење на функци-
јата, но најмногу до 30% од износот на надоместо-
кот на личниот доход утврден за функциите што 
се вршат. 

Надоместокот на личниот доход според прет-
ходниот став не може да биде повисок од надоме-
стокот на личниот доход утврден според одредбите 
на овој договор за соодветната функција. 
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Ш. НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ГОДИШЕН ОДМОР 

Член 14 
На делегатите и на функционерите што ги из-

бираат и именуваат потписниците на овој договор 
може да им се определува надоместок за користе-
ње на годишен одмор во износ од 60% од просеч-
ниот личен доход во стопанството во претходната 
година. 

IV. ПРИМАЊА НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ 
ТРОШОЦИ 

Член 15 
Примањата на делегатите и на функционерите 

што ги избираат и именуваат потписниците на овој 
договор, што се исплатуваат на товар на матери-
јалните трошоци, можат да изнесуваат најмногу: 

— дневниците за патување во земјата до виси-
ната на дневниците пропишани за делегатите и 
функционерите од страна на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, 

— дневниците за патување во странство до виси-
ната утврдена со прописите што важат за репуб-
личките органи на управата, 

— надоместокот за користење на сопствено во-
зило најмногу до износот на патните трошоци на 
кои имаат право според прописите за патни и днев-
ни трошоци, 

— надоместокот за одвоен живот од семејството 
во износ од 10 дневници месечно, во висина на 
дневниците за патување во Републиката, 

— надоместокот на стварните трошоци за се-
лидба од поранешното место на постојано живеење 
во Скопје и обратно, 

— во случај на остварување право на пензија 
на делегатот односно функционер му припаѓа пра-
во на надоместок во висина на тримесечниот износ, 
на надоместокот на личниот доход, 

— во случај на смрт на делегат односно функ-
ционер, на лицето што го извршило погребот му 
припаѓа право на надоместок на трошоците за по-
гребот во висина на двомесечен надоместок на лич-
ниот доход на умрениот. 

Потписниците на овој договор со свој општ акт 
ќе ги утврдат поблиските мерила и услови за ко-
ристење на средствата од претходниот став. 

V. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 16 
Следењето на спроведувањето на овој договор 

го врши Заедничката комисија избрана од потпис-
ниците на Договорот. 

Член 17 
Секој потписник на овој договор во Заеднич-

ката комисија избира по еден член и по еден за-
меник на членот. 

Заедничката комисија од редот на своите чле-
нови избира претседател и негов заменик за вре-
ме од две години. 

Член 18 
Заедничката комисија особено: 
— дава толкување на одредбите на овој дого-

вор, 
— дава мислење на актите што ги донесуваат 

потписниците на Договорот според одредбите на 
овој договор, 

— утврдува и предлага измени на коефициен-
тите и ги усогласува временските интервали со-
гласно со членовите 8 и 9 од Договорот, 

— на потписниците им предлага, за одделни 
случаи, примена на член 10 од овој договор, 

— го следи спроведувањето на овој договор и 
за резултатите и проблемите ги известува потпис-
ниците, 

— на потписниците им предлага преземање на 
соодветни мерки за доследно спроведување на До-
говорот, 

— им предлага на потписниците, кога е тоа 
нужно, измени и дополнувања на овој договор. 

Член 19 
Административните и стручните работи на За-

едничката комисија од член 16 на овој договор ги 
Ершат службите на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

VI. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 20 
Постапка за изменување и дополнување на овој 

договор може да покрене секој од потписниците 
со образложено писмено барање што го доставува 
до Заедничката комисија од член 16 на овој дого-
вор. Заедно со барањето се поднесува и предиа-
цртот на измените и дополнувањата што се пред-
лагаат. 

Член 21 
Заедничката комисија од член 16 на овој дого-

вор, по барањето од член 20 на овој договор, до-
колку најде дека е тоа основано, изготвува нацрт 
на измени и дополнувања на Договорот и го до-
ставува на неговите потписници. 

Ако Заедничката комисија најде дека барање-
то од член 20 на овој договор не е оправдано, за 
тоа го известува подносителот, а тој има право со 
свој предлог да се обрне непосредно до сите пот-
писници на овој договор. 

Член 22 
Измените и дополнувањата на овој договор ќе 

се сметаат за донесени кога ќе ги усвојат сите не-
гови потписници. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Критериумите и мерилата за утврдување на на-

доместокот на личен доход од овој договор ќе се 
применуваат од 1. I. 1975 година. 

Член 24 
Потписниците на овоЈ договор, во рок од 45 

дена од неговото влегување во сила, ќе ги усогла-
сат со него своите општи акти и ќе ги достават на 
увид до Заедничката комисија од член 16 на овој 
договор. 

Самоуправните спогодби од член 4 на овој до-
говор ќе се донесат во рок од 60 дена. 

Член 25 
Со донесувањето на овој Посебен општествен 

договор, престанува да важи Посебниот општествен 
договор за критериумите и мерилата за усогласу-
вање на надоместокот на личен доход и на прима-
њата на пратениците и функционерите што ги из-
бираат или именуваат Собранието, општествено -
политичките организации и Стопанската комора на 
Македонија, склучен на 8. XII. 1972 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 44/72), и измените и до-
полнувањата на Посебниот општествен договор за 
критериумите и мерилата за усогласување на надо-
местокот на личен доход и на примањата на пра-
тениците и функционерите што ги избираат или 
именуваат Собранието, општествено-политичките 
организации и Стопанската комора на Македонија 
од 25. XII. 1973 година (,,Службен весник на СРМ" 
број 47/73), 
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Член 26 
Овој Посебен општествен договор се смета за 

донесен кога ќе го потпишат овластените претстав-
ници на сите потписници, а ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Број 11-138 
22 јануари 1975 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ НА ДОГОВОРОТ: 
За Собранието на СРМ: 

Бурхан Адеми, с. р. 
За Претседателството на СРМ: 

Каменчо Ѓоргов, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на СРМ: 
Вера Димитрова, с. р. 

За Републичката конференција на ССРНМ: 
Методија Зврцинов, с. р. 

За Централниот комитет на СКМ: 
Благоја Силјановски, с. р. 

За Претседателството на Сојузот на синдикати-
те на Македонија: 
Томе Николовски, с. р. 

За Републичкиот одбор на Сојузот на здруже-
нијата на борците од НОВ: 
Славе Поповски, с. р. 

За -Републичката конференција на ССММ: 
Сефер Мимидиновски, с. р. 

За Стопанската комора на Македонија: 
Живко Трајковски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КИЧЕВО 

13. 
Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 80, 82 и 83 од 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Охрид и точка И став 2 
од Одлуката за привремено утврдување на пра-
вата од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 27 декември 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејствата и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и условите под кои се смета 
дека издржуваното лице нема сопствени приходи 
доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување, осигурени-
кот ги издржува од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделство не го надминува износот од 200 динари 
годишно или другите приходи не го надминуваат 
износот од 100 динари месечно, или ако катастар-
скиот приход и другите приходи месечно заедно не 
го надминуваат износот од 1.000 динари годишно по 
едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета за 
издржувано лице ако неговите сопствени приходи 
не ги надминуваат износите од претходниот член 
на оваа одлука и ако осигуреникот учествува во 
трошоците за неговото издржување со најмалку од 
200 динари месечно. 

Член 5 
Лицата кои осигуреникот ги зел на издржу-

вање осигурени се, по правило, ако немаат роди-
тели. Деца кои имаат еден или двајца родители 
осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел 
на издржување, ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни или се спречени за стопанисување односно не 
се во состојба да се грижат за децата и за нив-
ното издржување, а децата и родителите немаат 
сопствени приходи доволни за издржување. Сето 
ова под услов обата родители да не се способни за 
стопанисување или се спречени тоа да го сторат. 

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

Член 6 
Како приход во смисла на член 3 од оваа од-

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

Член 7 
Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе ва-

жат додека со самоуправен договор на Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување на Македонија овие износи не бидат пои-
наку определени. 

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

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

Бр. 01-4046 
27 декември 1974 година 

Кичево Претседател, 
Буде Трпески, с. р. 
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14. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 22 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Киче-
во, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кичево, на 
заедничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 ГОД. 

I 
Се дава согласност на Програмата за работа на 

Стручната служба на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Киче-
во за 1975 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 01-4048/1 
27 декември 1974 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, с. р. 

15. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 22 став 1 точка 
9 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, на заедничката седница на Со-
борот на делегатите на корисниците на услугите — 
работници и Соборот на делегатите на давателите 
на услугите, одржана на 27 декември 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците се утврдува во висина од 
7% од бруто личниот доход во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителните видови на здравствена заштита од 
3%, и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата од 4%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување, за кои според чле-
нот 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот закон, 
основицата е определена во нето лични примања, 
стапката на придонесот за здравствено осигурува-
ње се утврдува во висина од 9,75% од нето основи-
цата, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителните видови на здравствена заштита 
од 4,40%, и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата од 5,35%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1975 година. 

Бр. 01-4049/1 
27 декември 1974 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, с. р. 

16. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја б од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 22 став 1 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, на заедничката сед-
ница на Соборот на делегатите на корисниците на 
услугите — работници и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 27 декември 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУ-
ЧАЈ НА НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТА И ЗАБОЛУВА-
ЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

НА ТОЈ ПРИДОНЕС ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување во случај на несреќа при работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува во 
висина од 0,4% од определената основица. 

И 
Основица за пресметување на придонесот од 

претходната точка претставува: 
1. За организациите на здружениот труд од об-

ласта на стопанството, како и основните организа-
ции на здружениот труд регистрирани како уста-
нови, кои со Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државните ор-
гани по дејности се распоредени во областите од 1 
до 8 (член 6 од Законот за данокот на доход на ор-
ганизациите на здружениот труд, „Службен весник 
на СРМ" бр. 47/73), остварениот доход намален за 
пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход. 

2. За другите самоуправни организации и за-
едници, државните органи, општествено-политич-
ки организации и здруженија и други работни за-
едници што не се организирани како организации 
на здружен труд кои во своето работење не оства-
руваат доход, а кои се регистрирани во областите 
9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и други организации и државните органи 
по дејности, бруто личниот доход на вработените. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1975 година. 

Бр. 01-4050/1 
27 декември 1974 година 

Кичево Претседател, 
Буде Трпески, с. р. 
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17. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 22 став 1 точка 
9 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Кичево, на заедничката седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 27 декември 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат придонесите на 

здравственото осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос осигурени при Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Кичево. 

II 
Обврзниците на придонесот од членот 24 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување плаќаат 
придонес за здравствено осигурување во постојан 
месечен износ и тоа: 

1. За лицата на доброволна практика (волон-
тери) кои не примаат личен доход, ако работат 
со полно работно време (член 13 став 1 точка 6 од 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението) — 72,00 динари; 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за квалификувани работ-
ници за кои, покрај училишната, се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или кај приватен работодавец (член 13 
став 1 точка 7 од законот) — 30,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции кои, по прописите на инвалидското 
осигурување, се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, лицата кои учествуваат во организира-
ни работни акции ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на 
предвојничка обука — логорување и лицата при-
падници на територијалните единици и припад-
ници на цивилната заштита за време на изведува-
ње на задачи на територијалната одбрана (член 17 
став 1 точка 1 до 4 од законот) — 30,00 динари; 

4. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет (член 17 став 1 точка 5 од законот) — 60,00 
динари. 

Наплатените придонеси под 1, 2 и 3 од оваа 
точка се распределуваат: 

— 40% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита; 

—^ 10% за здравствена заштита предизвикана со 
несреќа на работа и заболување од професионални 
болести; и 

— 50% за обезбедување на правата од здрав-
ственото осигурување што самостојно ги утврдува 
Заедницата. 

Наплатениот придонес под 4 од оваа точка се 
распоредува: 

— 40% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита, и 

— 60% за здравствена заштита што самостојно 
ја утврдува Заедницата. 

III 
За учениците во средните училишта и студен-

тите во вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, за лицата 
кои учествуваат во организирани јавни акции, за 
лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, за 
лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на 
територијалната одбрана или на цивилната за-
штита, за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатила 
Заедницата за вработување и за припадниците на 
доброволните организации на противпожарната 
заштита (член 18 став 1 точка 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од 
Законот) се плаќа придонес за здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести во постојан ме-
сечен износ од 6,00 динари. 

IV 
Посебниот придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што жи-
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување, го 
плаќаат самите осигуреници вработени кај стран-
ски работодавци во постојан месечен износ од 40,00 
динари за секој осигурен член на семејството, кој 
се распоредува: 

— 50% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита, и 

— 50% за здравствена заштита што самостојно 
ја утврдува Заедницата. 

V 
Доколку придонесите од точките II, Ш и IV на 

оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден 
месец, за секој календарски ден во соодветниот 
период се плаќа 1/30 од определениот месечен из-
нос на придонесот. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1975 година. 

Бр. 01-4051/1 
27 декември 1974 година Претседател, 

Кичево Буде Трпески, с. р. 

18. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 22 став 1 точка 8 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кичево, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Кичево, на заедничката седница на Соборот на де-
легатите на корисниците на услугите — работници 
и Соборот на делегатите на давателите на услу-
гите, одржана н^ 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за 

пресметување и плаќање придонес' за здравствено 
осигурување и за утврдување на правата од здрав-
ственото осигурување за лицата вработени ка ј при-
ватните работодавци на подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кичево, за кои со Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување не се утврдени осно-
вици. 
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И 
Основица за пресметување придонес за здрав-

ствено осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лицата вработе-
ни кај приватни работодавци претставува догово-
рениот личен доход, кој месечно не може да биде 
помал од: 

— 1 150,00 динари за неквалификувани работ-
ници; 

— 1 400,00 динари за полуквалификувани работ-
ници; 

— 1 600,00 динари за квалификувани работници; 
— 1 850,00 динари за висококвалификувани ра-

ботници, и 
— 1 150,00 динари за домашни помошнички. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1975 година. 

Бр. 01-4052/1 
27 декември 1974 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, с. р. 

19. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/74) и член 22 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ки-
чево, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ки-
чево, на заедничката седница на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услугите — земјоделци и 
Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржана на 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост, а кои се здравствено осигурени, ги пла-
ќаат придонесите за здравствено осигурување на 
земјоделците во височина: 

— 10% од катастарскиот приход; 
— 100,00 динари по домаќинство, за земјодел-

ските домаќинства што немаат сопствена земја, и 
— 20,00 динари по член на домаќинството што 

е здравствено осигурен. 

II 
Средствата што ќе се наплатат со придонесите 

по стапките и паушалните износи утврдени во точ-
ката I на оваа одлука, се распределуваат: 

— за обезбедување на задолжителни видови на 
здравствена заштита — 70%, и 

— за обезбедување на правата што самостојно 
ги утврдува Заедницата 30%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1975 година. 

Бр. 01-4053 
27 декември 1974 година 

Кичево 
Претседател, 

Буде Трпески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРИВА ПАЛАНКА 

20. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/73) и член 17, 30, 31 и 37 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Крива Паланка, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Крива Паланка, на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите, одржа-
на на 30 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Со оваа одлука, до донесување на Статут, се 

утврдуваат органот на управувањето, неговите из-
вршни органи и постојаните органи и тела, како и 
другите органи на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Крива Па-
ланка (во натамошниот текст: Заедница). 

Член 2 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба зе. основање 
на Заедницата и другите самоуправни општи акти 
на Заедницата му се ставени во надлежност. 

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниов одбор се состои од 7 члена избра-

ни од редот на делегатите на Соборите на делега-
тите на Собранието на Заедницата и тоа: 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите; 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на услу-
гите; 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите. 

Извршниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател и негов заменик. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

Член 3 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на са-

моуправни општи и други акти од надлежност на 
Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправните 
општи и други акти што ги донесува Собранието на 
Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други ма-
теријали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 
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— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците во 
врска со работата на Заедницата и условите под кои 
се укажува здравствената заштита и презема однос-
но предлага соодветни мерки; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедницата. 

Член 4 
Постојани тела на Собранието на Заедницата се: 
1.Комисијата за жалби; 
2. Комисијата за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и два члена избрани за време од 4 години, на пр-
вата седница на која се конституира Собранието на 
Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има претсе-
дател и 2 члена, избрани за време од 4 години на 
првата седница на која се конституира Собра-
нието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, да 
формира и други постојани и повремени тела за 
разгледување односно проучување на одделни пра-
шања. 

Комисијата за жалби решава во втор степен 
но жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката за 
остварување правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување. 

Комисијата за избор и именување ја спрове-
дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата, ги претресува 
сите прашања во врска со изборите, именувањата 
и разрешувањата од надлежност на Собранието и 
му поднесува на Собранието предлози за избор, 
именување и разрешување. 

Член 5 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 

За секретар на Заедницата може да биде имену-
вано лице кое ги исполнува следните услови: да 
има завршено правен или економски факултет со 
2 години работно искуство или виша управна шко-
ла или виша школа за кадри на социјално осигу-
рување со 5 години работно искуство на раководни 
работни места. 

Секретарот на Заедницата ги врши особено 
следните работи: 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
и т е органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните односи 
со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд од 
здравството за укажување здравствена заштита на 
осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателот на Соборот на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвувањето 
на седниците на Собранието на Заедницата, на со-
борите на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од об-
ласта на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

Член 6 
Секретарот на Заедницата едновремено раково-

ди со работите на Стручната служба на Заедни-
цата и во тоа својство ги врши особено следните 
работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на Заед-
ницата; 

— решава во прв степен за правата и обврските 
од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или акт или поединечен акт кој е донесен во 
работната заедница, освен поединечните акти доне-
сени во управната постапка и актите за кои во 
одлучувањето е предвидена надлежност на судот, 
е спротивен на закон односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или самоу-
правен општ акт на Заедницата и работната заед-
ница, ќе го предупреди органот којшто го донел 
таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот 
остане при својата одлука, секретарот е должен да 
му предложи на Собранието на Заедницата да го 
сопре од извршувањето таквиот акт. 

Член 7 
За вршење на стручните, финансиските и адми-

нистративните работи Заедницата има Стручна 
служба организирана како работна заедница во неј-
зин состав, без својство на правно лице. 

Стручната служба средствата за работење ги 
води на посебна жиро сметка ка ј Банката. 

До донесувањето на општ акт за организацијата 
на Стручната служба на Заедницата и општ акт за 
систематизацијата на работните места, Стручната 
служба на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Куманово, служба Крива 
Паланка, со денот на конституирањето на оваа за-
едница се презема со постојната организација и 
систематизација на работните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Куманово — служба Крива Па-
ланка, ќе се распоредат на работа во Стручната 
служба на Заедницата на работни места утврдени 
со постојната организација и систематизација на 
работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, донесува органот на управува-
њето на работната заедница на Стручната служба 
на Заедницата. 

Одговорниот работник на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Крива Па-
ланка ќе се именува за в. д. секретар на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Крива Паланка до истекот на време-
то за кое е избран. 

Член 8 
До регистрирање на Општинската заедница ка ј 

надлежниот суд и до изработка на нов печат и 
штембил ќе се употребува печатот и штембилот на 
досегашната Заедница на здравственото осигуру-
вање — Куманово, служба Крива Паланка. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

Бр. 01-444/1 
30 април 1974 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, с. р. 
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21. 
Врз основа на член 24 став 1 точка 15 од Само-

управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Крива Паланка, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Крива Паланка, на својата заедничка сед-
ница одржана на 30 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРИВА 

ПАЛАНКА 

Член 1 
За вршење на стручната, административните и 

финансиските работи на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Крива 
Паланка се формира Стручна служба, како работна 
единица организирана во нејзиниот состав. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 мај 1974 година. 

Бр. 01-453/1 
30 април 1974 година 

Крива Паланка Претседател, 
Благој Китановски, с. р. 

22. 
Врз основа на член 24 став 1 точка 17 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Крива Паланка и член 
5 став 1 од Одлуката за утврдување органите на 
управувањето и другите органи на здравството и 
здравственото осигурување — Крива Паланка, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Крива Паланка, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 6 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТИНСКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРИВА ПАЛАНКА 

I 
За секретар на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Крива Па-
ланка, се именува Киро Јовевски — правник од 
Крива Паланка. 

И 
' Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 7 декември 1974 година. 

Бр. 01-1255 
6 декември 1974 година 

Крива Паланка Претседател, 
Благој Китановски, с. р. 

23. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 
1 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Крива Паланка, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Крива Паланка, на заед-
ничка седница на сите собори на делегати, одр-
жана на 30 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот и 

другите самоуправни општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Крива Паланка (во натамошниот текст: За-
едницата) се утврдуваат правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување што самостојно ги утврдува Заедницата, ка-
ко и начинот на остварувањето и заштитата на 
правата од здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување утврдени со зака?! 
и оваа одлука. 

Член 2 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници на 
услугите (работници и земјоделци) ги имале до де-
нот на применување на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштита на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото оси-
гурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се 
применуваат одредбите на Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Куманово, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Ку-
маново, одредбите на општите акти на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување на работни-
ците на Македонија и одредбите на општите акти на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците на Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 мај 1974 година. 

Бр. 01-447/1 
30 април 1974 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, с. р 

24. 
Врз основа на член 24 став 1 точка 1, а во 

врска со член 25 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Крива Паланка, 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Крива Паланка, 
на заедничката седница на сите собори на делега-
тите, одржана на 30 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ-
ТЕ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
До донесување на Статутот на Општинската 

заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Крива Паланка (во натамошниот текст: 
Заедница) по однос на финансирањето и финан-
сиското работење на Заедницата ќе се применуваат 
одредбите на Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Куманово 
и Статутот на Заедницата на здравственото оси-
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турување на земјоделците — Куманово, доколку 
не се во спротивност со соодветните одредби на За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 4/74). 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Бр. 01-447/1 
30 април 1974 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, с. р. 

25. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/71), член 9 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), а по предлог на 
Извршниот одбор, Собранието на Општинската за-
едница, на својата седница одржана на 27 декем-
ври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ВО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1975 година се опре-
делува во височина од 7,5% од бруто личниот доход 
и другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 3%, и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
ДРУГИ права од здравственото осигурување од 4,5%. 

Тарифата на придонесот за 'здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,50%. Основица за пресметување 
придонесот од овој став кај обврзниците кои фор-
мираат доход претставува остварениот доход нама-
лен за пресметаните законски и договорни обврски, 
освен данокот на доходот. Основица кај обврзни-
ците кои не формираат доход претставуваат бруто 
личните доходи и другите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по 0,50% од бруто ос-
новицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на 
придонес, кои не формираат доход за вработени по 
договор за дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во висина 
од 15% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука за деташирани работ-
ници во странство. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
поредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определен во 
член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 

Законот) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите за здравственото 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стап-
ки односно тарифа пресметана на примања на нето 
лични доходи односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личните доходи не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Придонесите за здравственото осигурување и 
посебниот придонес за користење на здравствената 
заштита во странство ќе се уплатуваат со еден на-
лог — уплатница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е дол-

жен, согласно член 105 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство на самиот налог-уплатница да 
даде спецификација на уплатените придонеси по 
видови на правата, со ознака на ознаката на осно-
вицата и период за кој се пресметува и уплатува 
придонесот. 

Член 5 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот и другите оп-
шти акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 01-1329 
27 декември 1974 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, с. р. 

26. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/74), член 9 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), а по предлог на Из-
вршниот одбор, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Крива Паланка, на сите собори на делегатите, 
на својата седница одржана на 27 декември 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравственото осигурување 
на земјоделците за подрачјето на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Крива Паланка. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравственото осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход): 
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а) по стапка од 10% на катастарски приход во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 7%, и 

— стапката на придонесот за правата кои За-
едницата сама ги утврдува од 3%; 

б) по 40,00 динари годишно за секое осигурано 
лице во кои се содржани: 

— износ од 20,00 динари на име придонес за за-
должителни видови на здравствена заштита, 

— износ од 10,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува, и 

— износ од 10,00 динари за санирање на вишок 
расходи над приходи (кусок) од претходни години; 

в) по 50,00 динари на домаќинство годишно, во 
кој износ се содржани: 

— износ од 35,00 динари на име придонес за за-
должителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 15,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува. 

2. Осигуреници земјоделци кои немаат сопстве-
на земја, а се занимаваат со земјоделска дејност 
ќе плаќаат: 

а) по 100,00 динари за домаќинство во кој износ 
се содржани: 

— износ од 70,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената заштита, и 

— износ од 30,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 01-1330 
27 декември 1974 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Благој Китановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

27. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување и член 28 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Штип, на заед-
ничката седница на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на ус-
лугите, одржана на 27 декември 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање за 1975 година се определува во височина од 
7,25% од бруто личниот доход и другите примања, 
во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 2,80%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравствено осигурување — од 4,45%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести, за организа-
циите на здружениот труд и други корисници што 
се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, 
се определува во височина од 0,50% од бруто лич-
ниот доход. 

Тарифата за здравственото осигурување за слу-
чај на несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести за организациите на здружениот 
труд и други корисници што се распоредени во 
областа од 1 до 8 од номенклатурата, се опреде-
лува во височина од 0,50% од остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доходот. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташираните работници) се опре-
делува по стапка во височина од 20% од утврде-
ната основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во годината 
што претходи на годината во која работникот е ис-
пратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен доход 
во претходната година, како основица се зема ис-
платениот просечен нето личен доход во матичната 
организација од претходната година на сите работ-
ници од категоријата што ја има деташираниот ра-
ботник. 

Основиците од претходниот став во текот на го-
дината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната кога деташирањето е извршено спрема прет-
ходната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на заводите за вработување за паричниот 
надоместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензија се определува на 10,139' 
од нето примањата. 

За лицата пријавени во заводот за вработување 
основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица во времето за кое се плаќа при-
донесот за здравствено осигурување. 

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

Член 4 
За лица кои работат по дело, ќе се плаќа при-

донес за здравствено осигурување за случај на не-
среќа на работа по стапка од 0,70% од исплатениот 
надомест. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението (во натамошниот текст: За-
конот) и другите општи акти на Општинската за-
едница, основицата за пресметување на придоне-
сите е определена во нето износ, придонесите за 
здравствено осигурување се пресметуваат и се пла-
ќаат по стапки, односно според тарифата пресмета-
на за примена на нето личниот доход, односно при-
мањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај 
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кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по други стапки по кои придонесот се пресметува 
и се плаќа за поголем број работници вработени во 
работните организации. 

Член 6 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно со член 105 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравственото осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствена зашти-
та во странство на самиот налог-уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видови 
на правата, со ознака на основиците и на периодот 
за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

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

Член 7 
Основиците за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување за одделни 
категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот па 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија, број 01-300/1 од 12. УП. 
1972 година („Службен весник на СРМ" број 27/72), 
освен основиците утврдени со членот 3 став 1 точка 
1 и 4 од Одлуката за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствено осигурување за одделни категории осигуре-
ници, број 04-10/8 од 5. X. 1973 година на Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Штип. 

Член 8 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Штип и други општи акти на Оп-
штинската заедница. 

Член 9 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките и тарифата на 
придонесите за здравственото осигурување и стап-
ките на посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за 1974 година, број 
02-11/3 од 25 декември 1973 година („Службен вес-
ник на СРМ" број 2/74), Одлуката за утврдување 
висината на стапките на придонесите за здравстве-
но осигурување, постојаните износи на придонесите 
за здравствено осигурување на одделни категории 
осигуреници и за утврдување на основиците за пре-
сметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на одделни категории осигуре-
ници, број 04-1768/15 од 26 април 1974 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/74) и Одлуката за 
измени и дополнувања на Одлуката за стапките и 
тарифите на придонесите за здравственото осигуру-
вање и стапките на посебниот придонес за корис-
тење на здравствена заштита во странство за 1974 
година, број 04-2224/4 од 11 јуни 1974 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 34/74). 

Член 10 ' 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1975 година. 

Број 04-5/2 
27 декември 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, с. р. 

28. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите и 
на Соборот на делегатите на работниците од ор-
ганизациите на здружениот труд во здравството, 
даватели на услугите, одржана на 27 декември 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТ-
НИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојанен месечен износ за 1975 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за ученици во стопанството односно за уче-
ници во училиштата за квалификувани работници, 
за кои покрај училишна се изведува и практична 
настава во работната организација, училиштето 
или ка ј приватниот работодавец — во износ од 
15,00 динари за несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 

2. за лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари, 
од кои: 

— 21,80 динари — на име придонес за задол-
жителни видови на здравствена заштита, 

— 35,10 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање, 

— 4,10 динари — за несреќа на работа; 
3. за уживатели на постојана државна помош 

дадена од страна на бившите Президиуми на На-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет — во износ од 61,00 динари, од кои: 

— 23,70 динари — на име придонес за задол-
жителните видови на здравствената заштита, 

— 37,30 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање; 

4. за членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство, кои не се здравстве-
но осигурени по прописите на земјата во која ра-
ботат или според меѓународна спогодба, а пред ста-
пување во работен однос во странство имале живе-
алиште на територијата на оваа заедница, во износ 
по член од 61,00 динари, од кои: 

— 23,70 динари — на име придонес за задолжи-
телните видови на здравствена заштита, 

— 37,30 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-

- вање; 
5. за лица кои учествуваат на младински ра-

ботни акции кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — во износ од 61,00 динари, од кои: 

— 21,80 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови и другите права од здравственото осигуру-
вање, 

— 35,10 динари — на име придонес за правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
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ДОБИ и другите права од здравственото осигуру-
вање, 

— 4,10 динари — на име придонес за здрав-
ствено осигурување за случај на несреќа на работа 
и заболување од професионални болести; 

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување — во износ од 15,00 динари на име 
придонес за здравствено осигурување за случај на 
несреќа на работа и заболување од професионални 
болести; 

7. за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за време 
на извршување на задачите на територијалната 
одбрана — во износ од 15,00 динари на име придо-
нес за здравствено осигурување за случај на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести; 

8. за ученици во средните училишта и студен-
ти во вишите и високите школи, факултети, умет-
нички академии, за времетраењето на практичната 
работа во врска со наставата — во износ од 15,00 
динари и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација што ги организира за-
водот за вработување — во износ од 20,00 динари и 
тоа само на име придонес за здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

10. за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време — во износ од 30,00 ди-
нари и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

11. за лица припадници на доброволните орга-
низации на противпожарната заштита — во износ 
од 15,00 динари и тоа на име придонес за здрав-
ствено осигурување за случај на несреќа на работа 
и заболување од професионални болести. 

Член 2 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за постојаните изно-
си на придонесите за здравственото осигурување 
на одделни категории лица надвор од работниот од-
нос, осигурени по Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението, број 02-11/5 од 25 декември 
1973 година („Службен весник на СРМ" број 2/74) 
и Одлуката за утврдување височината на стапките 
на придонесите за здравствено осигурување, по-
стојаните износи на придонесите за здравствено 
осигурување на одделни категории осигуреници и 
за утврдување на основиците за пресметување и 
плаќање на придонесите за здравствено осигуру-
вање за одделни категории осигуреници, број 
04-1768/15 од 26 април 1974 година („Службен весник 
на СРМ" број 31/74). 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Број 04-5/3 
27 декември 1974 година Претседател, 

Штип Тодор Барбареев, с. р. 

О г л а с е н ц е л 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд води спор Халили Сабри од село 

Глоѓи, Тетовско, против Хајдари Минир од село 
Глоѓи, Тетовско, сега со непозната адреса во стран-
ство, за долг од 8.600 динари. 

Се повикува тужениот Хајдари Минир во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас да доста-
ви точна адреса на судот или пак лично да се јави. 
По истекот на овој рок ќе му биде поставен ста-
рател кој ќе го застапува по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 48/74. 

Пред овој суд води спор „Комуна Проект" — 
Тетово против Карталовски Ристо од Тетово, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 104, сега на работа во Мароко, 
со непозната адреса, за отказ на користење на стан. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави на судот или да 
достави точна адреса. Во спротивно ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите 
права по овој спор. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 978/74. 

Пред овој суд води спор тужителот Ја ја Аба-
за Мемет од Тетово, ул. „19 Ноември" бр. 30, про-
тив тужениот Абдиу Ја ја Абедин од Тетово, ул. 
„Радован Цониќ" бр. 112, сега со непозната адреса, 
за утврдување на сопственост по пат на наслед-
ство, вредност 5.000 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот или 
да достави точна адреса. По истекот на овој рок 
ќе му биде поставен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и обврски по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 30/74. 

Пред овој суд водат спор Азизи Мустафа од 
село Урвич, Тетовско, против Општина Тетово и 
Алии Шукри од Анкара, за утврдување на соп-
ственост, вредност 1.000 динари. 

Бидејки тужениот Шукри е умрен, а како негов 
единствен наследник се појавува неговиот еип 
Алии Шукриов Ќемал од Анкара, со непозната 
адреса, истиот се повикува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да достави адреса на 
судот или лично да се јави. Во спротивно ќе му 
биде поставен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и обврски по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 588/71. 

КОНКУРСИ 
Советот на Филолошкиот факултет на Универ-

зитетот „Кирил и Методиј" во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот современ српскохрватски јазик; 

— за еден лектор по предметот словенечки ја -
зик. 

Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-
тите документи, научни и стручни трудови (докол-
ку има такви), по еден примерок од истите да се 
достават до архивата на Филолошкиот факултет 
ЕО Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето. (13) 

ИСПРАВКА 

Во Конкурсот на ООЗТ — детска пнеумо-фи-
зиологија при Градската општа болница — Скопје, 
објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 1/75, на 
страна 13, во делот „Услови:" првите два реда треба 
да гласат: „Кандидатот да е лекар специјалист 
педијатар до 5 години педијатриски стаж". 

Од Редакцијата 
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Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден НАУЧЕН СОРАБОТНИК во 
работната единица за селекција, семепроизводство и 
агротехника при Институтот. 

У с л о в и : Покрај општите услови предвидени 
со Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд и Законот за организирање на 
научните дејности, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови: 

— да има завршено постдипломски студии или 
да се здобил со докторат на науки; 

— да има објавени научни трудови врз основа 
на кои се докажува дека владее со проблемите на 
научната област. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според ЗМОР и Законот за ор-
ганизирање на научните дејности, работна биогра-
фија и трудови. 

Молбите се доставуваат до Секретаријатот на 
Институтот за тутун — Прилеп. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (14) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за делокругот, составот и за избо-
рот на претседател и членови на Органи-
зационо-кадровската комисија на Претседа-
телството на СРМ — — — — — — — 37 
Одлука за образување на Комисија за прет-
ставки и поплаки на Претседателството на 
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