
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ“ излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Среда, 4 февруари 1987 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XLIII 

Аконтацијата за 1987 година изне-
сува 5.800 динари. Овој број чини 250 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

12. 
Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за 

административните такси („Службен весник на СРМ“ 
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84 и 44/85), Извршниот 
совет на Собранието на СРМ донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ 
ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

1. Висината на таксите за дозволи и за визи 
што ги издава органот на управата надлежен за 
внатрешни работи на граничните премини, утврдена 
во Тарифниот број 5 од Тарифата на републичките 
административни такси („Службен весник на СРМ“ 
бр. 2/85) се менува и изнесува: 

1) за државјани на СФРЈ: 

а) за дозвола за движење и задржување на 
граничен премин ' 350 

б) за постојана дозвола за движење и за-
држување на граничен премин 500 

2) за странски државјани.-

а) за виза на патна исправа за едно пату-
вање заради престој во СФРЈ или за 
еден транзит 2.500 

б) за визи на заедничка патна исправа за 
секое лице по 1.000 

в) за туристичка пропусница 1.400 

г) за дозвола за 'движење и задржување на 
граничен премин 400 

д) за дозвола за движење и престој надвор 
од местото на граничен премин 400 

ѓ) за постојана дозвола за движење и задр-
жување на граничен премин 600 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за таксите за дозволи и за 
визи што се издаваат на граничните премини („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 27/85). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ,ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-136/1 
22 јануари 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

13. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за орга-

низирање на дејност за унапредување на образова-
нието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 
17/74), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИ-
РЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија е согласен со Одлуката 
на Советот на Републичкиот завод за унапредување 
на образованието и воспитувањето, со која за дирек-
тор на Заводот е именуван м-р Киро Попоски, досе-
гашен заменик на претседателот на Републичкиот ко-
митет за образование и наука. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-84/1 
Ѕ јануари 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

14. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа (,„Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВ-
НИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА 

ИНСПЕКЦИЈА 

За заменик на главниот републички инспектор за 
техничка инспекција се именува инж. Стрезо Буцев-
ски, досегашен заменик на главниот републички ин-
спектор за техничка инспекција. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во -,Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2241/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д-р Бладо Камбовски, с. р. 
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15. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВ-
НИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА 

ИНСПЕКЦИЈА 

За заменик на главниот републички инспектор за 
техничка инспекција се именува инж. Јован Симо-
нов, досегашен заменик на главниот републички ин-
спектор за техничка инспекција. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2240/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

16. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа ((„Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧ-

КИ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

За главен републички инспектор за техничка ин-
спекција се именува инж. Драгутин Величковски, до-
сегашен главен републички инспектор за техничка 
инспекција. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2239/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д-р Владо Камбовски, с. р. 

17. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За потсекретар во Републичкиот комитет за ин-
формации се назначува Павле Фиданчевски, досега-
шен секретар на Здружението за индустрија во Сто-
панската комора на град Скопје, со важност од 1. 
I. 1987 година. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2211/1 
25 декември 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

18. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за образование и физичка култура се наз-
начува Косара Точкова, досегашен помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за образо-
вание и наука. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2210/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д-р Владо Камбовски, с. р. 

19. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО 
СТОПАНСТВО 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство 
се назначува Владимир Шелев, досегашен помошник 
на претседателот на Комитетот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а 1ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2108/1 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

20. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е П! fi Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 

ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

Се разрешува од должноста заменик на директо-
рот на Републичкиот завод за статистика Стеван 
Петревски, поради заминување на друга должност, 
заклучно со 31. XII. 1986 година. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-159/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 
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21. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 

За помошник на републичкиот секретар за пра-
восудство и управа се назначува Ѓорѓи Проја, пора-
нешен секретар на Собранието на општина „Кисела 
Вода“ — Скопје. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-160/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

22. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за сообраќај и врски се назначува Вецко 
Буревски, досегашен помошник на претседателот на 
Комитетот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-161/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 

23. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа ((,„Службен весник на СРМ“ број 
45/80),- Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОхМИТЕТ ЗА ТРУД 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд се назначува м-р Живко Маркоски, 
на работа во Собранието на општина „Карпош“ 
Скопје. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а Ice се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 17-162/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Илија Филиповски, с. р. 

24. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за култура, сметано од 1 февруари 1987 го-
дина, се назначува Јован Ристов, в. д. технички ди-
ректор на Републичкиот завод за заштита на споме-
ниците на културата. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-163/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

25. 
Врз основа на член 55 од Законот за заштита 

од елементарни непогоди („Службен весник на СРМ“ 
бр. 39/77). Извршниот совет на Собранието на Со 
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРО-

ЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТАТА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

1. Се разрешуваат претседателот, секретарот и 
членовите на Комисијата за проценка и утврдување 
на штетата од елементарни непогоди поради истек 
на времето за кое се именувани-. 

а) претседателот 
— инж. Никола Петровски; 
б) секретарот 
— Јован Чајковски; 
в) членовите: 
— Славко Спасовски, 
— Милован Таневски, 
— Благоја Герасимов, 
— м-р Крум Трајковски, 
— д-р Данаил Симовски, 
— инж. Илија Тодоровски, 
— Никола Чаушевски, 
— Бранко Стојчевски, 
— инж. Симеон Спасовски, 
— Славко Цоневски. 
2. За претседател, секретар и членови на Коми-

сијата за проценка и утврдување на штетата од еле-
ментарни непогоди се именуваат: 

а) за претседател 
— м-р Бранко Живковиќ, помошник на репуб-

личкиот секретар за финансии,-
б) за секретар 
— Ратка Ковачева, советник на републичкиот 

секретар за финансии; 
в) за членови: 
— Славко Спасовски, самостоен стручен соработ-

ник во Републичкиот секретаријат за народна од-
брана, 

— Милисав Таневски, помошник на републички-
от секретар за општостопански работи и пазар, 

— Благоја Герасимов, помошник на директорот 
на Републичкиот хидрометеоролошки завод, 

— Цвета Филиповска, потсекретар во Републич-
киот комитет за здравство и социјална политика, . 

— Никола Чаушевски, член на Колегијалниот ра-
ботоводен орган на ЗОИЛ „Македонија“ — Скопје, 

— Бранко Стојчевски, помошник на директорот 
на Републичкиот завод за статистика, 

— Славко Цоневски, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Илија Филиповски, с. р. 
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— м-р Крум Трајковски, главен републички гра-
дежен инспектор во Републичкиот комитет за гра-
дежништво, зфбанизам и заштита на човековата око-
лина. 

Бр. 17-164/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

26. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Никола 
Тодорчевски, уредник на Научната редакција на Тре-
та програма на Радио Скопје, сметано од 1 февруа-
ри 1987 година. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-176/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

27. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа ((„Службен весник на СРМ“ број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Љупчо 
Арсовски, досегашен советник на претседателот на 
Комитетот. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-177/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје . 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

28. 
Врз основа на член 160 точка 10 од Законот 

за внатрешни работи — Пречистен текст („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секре-
тар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ОБЛЕКАТА, ЧЕВ-
ЛИТЕ И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА ОПРЕМА НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА ЗА КОИ СЕ ОБЕЗБЕ-
ДУВААТ СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 4 
Под облека, чевли и посебна лична опрема во 

смисла на овој правилник се подразбираат поодделни 

делови на униформата што на работник на милици-
јата му припаѓаат според Уредбата за униформата 
и ознаките на звањата на работниците на милици-
јата. 

Член 2 
Времето на траењето на одделни делови на уни-

формата се определува на 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 
96 и 120 месеци. 

И. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ-
ТЕ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА 

1. Зимска униформа 

Член 3 
1. Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работниците на милицијата — мажи, 
изнесува: 

— за две кошули со долги ракави, две врато-
врски и два пара зимски чорапи — доколеници 12 
месеци; -

— за блуза, панталони, шапка (со две навлаки) 
и длабоки чевли 18 месеци,-

— за ветровка со влошка 36 месеци и 
— за капа титовка, теренски чевли, кожни на-

раквици, поткапа, шал и пуловер 48 месеци. 
2. Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работниците на специјалната и по-
себните единици на милицијата и работниците на 
милицијата кои ' вршат работи на внатрешно обез-
бедување (Здуње и Солунска глава) изнесува: 

— за две кошули со долги ракави, две вратоврс-
к а два пара зимски чорапи — доколеници и терен-
ски чевли 18 месеци,-

— за блуза, панталони, шапка, длабоки чевли 
24 месеци и 

— за ветровка со влошка, ремен, капа титовка, 
опасач со прекурамник, кожни нараквици, поткапа, 
шал и пуловер 48 месеци. 

3. Времето на траењето на поодделни делови на 
униформата за работниците на милицијата кои вр-
шат работи на внатрешно обезбедување изнесува: 

— за две кошули со долги ракави, две вратоврс-
к а два пара зимски чорапи — доколеници, блуза, 
панталони, шапка, длабоки чевли,, ветровка со влош-
ка, ремен, капа титовка, теренски чевли, опасач со 
прекурамник, кожни нараквици, поткапа, шал и пу-
ловер 60 месеци. 

4. Времето на траењето на поодделни делови на 
униформата за возачите изнесува: 

— за две кошули со долги ракави, две врато-
врска два пара зимски чорапи - доколеници, блуза, 
панталони, шапка, длабоки чевли 24 месеци и 

— за ветровка со влошка, ремен, капа титовка, 
теренски чевли, опасач со прекурамник, кожни на-
раквици, поткапа, шал и пуловер 48 месеци. 

5. Времето на траењето на поодделни делови на 
униформата на работниците на милицијата во ста-
ниците на милицијата од ридско-планинските подрач-
ја изнесува: 

— за две кошули со долги ракави, две вратоврс-
к а два пара зимски чорапи — доколеници 12 ме-
сеци ; 

— за блуза, панталони, шапка, длабоки чевли и 
теренски чевли 24 месеци и 

— за ветровка со влошка, ремен, капа титовка, 
опасач со прекурамник. кожни нараквици, поткапа, 
шал и пуловер 48 месеци. 

- Член 4 
Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работниците на милиција — жени из-
несува: 

— за две кошули со долги ракави, две вратоврс-
ки и четири пара зимски хулахоп чорапи 12 месеци; 

— за капа беретка, блуза, здолниште и панта-
лони 18 месеци,-

— за ветровка со влопгка, 36 месеци и 
— за кожни нараквици, чизми, опасач со пре-

курамник, шал и пуловер 48 месеци. 
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2. Летна униформа 

Член 5 
1. Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за рабогниците на милицијата — мажи, 
изнесува: 

— за еден пар плитки чевли и четири пара чо-
рапи 12 месеци: 

— за кратка виндјакна, два пара панталони и 
шапка 24 месеци; 

— за три кошули со кратки ракави со нараме-
ници 36 месеци и 

— за мантил за дожд 48 месеци. 
2. Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работниците на специјалните едини-
ци на милицијата, изнесува-

— за еден пар плитки чевли и четири пара чо-
рапи 18 месеци,-

— за кратка виндјакна, два пара панталони и 
шапка 48 месеци и 

— за три кошули со кратки ракави со нараме-
ници 36 месеци и 

3. Времето на траењето на поодделните делови 
на униформата за работниците на милицијата кои 
вршат работи на внатрешно обезбедување изнесува: 

— за еден пар плитки чевли, четири пара чора-
пи, кратка виндјакна, два пара панталони, шапка, 
три кошули со кратки ракави со нараменици 60 ме-
сеци. 

4. Времето на траењето на поодделни делови на 
униформата за возачите изнесува: 

— за еден пар плитки чевли и четири пара чо-
рапи 18 месеци; 

— за кратка виндјакна, два пара панталони и 
шапка 30 месеци; 

— за три кошули со кратки ракави со нараме-
ници 36 месеци и 

— за мантил за дожд 60 месеци. 

- Член 6 
Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работници на милицијата — жени из-
несува: 

— за два пара плитки чевли и четири пара чо-
рапи 12 месеци,-

— за две здолништа, два пара панталони, капа 
беретка и кратка виндјакна 24 месеци; 

— за три кошули со кратки ракави со нараме-
ници 36 месеци и 

— за мантил за дожд 48 месеци. 

3. Времето на траењето на деловите кои што при-
паѓаат покрај зимската и летната униформа 

Времето на траењето на деловите кои што при-
паѓаат покрај зимската и летната униформа изне-
сува : 

— за ремен 36 месеци и 
— за опасач со прекурамник и футрола за пиш-

тол 48 месеци. 

III. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА УНИФОРМАТА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ЗАДАЧИ 

Член 7 
1. Времето на траењето на поодделни делови на 

зимската униформа на работниците на специјалната 
и посебните единици на милицијата изнесува: 

— за волнена маица со рол крагна 18 месеци и 
— за виндјакна, панталони, капа титовка и вет-

ровка 60 месеци. 
2. Времето на траењето на поодделни делови на 

летната униформа за работниците на специјалната и 
посебните единици на милицијата изнесува: 

— за виндјанка, панталони, капа титовка, две ко-
шули со кратки ракави и две кошули со долги рака-
ви 60 месеци. 

3. Времето на траењето на поодделни делови на 
зимската бела униформа изнесува: 

— за виндјакна со ќулавка и панталони 60 ме-
сеци. 

4. Времето на траењето на поодделни делови на 
планинарската униформа за работниците на милици-
јата кои вршат длабинско обезбедување на држав-
ната граница, работниците на специјалната единица 
на милицијата и работниците на милицијата кои 
вршат внатрешно обезбедување (Здуње и Солунска 
Глава) изнесува: 

— за ветровка, волнени доколеници, натколени-
ци, волнена капа, планинарска капа, фланелска ко-
шула, волнени и заштитни нараквици и волнен џем-
пер 48 месеци,-

— за панталони-пумпарици, панталони за ветер, 
планинарски чевли и полупанцерки со високи наврв-
ки (гамаши) 72 месеца и 

— за алпинистички шлем 18 месеци. 
5. Времето на траењето на поодделни делови од 

скијачката униформа за специјалната и посебните 
единици на милицијата изнесува: 

— за пуловер и маица со рол крагна 48 месеци; 
— за скијачка јакна — елек, скијачки панталони, 

скијачки нараквици, скијачка капа и скијачки горни 
панталони 96 месеци и 

— за скијачки чевли и војнички скијачки чевли 
120 месеци. 

6. Времето на траењето на поодделни делови на 
летната бела униформа за работниците на милици-
јата кои повремено се ангажираат на работите околу 
регулирањето на сообраќајот за време на туристич-
ката сезона изнесува: 

— за четири пара чорапи и две маици 24 месеци; 
— за блуза, панталони, чевли и нараквици 48 

месеци и 
— за тропски шлем 120 месеци. 
7. Времето на траењето на поодделни делови на 

летната бела униформа за работниците на милиција 
— жени кои повремено се ангажираат на работите 
околу регулирањето на сообраќајот за време на ту-
ристичката сезона изнесува: 

— за четири пара чорапи и две маици 24 месеци; 
— за блуза, здолниште, чевли и нараквици 48 

месеци и 
— за тропски шлем и торбичка 120 месеци. 
8. Времето на траењето на поодделни делови на 

кожната односно униформа за работниците на мили-
цијата кои вршат служба со мотоцикли изнесува: 

— за платнени панталони и блуза 36 месеци; 
— за виндјакна, панталони, нараквици со про-

должена надлактица и чизми 60 месеци и 
— за кацига со визир и вграден микрофон и 

слушалки 120 месеци. 
9. Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работниците на милицијата кои извр-
шуваат задачи на пловни објекти изнесува: 

— за кратка виндјакна и панталони 36 месеци. 
10. Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работниците на милицијата кои из-
вршуваат задачи на летачки објекти изнесува: 

— за летачки комбинезон 36 месеци и 
— за кратка виндјакна, капа со заштитници на 

ушите, нараквици и летачки чизми 60 месеци. 
11. Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата за работниците на милицијата кои 
вршат задачи на оклопни транспортери изнесува.-

— за комбинезон, кратка виндјакна и тенковска 
капа 60 месеци. 

IV. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛ-
НИТЕ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА 

Член 8 
1. Времето на траењето на дополнителните дело-

ви на униформата на работниците на милицијата 
кои вршат работи на редовно обезбедување, а по 
потреба и други работници на милицијата ако тоа 
го налагаат климатските услови изнесува: 

— за стражарска бунда, стражарски чизми и 
стражариш нараквици 96 месеци. 

2. Времето на траењето на дополнителните дело-
ви на униформата на работниците на милицијата — 
возачи на моторни возила кои вршат контрола на 
сообраќајот, возачи на моторни чамци и работници 
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на милицијата кога при контрола на патничкиот 
сообраќај преку државната граница вршат преглед 
и претрес на моторни возила изнесува: 

— за работно одело и гумени чизми 36 месеци; 
3. Времето на траењето на дополнителните дело-

ви на униформата на водичите на службени кучиња 
изнесува: 

— за работно одело и гумени чизми 12 месеци. 
4. Времето на траењето на дополнителните де-

лови на униформата на работниците на милицијата 
кога вршат работи и работни задачи со коњи изне-
сува: 

— за чакшири, мамузи и коњички чизми 60 ме-
сеци. 

5. Времето на траењето на дополнителните дело-
ви на униформата на работниците на милицијата ко-
га вршат непосредно регулирање на сообраќајот на 
патиштата изнесува: 

— за флуоросцентни долактици 18 месеци.„ 
6. Времето на траењето на пишталката со гај-

тан за сите работници на милицијата изнесува 36 
месеци. 

7. Времето на траењето на торбичката на работ-
ниците на милицијата кога вршат патролна или по-
зорна дејност или придружба на возови, работи на 
контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, 
како и на работниците на милицијата кога вршат 
други работи кога е тоа потребно изнесува 60 ме-
сеци. 

8. Времето на траењето на две ленти на дежурен 
за работниците на милицијата кога вршат работи на 
дежурство во станиците односно самостојните одде-
ленија на милицијата и во Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозаштита 
изнесува 12 месеци. 

9. Времето на траењето на дополнителните де-
лови на униформата на работниците на милицијата 
од постојаниот и резервниот состав изнесува: 

— за ранец и шлем 120 месеци. 

V. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА УНИФОРМАТА НА. 
РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ 

НА МИЛИЦИЈАТА 

Член 9 
Времето на траењето на поодделни делови на 

униформата на работниците во резервниот состав на 
милицијата изнесува: 

— за една кошула со долги ракави и една со 
кратки ракави, две вратоврски, четири пара чорапи, -
два пара зимски чорапи-доколеници, плитки чевли и 
ремен 60 месеци; 

— за блуза, панталони, капа титовка, ^ветровка 
со влошка, мантил за дожд, теренски чевли, опасач 
со прекурамник, поткапа, шал и пуловер 96 месеци 

VI. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ВОЕНАТА 
УНИФОРМА 

Член 10 
За сите работници на милицијата времето на 

траењето на деловите од воената униформа (блуза, 
панталони и капа титовка) се определува по потреба. 

VII. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ЦИВИЛНАТА 
ОБЛЕКА 

Член 11 
1. Времето на траењето на поодделни делови од 

цивилната облека за работниците на милицијата кои 
вршат работи на внатрешно обезбедување во објекти 
изнесува: 

— за палто, панталони, елек, три кошули, две 
вратоврски, четири пара чорапи и два пара плитки 
чевли 12 месеци и 

— за мантил 48 месеци. 
2. Времето на траењето на поодделни делови од 

цивилната облека за возачите изнесува: 
— за палто, панталони, елек, три кошули, две 

вратоврски, четири пара чорапи и два пара плитки 
чевли 18 месеци и 

— за мантил 48 месеци. 

Член 12 
Деловите на униформата пропишани со Уредба-

та за униформата и ознаките на звањата на работ-
ниците на милицијата се издаваат лично на работ-
никот со исклучок на-, зимска бела униформа, плани-
нарска униформа, скијачка униформа, платнена уни-
форма, кожна униформа, униформа за извршување 
на задачи на пловни објекти, униформа за извршува-
ње на задачи на оклопни транспортери, летна бела 
униформа, стражарска бунда, стражарски чизми, стра-
ж а р е а нараквици, чакшири, коњички чизми и ма-
музи што се издаваат на станицата односно самостој-
ното одделение на милицијата. 

Член 13 
На работник на милицијата нема да му се заме-

нат деловите на униформата по истекот на предвиде-
ното време на траење пропишано со овој правилник: 

1. За онолку месеци за колку што се наоѓал на 
боледување или бил оддалечен од вршењето на ра-
ботите и работните задачи или од работната заед-
ница; 

2. За онолку месеци за колку што обавувал дру-
ги работи и работни задачи, а за чие обавување не 
носел униформа и 

3. Ако до пензионирањето по сила на законот му 
преостанале помалку од 6 месеци. 

Член 14 
Ако на работник на милицијата во рок од 6 ме-

сеци од денот на примањето на униформата му прес-
тане работниот однос во органот на управата надле-
жен за внатрешни работи, истата ја враќа на орга-
нот на управата надлежен за внатрешни работи од 
кого ја примил. Вратената униформа се дава на ко-
ристење на дрз^г работник на милицијата. 

Член 15 
Работникот на милицијата кој ќе ја, оштети уни-

формата или делови од истата, освен при вршење на 
службени задачи, ќе ја надомести со свои средства 
и замени со нова. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за времето 
на траењето на облеката, чевлите и посебната лична 
опрема на работниците на милицијата за кои се 
обезбедуваат средства во буџетот на Републиката, 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 34/81). 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 262,820 
20 јануари 1987 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Александар Андоновски, с. р. 

29. 
Врз основа на член 24 од Законот за заемот за 

вработување („Службен весник на СРМ“, бр. 46/86), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ, 
КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 
ЗАЕМОТ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И ТЕКСТОТ НА 

ОБВРЗНИЦИТЕ 

1. Работите на запишувањето, уплатувањето, ко-
ристењето и враќањето на средствата од заемот за 
вработување се вршат на начинот утврден со Законот 
за заемот за вработување (Законот) и со ова упат-
ство. 
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Начин на пресметување и уплатување 
на задолжителниот заем 

2. При исплатувањето на личните доходи, однос-
но надоместоците на личните доходи и пензиите, на 
обврзниците на заемот за вработување од член 3, 
став 1, алинеја 1, 2 и 8 на Законот, исплатните бла-
гајни на корисниците на општествени средства прес-
метуваат и уплатуваат средства на име заем за вра-
ботување на пресметаниот личен доход, односно на-
доместокот на личниот доход и пензијата. 

3. Работните луѓе од член 3, став 1, алинеја 3 и 
4 на Законот, при исплатата на личните доходи на 
работниците вработени кај нив, пресметуваат и упла-
туваат средства на име заем за вработување. 

4. Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на приходите односно Управата за прихо-
ди на град Скопје (органот за приходи) ги пресмету-
ва средствата на име заем за вработување за работ-
ните луѓе од член з, став 1 алинеја 3, 4 и 5 на За-
конот. 

5. Во смисла на член 4, алинеја 2 од Законот, 
како личен доход за обврзниците што се оданочу-
ваат според вистински доход се смета основицата за 
оданочување — чистиот приход, а за обврзниците 
што се оданочуваат паушално обврската за плаќање 
заем се пресметува на основицата на која се пресме-
туваат придонесите од личен доход. 

6. Корисниците на општествените средства однос-
но исплатните благајни најдоцна до 31 јануари 1987 
година до Службата на општественото книговодство 
каде се води нивната жиро-сметка доставуваат пот-
ребни податоци за плаќање на заемот на образец 
пропишан од Стопанската банка — Здружена банка 
— Скопје, кој се обезбедува во организационите еди-
ници на Службата на општественото книговодство. 

7. При исплатата на личниот доход, односно на-
доместокот на личниот доход и пензијата од точка 
2 и 3 на ова упатство, исплатните благајни ги упла-
туваат средствата на име заем за вработување на по-
себната сметка во Стопанската банка — Здружена 
банка - Скопје 40100-620-42 (984000350). 

Исплатните благајни ја вршат уплатата на сред-
ствата на име заем за вработување со вирмански на-
лог-образец број 40 СОКЈ (општ налог за пренос). 

Исплатните благајни на корисниците на опште-
ствени средства доставуваат со налогот за уплатата 
на средствата за заем до Службата на општественото 
книговодство и список на лицата за кои се врши 
уплата, со назначување на износот за секој обврзник. 

Службата на општественото книговодство, по 
срамнување^ на износот од налогот со збирот на 
износот од списокот на исплатната благајна, доставу-
ва примерок од списокот до Стопанската банка — 
Здружена банка — Скопје (Банката). 

8. Обврзниците, на заемот од точка 4 на ова 
упатство ги уплатуваат средствата на име заем за 
вработување на сметката од точка 7, став 1 на ова 
упатство врз основа на налог на органот, тримесечно, 
кога вршат и уплата на аконтација на данокот. 

Органот за приходи, по утврдувањето на обврс-
ката за заемот за вработување, изготвува список на 
обврзниците за заемот за тековната година и го дос-
тавува до Банката. 

За извршените уплати, Банката го известува орга-
нот за приходи полугодишно. 

9. При уплатата на заемот во налозите од точ-
ката 7 и 8 на ова упатство се наведува дека упла-
тата се однесува на заемот за вработување. 

Запишување и плаќање на заемот 
врз доброволна основа 

10. Запишувањето на заемот се врши на места 
определени за запишување на заемот од страна на 
општинските комисии за организирање на работите 
и за реализација на заемот (општински комисии). 

11. Местата за запишување на заемот за работ-
ните луѓе и граѓаните што се вработени или што 
живеат во другите републики и автономни покраини, 
како и за работниците на привремена работа во 

странство, иселениците и други, ги определува коор-
динационото тело од член 20 на Законот. 

Место за запишување на заем може да се фор-
мира и надвор од Републиката, односно СФРЈ, во 
претставништвата на Стопанската и на другите бан-
ки, претставништвата на Стопанската комора во 
странство, во сопствените и во мешовитите претприја-
тија во странство и деловните единици во странство, 
како и во претставништвата на ОЗТ во странство и 
во дипломатските односно конзуларните претстав-
ништва, како и во југословенските клубови во стран-
ство, определени од координационото тело од став 1 
на оваа точка. 

12. Координационото тело и општинските коми-
сии и доставуваат на Банката список на местата за 
запишување на заемот. 

13. Запишувачите на заем врз доброволна осно-
ва пополнуваат писмена изјава за висината на запи-
шаниот заем, начинот и роковите за уплата на зае-
мот, со овластување исплатната благајна да врши за-
држување на рати на запишаниот заем од редовниот 
месечен личен доход, односно пензијата и други 
примања (Образец број 1) или изјава за начинот и за 
рокот на уплатата, односно наплатата на заемот во 
случај кога не се врши преку исплатната благајна 
(Образец број 2). 

Работниците на привремена работа во странство, 
иселениците и други пополнуваат изјава за добро-
волно запишување на заем (Образец број 3). 

14. Заемот врз доброволна основа се уплатува на 
сметката од точка 7 на ова упатство. 

Работниците на привремена работа во странство, 
иселениците и други што уплатуваат заем во деви-
зи, девизните средства ќе ги уплатуваат на сметката 
број 257380350 — Стопанска банка — Здружена бан-
ка — Скопје — Дознака на граѓани од странство за 
купување хартии од вредност. 

15. Доколку запишувачот на заемот за време на 
траењето на уплатата на заемот ја напушти органи-
зацијата кај која го запишал заемот, таа организа-
ција е должна да ја извести новата организација за 
висината на запишаниот и на уплатениот заем и да 
ја достави изјавата за запишаниот заем. 

Евиденција за запишувањето и за 
уплатувањето на заемот 

16. Банката води евиденција за уплатениот заем-
но уплатувачи на заемот согласно со член 10, став 2 
на Законот, врз која основа по истекот на годината 
и на крајот на уплатнгшт период врши усогласува-
ње на состојбата со исплатните благајни. 

17. Банката води евиденција за запишувањето и 
за уплатата на заемов врз доброволна основа, по уп-
латувачи. 

Обврзници за заемот за вработување 
и дистрибуција на обврзниците 

18. Обврзници!е за заемот од сите апоени ќе се 
изработат во големина 205 х 285 мм, и во различна 
боја по апоени. 

Обврзницата се состои од два дела-, самата об-
врзница на која се отпечатени сите битни елементи 
и талон, кој се состои од 5 ануитетски купони. 

На лицето на обврзницата е содржан следниов 
текст: 
„Серија Број . 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОБВРЗНИЦА 

за заем за вработување во СР Македонија на износ 
(ознака на номиналната вредност на 

обврзницата со броЈки и букви) кој износ ќе се 
исплати на доносителот на обврзницата во 5 еднакви 
годишни ануитети со 10% камата годишно. а 

Обврзницата е издадена на 1 март 1991 година, 
во Скопје. I, 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР 
ЗА ФИНАНСИИ," 
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На опачината на обврзницата е содржан след-
ниот текст: 

„Заем за вработување 

Обврзницата е издадена врз основа на Законот 
за заемот за вработување („Службен весник на СРМ“, 
бр. 46/86). 

Емисионите и ануитетските работи и исплатата 
на обврзниците по заемот ги врши Стопанската бан-
ка — Здружена банка — Скопје. 

По оваа обврзница е пресметана каматата од 
денот на уплатувањето на заемот што е содржана во 
ануитетските купони. 

Правото на наплатата на ануитетските купони 
застарува за три години од денот на нивната доста-
саност за наплата. 

Амортизационен план 

Образец број 1 

Главница Отплата Камата Годишен Реден број на 
ануитет купонот 

(податоците се печатат на секоја обврзница по 
апоени)." 

Талонот ги содржи ануитетските купони од број 
1 до 5 и гласи: 

„Серија Број на обврзницата 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА .МАКЕДОНИЈА 

АНУИТЕТСКИ КУПОН 
на обврзницата за заем за вработување 

(ознака на вредноста со бројки) 
Достасува за наплата на 1 мај година." 
На обврзницата на горниот дел, како и на секој 

ануитетски купон, се става грбот на Социјалистичка 
Република Македонија, а во долниот дел на лицето 
на обврзницата се става и печатот на Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

19. Исплатните благајни, како и органот за при-
ходи требуваат обврзници кај Банката и обезбедуваат 
сигурност во пренесувањето, чувањето и дистрибуира-
њето на обврзниците. 

За уплатувачите на доброволниот заем Банката 
обезбедува врачување на обврзниците. 

На уплатувачите на заемот обврзниците им се 
врачуваат со потпис на список во два примероци, од 
кои еден останува во Банката. 

Обврзниците од заемот, кои- не им се врачени на 
уплатувачите на заемот од кои и да било причини, 
ќе се вратат на Банката со список на обврзниците, 
од каде уплатувачите на заемот ќе можат подоцна 
да ги подигнат. 

(име, татково име и презиме на запишувачот) 

(место и датум) 

(назив на организацијата на здружен труд или на 

друга организација) 

, . И З Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ЗАЕМОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВРЗ ДОБРОВОЛНА ОСНОВА 

Со ова изјавувам дека запишувам заем во износ 
ОД ДИН. (со букви: ) 

Ја овластувам својата исплатна благајна да врши 
запирање на ратите од моите редовни месечни при-
мања во назначениот износ и задржаните рати да 
ги дозначува во корист на определената сметка кај 
Службата на општественото книговодство. 

Запишаниот заем ќе го уплатувам во 
рати по дин. , почнувајќи од 
година, а најдоцна до 19- година. 

Обврзниците за уплатениот износ на заемот ќе 
ми ги доставите на адреса: 

Секоја промена на адресата ќе и ја пријавам на 
општината, односно на местото за запишување или 
за уплата. 

(потпис на запишувачот на заемот) 

Образец број 2 

(име, татково име и презиме на запишувачот) 

(место и датум) 

И З Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ЗАЕМОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВРЗ ДОБРОВОЛНА ОСНОВА 

Со ова изјавувам дека запишувам заем во износ 
ОД ДИН. |(С0 букви: ) 

Уплатата на запишаниот заем ќе ја вршам сам 
на уплатното место , во ко-
рист на определената сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство. 

Запишаниот заем ќе го уплатувам во 
по дин. , почнувајќи од 

рати, 

Евиденција за одобрување и наплата на кредитите година, а најдоцна до 19-

20. Банката води евиденција за одобрените кре-
дити по корисници, намени и по општини. 

21. При одлучувањето за пласманот на средства-
та Банката обезбедува ануитетите по дадените кре-
дити да бидат усогласени со висината на ануитетите 
за враќање на заемот и се грижи за навремена на-
плата на распоредените ануитети, за да може да се 
изврши обврската за враќање на заемот на уплату-
вачите. 

Завршни одредби 

22. Составен дел на ова упатство се обрасците 1, 
2 и 3 кои се отпечатени кон ова упатство. 

23. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 10-3454/1-86 Републички секретар 
27 јануари 1987 година за финансии, 

Скопје м-р Методија Тошевски, с. р. 

година. 
Обврзниците на уплатениот износ на заемот ќе 

ми ги доставите на адреса: . 
Секоја промена на адресата ќе и ја пријавам на 

општината, односно на местото за запишување и уп-
латување. 

(потпис на запишувачот на заемот) 

Образец број 3 

(име,' татково име и презиме на запишувачот) 

(адреса во странство) 

(место и датум) 
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И З Ј А В А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ЗАЕМОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА РАБОТНИЦИ-

ТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО 
СТРАНСТВО, ИСЕЛЕНИЦИТЕ И ДРУГИ 

Со ова изјавувам дека запишувам заем во износ 

од , (со букви: ). 
(валута и износ) 

Запишаниот заем ќ е го уплатам одеднаш, однос-
но во рати, по , (валута и износ) 

а најдоцна до 28 февруари 1991 година. 

Неотповикливо ја овластувам Стопанската банка 
- Здружена банка — Скопје дозначениот девизен 
износ на сметката на оваа банка да го откупи за 
динари по курсот на денот на откупот и динарскиот 
износ да го уплати на сметката на заемот за вра-
ботување. 

Динарската противвредност за откупените деви-
зи што сум ги платил-а на сметката за заемот за 
вработување претставува моја уплата за заемот, за 
кој износ со пресметаната камата банката ќе ми 
издаде обврзници. 

Обврзниците на уплатениот динарски износ за 
заемот (ќе ми ги доставите на адреса: 

(потпис на запишувачот на заемот) 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

7. 
Врз основа на член 35 од Законот за старосното 

осигурување на земјоделците („,Службен весник на 
СРМ“ број 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за старосно осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во соглас-
ност со Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците, на седницата одржана на 17 ,декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење на земјодел-
ска дејност, земјоделците — глави на семејствата кои 
со други семејства живеат во едно земјоделско до-
маќинство, а се обврзници за плаќање на данок од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност, и 
земјоделците чии брачни другари се вработени во 
здружениот труд со општествени средства или вр-
шат самостојна дејност, за 1987 година ќе плаќаат 
придонес за старосно осигурување и тоа: 

— 14 насто од катастарскиот приход на осигуре-
никот, и 

— 2.000 динари по семејство. ^ 

Член 2 
Земјоделците — глави на семејствата кои со дру-

ги семејства живеат во едно земјоделско домаќин-
ство, а не се обврзници за плаќање данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот 
ќе го плаќаат во фиксен износ од 2.000 динари. 

Член 3 
Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со 

земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво 
се занимаваат со сточарство или риболов, а не се 
обврзници за плаќање данок од личен доход од 
вршење на земјоделска дејност, придонесот за ста-
р о в о осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ 
кој се утврдува во висина на просечната обврска на 
осигурениците кои плаќаат придонес во фиксен из 
нос и во процент од катастарскиот приход од подрач-
јето на општината со кој се обезбедуваат средства 
за минималните старосни пензии и семејните пен-
зии до висината на минималната старосна пензија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-4018/1 
17 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Мефаил Имери, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

8. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот 

за железниците !(„Службен весник на СРМ“ бр. 46/78) 
и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба 
за здружување во Републичка самоуправна интересна 
заедница за железнички сообраќај, Собранието, на 
Републичката самоуправна интересна заедница за же-
лезнички сообраќај, во согласност со собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници за же-
лезнички сообраќај со седиште во Скопје, Титов 
Велес, Штип„. Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово, 
на седницата одржана на 28 јануари 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОР-

МАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
В.о Одлуката за воведување придонес од доходот 

и висината на стапката на придонесот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за железнич-
ки сообраќај за финансирање на дел од трошоците 
на репродукцијата и за нормални услови на стопани-
сување во железничкиот сообраќај („Службен весник 
на СРМ“ бр. 43/81, 32/82 и 4/86), во член 2 ред 
петти стапката од „1,20" се заменува со стапката 
„0,70". 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“,а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 95 
28 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Јован Пандовски, с. р. 
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ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

9. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Ста-

тутот на Здружената самоуправна интересна заедни-
ца за здравствена заштита на град Скопје, Собра-
нието на Здружената СИЗ за здравствена заштита 
на град Скопје, на седницата одржана на 13 јануари 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствена заштита 

на работниците се утврдува на 8,6% и тоа: 
— 4,0% за задолжителните видови на здравстве-

“на заштита, 
— 4,6% за здравствена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата. 
Член 2 

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува на 0,4%. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-14857/4-1 
13 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

П р и м . д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р . 

10. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Ста-

тутот на Здружената самоуправна интересна заедни-
ца за здравствена заштита на град Скопје, Собрание-
то на Здружената СИЗ за здравствена заштита на 
град Скопје, на седницата одржана на 13 јануари 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Висината на придонесите за здравствена заштита 

на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 20% придонес од личен доход 

од земјоделска дејност и 
— 1200 динари придонес по член на домаќин-

ството на корисникот на здравствена заштита. 

Член 2 
Стапката на придонес од личен доход од земјо-

делска дејност за земјоделците што вршат земјодел-
ска дејност во ридско-планинските подрачја се утвр-
дува на 10%. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот од 

член 1 од оваа одлука се распоредуваат-
— 670/о за обезбедување на задолжителните ви-

дови на здравствена заштита, 
— 33% за обезбедување на правата што самостој-

но ги утврдува Заедницата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-14857/4-2 
13 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Ксенија Беговик-Груевска, с. р. 

11. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Ста-

тутот на Здружената самоуправна интересна заедни-
ца за здравствена заштита на град Скопје, Собрание-
то на Здружената СИЗ за здравствена заштита на 
град Скопје, на седницата одржана на 13 јануари 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 

ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува во висина од 
20% од нето личниот доход, односно основицата ут-
врдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во која 
се прима личниот доход. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-14857/4-3 
13 јануари 1987 година 

Скопје 

Претседател, 
П р и м . д - р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р . 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
12. 

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование, 
и општествена заштита на децата на општината Ча-
ир, Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата на општината 
Чаир, на VI-та седница, одржана на 26 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА ЧАИР ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на 

работниците како приход на Самоуправната инте-
ресна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на 
децата на општината Чаир во 1987 година изнесу-
ваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 6,00% од кои 4,50% за основно воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата,-

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 1,90% од кои 0,40% за основно воспитание 
и образование и 1,50% за општествената заштита 
на децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска или друга стопанска дејност — 
7,50% од кои 6,00% за основното воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата ; 

— придонес од личен доход “ од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,50% од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 
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Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или зР/о, 
од кои 2,25% за основното воспитание и образова-
ние и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, 
од кои 3,15% за основното воспитание и образова-
ние и 1,05% за општествената заштита на децата. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1987 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и 
„Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-85 
31 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Бојко Киранџиски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - БЕРОВО 
13. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработува-
њето и осигурувањето во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), и член 14 
став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вра-
ботување — Берово, Собранието на Заедницата за 
вработување, на седницата одржана на 25 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на по-

драчјето на општината Берово за 1987 година се 
утврдува на 0,75%. 

Член 2 
Придонесот за вработување го уплатуваат ра-

ботниците и работодавците, членови на Заедницата 
за вработување. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за вработување е: 
— за работниците во основната организација и 

за работниците вработени кај работодавецот — лич-
ниот доход на работниците, во кој се содржани 
придонесите и.даноците што се плаќаат од личниот 
доход (бруто личен доход) и 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 15% од паушалниот износ на дано-
кот. 

Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување спооеч основи-
цата што ја утврдува Републичката СИЗ за врабо-
тување. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат соод-
ветни одредби од Законот за даноците на граѓаните 

Облогот на наплатата на придонесот за вработу-
вање за работодавците, го врши надлежниот орган 
за цриходи на Собранието на општината. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1987 година, 

Член 6 . 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“ и „Службен гласник на град Берово“. 
Бр. 02-416/1 

25 декември 1986 година 
Берово 

Претседател, 
Гоце Здравковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ГОСТИВАР 
14. 

Врз основа на член 13 од Законот за самоук 
равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на ,СРМ“ бр. 9/78), член 
55 од Законот за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 26 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата — 
Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 26 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО КОРИСТ НА 
ОСИ53 ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-

ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ГОСТИВАР 

Член 1 
За извршување на задачите на ОСИЗ за пред-

училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата — Гостивар, за задо-
волување на потребите и интересите од областа на 
предучилишното, основното воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата, работниците 
и другите работни луѓе обезбедуваат средства од 
личен доход по стапки на придонеси утврдени со 
оваа одлука. 

Член 2 
Од 1 јануари 1987 година стапките на “придоне-

сите од личен доход ќе изнесуваат: 
А. За дејноста основно воспитание и образова-

ние: 
1. придонес од личен доход на работниците од 

стопанските и општествените дејности, 6,00%, 
2. придонес од личен доход за вршење на зем-

јоделска дејност, 2,бор/о, 
3. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и професионална дејност, 7,00%, 
Б. '3а дејноста општествена заштита на децата 
1. придонес од личен доход на работниците од 

стопанските и општествените дејности, 1,75%, 
2. придонес од личен доход за вршење на зем-

јоделска дејност, 0,30%, 
3. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и професионална дејност 1,00% 

Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

општествените деЈности на: основно образование 
(120111), насоченото образование (120122). КДУ „Дет“ -
ска радост“ — Гостивар (130012) и Средношколскиот 
дом „Бранко Станоевиќ“ — Гостивар (130212) нема 
да плаќаат придонес за основно воспитание и обра-
зование и за општествена заш“тита на децата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат одлуките број 0901-702/2 од 14 но-
ември 1985 година и 08-469/1 од 26 декември 1985 
година. 

Бр. 0901-992/7 
26 декември 1986 година Претседател, 

Гостивар Дритон Веселиноски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ДЕБАР 

15. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

њето и осигурувањето во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 16 од 
Статутот на СИЗ за вработување — Дебар, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 29 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на по-

драчјето на општината Дебар за 1987 година се ут-
врдува на 0,60% од бруто личните доходи на врабо-
тените од областа на стопанството и нестопанството. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од основното 

образование и средното насочено образование и од 
социјалната заштита и организациите од културните 
дејности ќе плаќаат придонес по стапка од 0,30% 
од бруто личните доходи. 

Член 3 
Лицата вработени кај приватните работодавци 

ќе плаќаат придонес за вработување по“стапка од 
0,60% на личен доход (бруто л. д.) 

Работодавците |ќе плаќаат придонес за врабо-
тување врз основа на основицата според која плаќа 
данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во годи-
шен паушален износ, придонесот За вработување се 
утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот. 

Член 4 
Лицата привремено вработени во странство ќе 

плаќаат придонес за вработување по стапка од 45% 
од основицата на нето личен доход месечно, што е 
регулирано со одлука на Собранието на Републичката 
СИЗ за вработување. 

Член 5 
За работодавците и работниците вработени кај 

нив, работниците вработени во странство, придоне-
сот за вработување стасува за плаќање до 30 во ме-
сецот за претходниот месец. 

Работникот не може да го уплати придонесот 
за вработување по престанокот на работата во зем-
јата и странство. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 02-233/1 
29 декември 1986 година 

Дебар 

Претседател, 
Јован Ланчевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

16. 
Врз основа на член 34 од Законот за самоуправ-

ните .интересни заедници („Службен весник на СРМ“ 
бр. 5/74) и член 7 став 5 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за култура, физичка и техничка култура 
и информирање — Свети Николе, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА 
И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ -
СВЕТИ НИКОЛЕ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придо-

нес што ги плаќаат основните организации на здру-
жен труд од остварен доход, работните луѓе од ли-
чен доход во нестопанството, граѓаните кои вршат 
земјоделска дејност и граѓаните кои вршат самостој-
на стопанска и нестопанска дејност заради обезбе-
дување на средства на Општинската СИЗ за кул-
тура, физичка и техничка култура и информирање 
— Свети Николе и здружување на средства во Ре-
публичката СИЗ за физичка култура. 

I. ДЕЈНОСТ ОД КУЛТУРАТА, ТЕХНИЧКАТА 
КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕТО 

Член 2 
Во 1987 година се утврдуваат стапки на придо-

нес за реализирање на програмите од областа на 
културата, информирањето и техничката култура и 
тоа: 

1. придонес од остварен доход во стопанството, 
по стапка од 0,70%, од кои 0,60% за култура и ин-' 
формирање, а 0,10% за техничка култура; 

2. придонес од работен однос во нестопанството, 
по стапка од 0,30%; 

3. придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 0,30%; 

4. придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност, по стапка од 0,50%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од предучилиш 

ното и основното воспитание и образование, како 
и организациите на ЗТ од средното насочено обра-
зование, придонес од личен доход од работен однос 
ќе плаќаат по стапка од 0,15%. 

II. ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА 

Член 4 
Во 1987 година за финансирање на дејноста од 

физичката култура се утврдуваат следните стапки на 
придонес и тоа: 

1. придонес од остварен доход во стопанството, 
по стапка од 0,50%; 

2. придонес од работен однос во нестопанството, 
по стапка од 0,30%; 

3. придонес од земјоделска дејност, по стапка 
ОД 0 , 3 0 % ; 

4. придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност, по стапка од 0,50%. 

Член 5 
Организациите на здружен труд од предучилиш-

ното и основното воспитание и образование, како и 
организациите на ЗТ од средното насочено обра-
зование, придонесот од личен доход од работен од-
нос (ќе го плаЈќаат по стапка од 0,15%. 

Член 6 
Од основот утврден во член 4 од оваа одлука 

ОСИЗ здружува средства во Републичката СИЗ за 
физичка култура за остварување на Програмата од 
општ интерес за Републиката во апсолутен износ од 
2.885.497 динари. Висината на овие средства ќе би-
дат коригирани во согласност со Резолуцијата на 
општата и заедничка потрошувачка во Републиката 
за 1987 година. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ“, а ;ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 1203-44 
26 декември 1986 година Претседател, 

Свети Николе Драган Донев, с. р. 
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17. 
Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот 

за самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 9/78) член 55 од Законот за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81) и член 26 став 9 од Статутот на 
Општинската СИЗ за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата — Свети Николе, Собранието на Општинска-
та СИЗ за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, на 
седницата одржана на 17 декември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО 
И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА -
СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

I. ДЕЈНОСТ ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Стапките на придонесот од личен доход на ра-

ботниците за финансирање на дејноста на основното 
воспитание и образование за 1987 година изнесу-
ваат: 

— од личен доход од работен однос, по стапка 
ОД 5,00%; 

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

— од личен доход од занаетчиска дејност, по 
стапка од 6,00%. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од предучилиш-

ното и основното воспитание и образование, како 
и организациите на ЗТ од насоченото образование 
придонесот од личен доход од работен однос 'ќе го 
плаќаат по стапка од 2,50%. 

II. ДЕЈНОСТ ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА 

Член 3 
Стапките на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос за финансирање на дејноста на опште-
ствената заштита на децата за 1987 година изнесу-
ваат: 

— од личен доход од работен однос, по стапка 
ОД 1,85%; 

— од личен доход од земјоделска дејност, по 
стапка од 0,20%; 

— од личен доход од занаетчиска дејност, по 
стапка од 2,00%. 

Член 4 
Организациите на здружен труд од предучилиш-

ното и основното воспитание и образование, како и 
ОЗТ од насоченото средно образование придонесот 
од личен доход од работен однос ќе го плаќаат по 
стапка од 0,93%. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 150 
25 декември 1986 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Ацо Станејков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

18. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 
32 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ за 
социјална заштита — Свети Николе, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 12 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТИН-
СКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - СВЕТИ 

НР1КОЛ Е ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста, на Одлуката за утврдување на прес-

метковната стапка за здружување на средствата во 
Општинската СИЗ за социјална заштита — Свети 
Николе, број 0802-48 („Службен весник на СРМ“ 
бр. 1/86) продолжува и во 1987 година. 

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

вувањето во „/Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 46 
18 декември 1986 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Фетка Ефремова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КОЧАНИ 

19. 
Врз основа на член 101 став 1 и 103 став 1 и 2 

од Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ“ број 10/83) и член 170 став 1 точка 
6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кочани („Службен гласник на општина 
Кочани“ бр 1/85), Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 26 декември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО 
И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 

КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО 

Член 1 
Одлуката за стапката на придонесот за здрав 

ство и здравствено осигурување на работниците и 
стапката на посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, број 0203-156 од 20 
февруари 1986 година („Службен весник на СРМ“ 
бр. 7/85). продолжува да важи и во 1987 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 0203-818 
26 декември 1986 година 

Кочани 
Претседател, 

Благој Ситновски, с. р. 

20. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83), а во врска со член 168 точка 15 од Статутот 
на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани („Служ-
бен гласник на општина Кочани“ бр. 1/85), Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 26 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИ-

ВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здравствена 



Стр. 30 — Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 февруари 1987' 

заштита на лицата вработени кај приватни работо-
давци на ,подрачјето на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Кочани, а за кои со Законот за 
здравствена заштита не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за здравствена заштита и за утврдување на пра-
вата од здравствена заштита на лицата вработени 
кај приватни работодавци, претставува договорениот 
нето личен доход меѓу приватниот работодавец и 
работникот, кој што не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници и домашните 
помошнички 36.000 динари, 

— за полуквалификуваните работници 45.000 ди-
нари, 

— за квалификуваните работници 54.000 динари, 
— за висококвалификуваните работници 63.000 

динари, 
— за работници со висока стручна подготовка 

72.000 динари. 
Основиците се утврдени во нето износ. 
Доколку во текот на годината износите предви-

дени во претходниот став останат под износот на 
гарантираниот личен доход, за основица се зема га-
рантираниот личен доход во СРМ. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 0203-381 од 28 мај 1986 
година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина и истата ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 0203-820 
26 декември 1986 година 

Кочани 
Претседател, 

Благој Ситновски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ОХРИД 

21. 
Врз основа на член 162 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Охрид, Собранието на заедницата за 
здравствена заштита — Охрид, на седницата одржа-
на на 29 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пре-

сметување и плаќање на придонесите за здравствена 
заштита и за утврдување на правата на здравстве-
ната заштита на лицата вработени кај приватни ра-
ботодавци за кои со Законот на здравствена заштита 
не е утврдена основица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствена заштита и за утврдување 
на правата од здравствената заштита на лицата вра-
ботени кај приватни работодавци се утврдуваат спо-
ред квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници 40.000 динари 
— за полуквалификувани работници 50.000 ди-

нари 
— за квалификувани работници (стручно оспосо-

бување) 70.000 динари 
— за висококвалификувани работници 100.000 

динари. 

Член 3 
За вработените лица кај приватни работодавци 

основицата се утврдува според школската подготов-
ка и тоа: 

— со средна школска подготовка 70.000 динари 
— со виша школска подготовка 80.000 динари 
— со висока школска подготовка 100.000 динари. 
За приватници со работен стаж до 1 година 

овие основици се намалуваат за 30%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина. 

Бр. 05-4063 
29 декември 1986 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, с. р. 

22. 
Врз основа на член 106 од Законот за здравстве-

ната заштита и член 162 од Статутот на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Охрид, Собранието на заедницата за 
здравствена заштита — Охрид, на седницата одржа-
на на 29 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа ^ одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравствената заштита 
на земјоделските осигуреници при Општинската за-
едница за здравствена заштита — Охрид, за 1987 
година. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствена заштита во 1987 го-
дина: 

а) за задолжителни видови здравствена заштита: 
— 3% од катастарскиот приход и 300 динари 

за секој осигурен член на домаќинството; 
б) за правата на здравствената заштита над за-

должителните видови на здравствено осигурување: 
— 3% од катастарскиот приход и 200 динари за 

секој осигурен член на домаќинството. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 05-4061 
29 декември 1986 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, с. р. 

23. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравствена заштита („,Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 162 од Статутот на Општинската са 
моуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Охрид ,Собранието на заедницата на седни-
цата одржана на 29 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за 1987 година се определува во висина од 8% од 
личниот доход и другите примања во која се содр-
жани : 
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— стапката на придонеса? за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4'% и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравствената заштита од 4%. 

Тарифата на придонесот за здравствена заштита 
за случај несреќа на работа и професионални болес-
ти се определува и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход 
во висина од 0,40% од остварениот доход од сто-
панството; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се 
обврзници на данок на доход во висина од 0,50% 
од чистите нето лични доходи и други лични при-
мања. 

Член 2 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзни-

ците на начин утврден со Законот, со Статутот на 
Заедницата и другите општи акти на Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 

,.Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 
i јануари 1987 година. 

Бр. 03-4060 
29 декември 19Ѕ6 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, с. р. 

24. 
Врз основа на член 108 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) 
и член 162 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за здравствена заштита — 
Охрид, Собранието на заедницата, на седницата одр-
жана на 29 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПО-
ТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1987 

ГОДИНА 
Член 1 

Посебниот придонес за здравствена заштита на 
членовите на потесното семејство на југословенските 
државјани на работа во странство што живеат на по-
драчјето на оваа заедница, а на кои не им е обез-
бедена здравствена заштита кај странскиот носител 
на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите 
осигуреници — работници вработени кај странскиот 
работодавец во постојан месечен износ за секој оси-
гуреник — член на семејството при Заедницата во 
месечен износ од 2.500 динари. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 05-4350 од 27 декември 
1985 година. 

Бр. 05-4062 
29 декември 19Ѕ6 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КРАТОВО 

25. 
Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Зако-

нот за Самоуправните интересни заедници за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ^ бр. 5/74) 
и член 18 став 1 точка 19 во врска со член 19 став 
2 од Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ 
за здравствена заштита — Кратово, на седницата на 
Соборот на делегатите земјоделци — корисници на 
услуги и Соборот на делегатите — даватели на ус-
луги, одржана на 24 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
За 1987 година земјоделските осигуреници се об-

врзуваат да плаќаат годишно 8% од катастарскиот 
приход. 

Член 2 
Средствата што се обезбедуваат по овој износ 

служат за финансирање на здравствената заштита на 
осигурените лица по основ на земјоделско осигуру-
вање. 

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

сувањето, а ќ е , с е применува од 1 јануари 1987 го-
дина. 

Бр. 4259/1 
26 декември 1986 година 

Кратово 
Претседател, 

Иванов Добре, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - КРАТОВО 
26. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници за социјална заш-
тита (,,Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Кратово, на седни-
цата одржана на 29 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВОТО И ОД ДОХО-
ДОТ ОД СТОПАНСТВОТО НА ОПШТИНСКИТЕ СА-
МОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос од нестопанството и од доходот од сто-
панството на општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита за 1987 година се 
потврдува на 0,60% од пропишаната основица со 
член 18 од Законот за самоуправните интересни за-
едници за социјална заштита. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 1 -

Бр. 98/1 
29 декември 1986 година 

Кратово 
Претседател, 

Драгица Јорданова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА - ТЕТОВО 

27. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за култура, Собранието 
на Заедницата за култура — Тетово, на седницата 
одржана на 29 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА - ТЕТОВО ЗА 1987 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот во стопанството, личниот до-
ход од работен однос во нестопанството, придонес 
од земјоделска дејност и придонес од самостојно вр-
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шење на стопанска дејност за обезбедување сред-
ства за Општинската самоуправна интересна заедни-
ца на култура — Тетово за задоволување на до-
говорните заеднички потреби во областа на култура-
та од општ интерес за општината. 

Член 2 
Стапките на придонесите кои ,ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за култура изнесуваат: 
1. придонес од доход во стопанството —0,35'%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанство — 0,10%; 
3. придонес од земјоделска дејност“ — 0,80%,-
4. придонес од самостојно вршење на стопанска 

дејност — 1,00%. 
Член з 

Лицата што вршат стопанска дејност, а се обло-
жуваат во годишен паушален износ ќе плаќаат при-
донес за ОСИЗ за култура — Тетово во висина од 
5% од основицата на утврдениот данок. 

Член 4 
Организациите на здружен труд од основното, 

средното насочено образование и социјалната заш-
тита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица, а 
работните организации од високото и вишото обра-
зование, општествената заштита на деца, организа-
циите што вршат дејност и заштита на културните 
богатства и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе плаќаат по стапка од о,70% од утврдената 
основица на оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1987 

година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. оз-4/l 
8 јануари 1987 година 

Тетово 
Претседател, 

Олгица Тодоровска, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - ТЕТОВО 

28. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници за фи-
зичка култура и член 35 од Статутот на Заедницата 
за физичка култура — Тетово, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 25 декември 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОП-
ШТИНАТА ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА - СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат ОЗТ од областа на стопан-
ството и нестопанството, другите корисници на оп-
штествените средства, лицата што обавуваат земјо-
делска, стопанска и професионална дејност, заради 
обезбедување средства на Заедницата за физичка кул-
тура на општината Тетово и Републичката СИЗ за 
физичка култура — Скопје 

I I 
Во 1987 година се утврдуваат збирните стапки на 

придонеси и тоа: 
1. придонеси од доход на ОЗТ по стапка од 0,20% 

во која е содржана стапката на Заедницата за фи-
зичка култура на општината Тетово и стапката на 
Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје. 
Распределбата на средствата меѓу Заедницата за фи-
зичка култура на општината Тетово и Републичката 
СИЗ за физичка култура — Скопје ќ е се регулира со 
посебен договор; 

2. придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност, по стапка од 0,15%; 

3. организациите од областа на здружениот труд 
на основното и средното насочено образование ќе 
плаќаат придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност, по стапка од 0,075%; 

4. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,15%; 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска професионална дејност, по стапка од 
0,10%; 

6. лицата што вршат стопанска и професионална 
дејност, а се обложуваат во годишен паушален износ 
ќе плаќаат придонес на Заедницата за физичка кул-
тура на општината Тетово, во висина, од 1'% при 
што како основица ќе се земе утврдениот данок во 
паушален износ. 

III 
. Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 

од доход ќ е се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот за пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 
27/74, 36/74, 5,/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 
20/79 И 2/80). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ,„Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 0801-393 
25 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Ристоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ТЕТОВО 

29. 
Согласно член 18 од Статутот на Општинската 

заедница за вработување — Тетово, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 16 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУ,ВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
1. За 1987 година стапката на придонесот за вра-

ботување се утврдува на 0,50% 
2. За работниците вработени во странство стапка-

та на придонесот за вработување се утврдува на 3'%. 

II 
Придонесот за вработување се плаќа и пресмету-

ва според основицата за пресметување на придонесот 
за вработување и тоа: 

1. за работниците во основната организација, за 
работниците вработени ка ј работодавецот — личниот 
доход на работниците во кој се содржани придоне-
сите и даноците што се плаќаат од личниот доход 
(бруто личен доход); 

2. за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во годи 
шен паушален износ придонесот за вработување го 
утврдува Заедницата за вработување во ' висина од 
10% од паушалниот износ на данокот. 

3. за работниците на привремена работа во стран-
ство основицата ја утврдува Републичката заедница 
на вработувањето. 

III 
Облогот и наплатата на придонесот за вработува-

ње за работодавците го врши надлежниот орган за 
приходи на Собранието на општината. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесу-

вањето, а ќ е се применува од 1. I. 1987 година и ќе 
се објави во ,„Службен весник на СРМ“, 
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V 
По еден примерок да се достави до: Републич-

киот секретаријат за финансии, Секретаријатот за 
финансии при СО Тетово, сметководството, архивата 
и седничен материјал. 

Бр. 08-1197/3 
16 декември 1986 година 

Тетово 
Претседател, 

Нада Филиповска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ' 
ТЕТОВО 

30. 
Врз основа на член 311 од Статутот на Општин-

ската СИЗ за здравствена заштита - Тетово („Служ-
бен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на 
заедничка седница на трите собори на Собранието, 
одржана на 3 октомври 1986 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА (I) 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

- ТЕТОВО 

Член 1 
Во Статутот на Општинската СИЗ за здравствена 

заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 
8/85), во член 38 ставот 2 се брише. 

Член 2 
Член 48 се менува и гласи: Надоместок на ли-

чен доход за време на спреченост за работа поради 
нега на болен член на потесното семејство под усло-
ви утврдени во член 47 од Статутот припаѓа и тоа: 

На товар на средствата на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита: 

1. за дете до 3 години возраст од првиот ден до 
15 дена; 

2. за други членови на семејството постари од 3 
и помлади од 10 години, над 30 дена најдолго 15 
дена; 

3. за членови на семејството постари од 10 го-
дини, како и во случај на нега на брачен другар — 
породилка над 30 дена најдолго 7 дена. 

По исклучок на став 1 од овој член, а по прет-
ходна оценка на Лекарската комисија, надоместокот 
на личен доход за време на спреченост за работа по-
ради нега на болен член на потесното семејство, при-
паѓа и преку роковите утврдени од претходниот став 
и тоа: 

1. нега на дете до 1 годишна возраст од првиот 
ден преку 15 дена до 1 годишна возраст на детето; 

2. нега на дете од 1—3 години од првиот ден 
повеќе од 30 дена до 90 дена без прекини, а за ра-
бота по 4 часа дневно до 3 годишна возраст на де-
тето; 

3. за нега на член постар од 3, а помлад од 10 
години над 30 дена, најдолго до 60 дена без прекин,-

4. за нега на членови на семејството постари од 
10 години, како и во случај на нега на брачен дру-
гар, над 30 дена најдолго до 60 дена. 

На товар на средствата на работната организа-
ција односно корисниците — работни луѓе за себе и 
за работниците вработени кај нив и тоа: 

1. за членови на семејството постари од 3 години, 
а помлади од 10 години од првиот ден до 15 дена; 

2. за членови на семејството постари од 10 го-
дини, како и брачен другар — породилка од првиот 
ден до 7 дена. 

По исклучок од став 2 на овој член, а по прет-
ходна оценка на Лекарската комисија, надоместокот 
поради нега на болен член на потесното семејство, 
припаѓа и преку роковите утврдени во претходниот 
став и тоа: 

1. за членови на семејството од 3—10 години од 
првиот ден преку 15 дена најдолго до 30 дена; 

2. за членови постари од 10 години и брачен 
другар од првиот ден преку 7 дена најдолго до 15 
дена. : 

Член 3 
Член 55 се менува и гласи: 
„Основица за надоместок на личниот доход на 

корисниците — работници за привремена спреченост 
или отсутност од работа во случаите од член 40 
став 1 на овој Статут, ја сочинува просечната акон-
тација на личниот доход остварена во последните 
три месеци според настапувањето на случајот поради 
кој се стекнува право на надоместок, а за корисни-
ците — работните луѓе износот на личниот доход кој 
е утврден како основица за плаќање на средствата на 
здравствената заштита во тековната година. 

Ако корисникот во последните три месеци не 
остварил личен доход односно нема утврдено осно-
вица за плаќање на средства за здравствена заштита, 
основицата за надоместокот на личен доход ќе му се 
утврди од аконтацијата на личниот доход утврдена 
со самоуправен општ акт на самоуправната организа-
ција или заедница во која е вработен, односно од 
аконтацијата на основицата според која плаќа сред-
ства за здравствена заштита“. 

Член 4 
Член 56 се менува и гласи; 
„Ако привремена спреченост или отсутност од 

работа траела подолго од шест месеци, основицата 
за надоместокот на личниот доход се усогласува со 
порастот на личниот доход во организацијата во те-
ковната година во однос на личниот доход остварен 
во тримесечниот период кој е земен при утврдува-
њето на надоместокот на личниот доход, односно со 
порастот на основицата за плаќање на средства за 
здравствена заштита, а ако престанал работниот од-
нос, односно вршењето на самостојната дејност, осно-
вицата на надоместокот на личниот доход се усогла-
сува со просечниот пораст на личниот доход во Оп-
штината во. тековната година“. 

Член 5 
Во членот 57 зборовите: „1 година“ се замену-

ваат зборовите „6 месеци“. 

Член 6 
Во членот 59 став 1 зборовите „претходната го-

дина“ се заменуваат со зборовите „последните три 
месеци“. 

Член 7 
Во членот 60 став 1 зборовите „една година“ се 

заменуваат со зборовите ,,шест месеци“. 

Член 8 
Членот 63 се менува и гласи: 
„Надоместокот на личниот доход што во слу-

чаите на спреченост на работа утврдени со овој 
статут се остваруваат на товар на средствата на За-
едницата изнесува.-

а) На корисниците од член 40 став 1 од овој 
статут: 

1. 80% од основицата за надоместок почнувајќи 
од 31—60 ден од спреченоста за работа и 

2. 90% од основицата за надоместок почнувајќи 
од 61 ден на спреченоста за работа па се додека 
трае таквата спреченост. 

б) Во случаите на спреченост за работа поради 
нега на болен член од потесното семејство: 

1. 80% од основицата за надоместок за дете до 
3 години од првиот ден, а за дете од 3—10 години 
од 31 ден, па се додека трае таква спреченост, како 
и за скратено работно време од 4 часа на ден за 
дете до 3 години. 

2. 700/о од основицата за надоместок за членови 
на семејството постари од 10 години, како и брачен 
другар — породилка над 31 ден, 

3. 80% од основицата за надоместок до 60 дена 
спреченост за работа за работниците вработени во 
заштитни работилници без оглед на тоа дали се 
инвалидизирани или не и 90'% над 61 ден па се до-
дека трае спреченоста". 

Член 9 
Во членот 93 став 2 зборовите: „или строг-зат-

вор“ се бришат. 
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Член 10 
Во член 107 ставот 2 се менува и гласи: „оцена 

за привремена спреченост за работа за првите 15 
дена ,дава лекарот што го избрал корисникот, а од 
16—30 дена Лекарска комисија на здравствената и 
друга организација која спроведува примарна здрав-
ствена заштита во состав и на начин определен со 
самоуправен општ акт на здравствената и друга орга-
низација“. 

По ставот 2 се додава нов став з кој гласи: 
„оценка за привремената спреченост за работа над 
30 дена дава Лекарска комисија на Заедницата за 
здравствена заштита“. 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 11 
Во член 108 став 1 бројката „30" се заменува со 

бројката „15". 
Член 12 

Во член 150 став з бројката „19" се заменува со 
бројката „17", бројката „13" кај Соборот на давате-
лите на услугите се заменува со бројката „11". 

Член 13 
Во член 174 став 2 зборовите „една година“ се 

заменуваат со зборовите- „две години“. 

Член 14 
Во член 194 став 1 бројката „6" се заменува со 

бројката „4". 
Член 15 

Во член 207 бројката „6" се заменува со бројка-
та ,„4". 

Член 16 
Во член 214 се додаваат два нови ставови кои 

гласат: 
(Став 3: „Конкурсот за избор на секретар на-Соб-

ранието на Заедницата го распишува Собранието на 
Заедницата, најдоцна три месеци пред истекот на вре-
мето за кое е избран“. 

Став 4: „Ако на место секретар на Собранието на 
Заедницата не се избере нов секретар, Собранието 
на Заедницата избира без конкурс вршител на дол-
жноста секретар на Собранието на Заедницата нај-
долго за време од шест месеци“. 

Член 17 
Во член 261 став 1 после зборот „доход“ по за-

пирката се додаваат зборовите „и со средства по 
член на домаќинството“ и се става нова запирка. 

Член 18 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 0805-827/1 
3 октомври 1986 година Претседател, 

Тетово Даут Изахири, с. р. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 0805-1101/4 
19 декември 1986 година 

Тетово 
Претседател, 

Даут Шахири, с. р. 

31. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 

од Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 43/78), член 162 став 
1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ 
број 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 
19 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за виси-

ната на стапките на придонесите за здравствена заш-
тита на работниците за 1985 година, број 0Ѕ05-1000/6 
од 24. X. 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 
36/85). 

32. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 25 

став 3 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 
43/78) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово 
(„Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАГАНСКО-ПРАВНИ 
ЛИЦА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за прес-

метување и плаќање на придонесот за здравствената 
заштита на работниците вработени кај граѓани и гра-
ѓанско правни лица за 1987 година, за кои со Закон 
не е утврдена основица за придонес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за здравствена заштита и за утврдување на 
права од ова осигурување на работниците вработени 
кај граѓани и граѓанско правни лица претставува до-
говорениот чист личен доход кој неможе да биде 
помал ОД: 

— за неквалификувани работници и 
домашни помошнички 30.000 дин. 

— за квалификувани работници 35 ООО „ 
— за висококвалификувани работ-

ници 40.000 „ 
— за средна школска подготовка 40.000 „ 
— за виша школска подготовка 50.000 „ 
— за висока школска подготовка 60.000 „ 

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

вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се приме-
нува од 1 јули 1986 година и ќе продолжи и во 1987 
година. 

Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката број 0805-1234/6 од 24 декември 1986 
година („Службен весник на СРМ“ број 4/85). 

Бр. 0805-1101/5 
19 декември 1986 година Претседател, 

Тетово Даут Изахири, с. р. 

33. 
Врз основа на член 100 и 106 од Законот за здра-

ствена заштита ((„Службен весник на СРМ“ број 10/83 
и 43/85) и член - 162 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово 
(„Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 
1986-година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на стапка-

та на придонесот за здравствена заштита на земјо-
делците од подрачјето на општината Тетово за 1987 
година. 
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Член 2 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средствата за работа над кои постои право на соп-
ственост, а кои се здравствено осигурени, во 1987 го-
дина ќе плаќаат придонес за здравствена заштита и 
тоа: 

— по стапка од 15% од личниот доход од земјо-
.делска дејност (катастарски доход) и 

— паушален износ од 3.000 динари годишно за 
секој корисник |(член на семејство). 

Член з 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката број 0805-66/4 од 30. I. 1986 го-
дина. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 годи-
на и истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 0805-1106/6 
19 декември 1986 година 

Тетово 
Претседател, 

Даут Шахири, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ШТИП 
34. 

Врз основа на член 42 став 1 точка 6 од Законот 
за здравствената заштита и член 176 од Статутот, Со-
бранието на Општинската заедница за здравствена 
заштита — Штип, на заедничката седница одржана 
на 30 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 

И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 

I 
При остварувањето на здравствена заштита на 

друго место, надвор од подрачјето на Општинската 
заедница за здравствена заштита — Штип, осигу-
рените лица имаат право да ги користат средствата 
на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и 
втора класа во железничкиот сообраќај. 

За извршеното патување на начин определен во 
претходниот став на име трошоците за патување на 
осигуреното лице се исплатува износ во висина на 
остварените трошоци. 

II 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

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

— 1.000 динари на подрачјето на Социјалистич-
ка Република Македонија; 

— 2.000 динари ако се упатува во друга репуб-
лика односно покраина. 

За децата до 9 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во висина од 50о/о од износот 
определен во претходниот став. 

III 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од точка II на оваа одлука се исплатува во 
полн износ во случај кога патувањето и престојот 
трае подолго од 12 часа. Кога патувањето и престо-
јот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошо-
ците за исхрана и сместување не се исплатува. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 06-5/4 
30 декември 1986 година Претседател, 

Штип Надежда Коцева, с. р. 

35. 
Врз основа на член 39 и 43 од Законот за 

здравствената заштита и член 82 од Статутот на За-
едницата, Собранието на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Штип, на ,заедничката сед-
ница одржана на 30 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 

1987 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурените лица се определува и тоа: 
— 12,450 динари, во случај на смрт на дете до 

едногодишна возраст; 
— 19.800 динари, во случај на смрт на дете над 

едногодишна возраст до седумгодишна возраст; 
— 27.300 динари, во случај на смрт на дете над 

седум годишна возраст до петнаесет - годишна воз-
раст; 

— 35.400 динари, во случај на смрт на корисни-
ци на здравствена заштита на возраст над 15 го-
дишна возраст. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Штип се исплатува според 
одлуката на општинската заедница за здравствена 
заштита каде што се врши закопот на осигуреното 
лице ако тоа е поповолно за него. 

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

вите на неговото, семејство им припаѓа надоместок 
за посмртна помош во висина на едномесечен износ 
на основата на надоместокот на личниот доход, од-
носно ,едномесечна последна пензија, материјалното 
обезбедување или привремениот надоместок при што 
се зема предвид заштитниот додаток што се исплату-
ва со пензијата како и додатокот на инвалидноста 
што се исплатува со инвалидската пензија по про-
писите на инвалидско-пензиско осигурување. 

Член 4 
Ако закопот на осигурено лице го врши работна 

или друга организација на истите им припаѓа надо-
месток на трошоци за закоп во висина на стварно 
извршените трошоци. 

Член 5 
Надоместокот на трошоците за превоз на телото 

на починатиот корисник, кој претходно е упатен на 
лекување во здравствена организација надвор од по-
драчјето на Заедницата, се определува и исплатува 
во висина на стварно направените трошоци. 

Член 6 
Со денот на примената на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурено лице број 06-25/12 
од 27 февруари 1986 година. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 06-5/5 
30 декември 1986 година 

Штип 

Претседател, 
Надежда Коцева, с. р. 



Стр. 30 — Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 февруари 1987' 

36. 
Врз основа на член 39 и 43 од Законот за здрав-

ствената заштита и член 138 од Статутот, Собранието 
на Општинската заедница за здравствена заштита — 
Штип, на заедничката седница на сите собори, одржа-
на на 30'декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК 
ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ 

ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на парич-

ниот надоместок за чување и негување на душевно 
болни осигуреници во домашни услови. 

Член 2 
На осигурените лица душевно оболени, сместени 

на лекување во душевни болници или на осигуре-
ници кои (ќе имаат потреба од такво лекување, при 
сместување во домашни услови, за чување и нега 
им се определува паричен надоместок во месечен 
износ од 10.000 динари 

Паричниот надоместок од претходниот став се 
исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува и 
негува. 

Член 3 
Правото од член 2 на оваа одлука се остварува 

со писмено барање на странката и мислење на 
Комисијата на лекари вештаци на Општинската за-
едница за здравствена заштита — Штип. 

Член 4 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на паричниот 
надоместок за нега на душевно болни осигуреници, 
број 06-25/10 од 27 февруари 1986 година. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 06-5/6 
30 декември 19Ѕ6 година 

Штип 
Претседател, 

Надежда Коцева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ШТИП 

37. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

њето и осигурувањето во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 
став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за врабо 
тување — Штип, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување на подрачјето на 

општината Штип за 1987 година се утврдува по стап-
ка од 0,75%. 

Член 2 
Основица за плаќање на придонесот за вработу-

вање е: 
— за работниците во ОЗТ и за работниците вра-

ботени кај работодавците, личниот доход на работ-
ниците во кои се содржани придонесите и даноците 
што се плаќаат од личниот доход — бруто личен 
ДОХОД; 

— за работодавецот, основицата според која пла-
ќа данок од личен доход. 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот за вработување 
изнесува 100/о од паушалниот износ на данокот. 

Член з 
Облогот и наплатата на придонесот за вработу-

вање од член 2 алинеја 2 и 3 го врши Управата за 
приходи при Собранието на општината Штип. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0201-28/6 
29 декември 1986 година 

Штип 
Претседател, 

Панде Сарев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ШТИП 

38. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Штип, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Штип, на седницата одржана на 30 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ДОХОДОТ ПА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот од доходот на органи-

зациите на здружен труд и установите што оства-
руваат доход и стапките на придонесите од личен 
доход на граѓаните се утврдуваат: 

1)( 0,15% од доходот на работните организации 
на здружен труд; 

2) 0,80%) од бруто личниот доход од рабо.тниот 
однос во нестопанството; 

3) 2'0/о од личен доход од самостојно вршење на 
занаетчиска дејност; 

4) 2'0/о од личен доход од самостојно вршење на 
други самостојни дејности,-

5) 2%од личен доход од самостојно вршење на 
нестопански дејности. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 09-36/4 
30 декември 1986 година 

Штип 
Претседател, 

Горѓи Боризовски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Баталосќи Пенија од с. Де-
бреште, Прилепско, кој наводно умрел во месец мај 
1950 година, во рок од 15 дена од објавувањето на 
ОВОЈ оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола. 

Се повикува секој друг кој нешто знае за него-
виот живот да се јави во овој суд, затоа што по 
истекот на горенаведениот рок ќе се - докажува дека 
Баталооќи Пенија е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 410/86. 
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Се повикува лицето Стојна Јанкуловска од с. 
Горно Оризари, која наводно умрела на 10. II. 1976 
година во с. Горно Оризари, во рок од 15 дена од 
објавувањето на овој оглас да се јави во Општин-
скиот суд — Битола. 

Се повикува секој друг кој нешто знае за него-
виот живот да се јави во овој суд, затоа што по исте-
кот на горенаведениот, рок ќе се докажува дека 
Стојна Јанкулоска е умрена. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 41/86. 

Се повикува лицето Неда Стојановска од Битола, 
која наводно умрела на 3. X. 1972 година, во рок од 
15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во 
Општинскиот суд во Битола. 

Се повикува секој друг кој нешто знае за неј-
зиниот живот да се јави во овој суд, затоа што по 
истекот на горенаведениот рок ,ќе се докажува дека 
Неда Стојановска е умрена; 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 386/84. 

Се повикува лицето Јолевска Димана од с. Вар-
дино, Демир Хисар, која наводно умрела на 30. III . 
1967 година, во рок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола. 

Се повикува секој друг кој нешто знае за неј-
зиниот живот да се јави во овој суд, затоа што по 
истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека 
Јолевска Димана е умрена. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 449/86. 

Се повикува лицето Петре Сунчевски од с. Гра-
дешница, Битолско, кој наводно умрел во текот на 
1941 година, во рок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас да с.е јави во Општинскиот суд во Би-
тола. 

Се повикува секој друг кој нешто знае за него-
виот живот да се јави во овој суд, затоа што по 
истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека 
лицето Петре Сунчевски е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 324/86. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Адвокатот Петар Крстиќ од Куманово, плоштад 
„Маршал Тито“ број 31, поднесе до овој суд тужба 
за долг, вредност на спорот 61.500 динари, против ту-
жениот Крстевски Бранко од Рајкова Куќа, сега со 
непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. 
Во спротивно судот, по службена должност, ќе ја од-
реди за застапник Славица Спасиќ, стручен соработ-
ник при Општинскиот суд — Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 492/86. 

Величковиќ Марија од Куманово поднесе до овој 
суд тужба за надоместок на штета, вредност на спо-
рот 1.321.427 динари, против тужениот Мемети Рид-
ван од Куманово, ул. „Димитрије Туцовиќ" број 20, а 
сега истиот се наоѓа на работа во Германија со не-
позната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. 
Во спротивно судот, по службена должност, ќе го 
одреди за застапник Звонко Јосефски, стручен сора-
ботник при Општинскиот суд во Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1672/84. 

Пред овој суд е заведен спор за сопственост на 
имот стекнат во брак по тужбата на тужителката 
Гулсет Мустафовска од Куманово против тужениот 
Музафер Мустафовски од Куманово, сега со непоз-
ната адреса во Шведска. Вредност на спорот 2.089.300 
динари. 

За привремен застапник на тужениот ќ е му би-
де поставен Љубомир Ѓорѓевиќ, судски приправник 
при Општинскиот суд во Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 2424/85. 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужи-
телите Петровски Ефтим и Перица од Скопје, ул. 
„Драгиша Мишовиќ" бр. 8, стан бр. 17 нас. Карпош 
ПП, против тужената Хаџиева Д и дара од Скопје, со 
непознато место на живеење, и општина Центар, за 
право на сопственост и право на користење. Вредност 
на спорот 210.000 динари. 

На тужената Хаџиева Дидара и е поставен прив-
ремен старател од страна на Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјални работи на град Скопје и тоа ли-
цето Шуркова Цвета, адвокат од Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, X П. бр. 
3733/85. (3) 

Пред овој суд е покрената постапка за пониш-
тување на изгубени чекови од страна на предлагачот 
Колишев Димитрија против противникот Љубљанска 
банка Основна банка — Скопје. Изгубени се чекови-
те ПОД бр. 1132Ѕ25-1132830. 

Се моли секој оној ка ј кого се наоѓаат овие че-
кови или нешто знае за нив или во меѓувреме ги нај-
де, а истите се издадени од Љубљанска банка Основ-
на банка — Скопје, за тоа да го извести судот во 
рок од 60 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно, истите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
256/86. (2) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор 

за развод на брак по тужбата на тужителката Зул-
бије Иљаз од Прилеп против тужениот Ерџаим Иљаз 
од Скопје, нас. Шуто Оризари, ул. „Галичица“ бр. 
5. Вредност на спорот 4.000 динари. 

Се повикува тужениот Ерџаим Иљаз од Скопје, 
а сега со непозната адреса, да се јави во судот и да 
достави точна адреса или да определи полномошник 
кој што ќе го застапува во овој спор, во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на 
истиот ќ е му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката 
до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 974/86. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор 
за зголемување на издршка на дете по тужбата на 
малолетната тужителка Наумоска Анета против ту-
жената Доста Наумоска од Прилеп, а сега на при-
времена работа во Германија. Вредност на спорот 
12.000 динари. 

Се повикува тужената Наумоска Доста од При-
леп, а сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса, да се јави во судот и да достави 
точна адреса или да определи полномошник кој што 
ќе ја застапува во овој спор, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. 

Во спротивно ќе и биде поставен привремен ста-
рател кој ќе се грижи за нејзините права и инте-
реси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 945/85. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба на недвижен имот по пред-
лог на предлагачот Бекири Адуш од с. Боговиње про-
тив противниците Бекири Ферик Меваип и Бекири 
Ферик Рахим, двајцата од НРС Албанија, со непозна-
та адреса. 

Се повикуваат противниците Бекири Меваип и 
Бекири Рахим да се јават во судот, да достават адре-
са или да одредат полномошник кој ќ е ги застапува 
во оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. 

По истекот на овој рок, судот на противниците 
ќе им постави привремен старател преку Центарот 
за социјални работи — Тетово кој ќе ги застапува 
до правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 143/86. 
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Се повикува лицето Нухии Исмет од с. Одри да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово или некој 
друг кој знае за неговиот живот во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. Доколку не се јави 
лично тој или некој друг што знае за неговиот жи-
вот, судот ќе ја утврди смртта на лицето Нухии 
Исмет од с. Одри. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 931/86. 

Пред овој суд се води предлог за физичка дел-
ба од страна на предлагачот Смилевски Тодор од 
Тетово и Женика Смилевска од Тетово против про-
тивниците Стојан Атанасовски и др. 

Се повикуваат противниците Атанасовски Стојан, 
со непозната адреса во Румунија, Александра Илиќ, 
Јадранка Милиќевиќ и Ацо Грнчаровски, со непозна-
ти адреси во САД, во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас да се Јават во Општинскиот суд во Те-
тово по предметот ВПС бр. 528/86 за физичка делба 
или во тој рок да одредат свој полномошник кој ќе 
ги штити нивните права и интереси во постапката. 

Доколку во определениот рок не се јават, судот 
ќе им постави привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, ВИС бр. 528/86. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на Јакуп Алити 
од с. Боговиње против тужената Гилнас Алити, род. 
Лимани ,со непозната адреса. 

Бидејќи тужената Гилнас Алити е со непозната 
адреса, се повикува ЕО рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе ја зас-
тапува во оваа постапка. Во спротивно судот, преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, ќе и пос-
тави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 60/87 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 99 од 17. III . 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 695, го запиша во судскиот регис-
тар основањето на Издавачката работна организаци-
ј а . „Стремеж“ — Прилеп, во основање, под фирма-. 

Издавачка работна организација „Стремеж“ — во 
основање — Прилеп. 

Основна дејност: 
120311 — издавачка дејност. 
Споредна дејност-. 
070128 — трговија на мало со книги, канцела-

риски материјал и прибор. 
Во правниот промет со трети лица има целосни 

овластувања. 
Општинската СИЗ на култура, како основач, пре-

зема одговорност според обврските што ќе ги презе-
ме Работната организација во висина од 1.800.000,00 
дин. 

Име на лицето овластено за застапување е Ристе-
ски Благоја, привремен работоводен орган. 

Основач е Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата — Прилеп, со Одлука бр. 
08-191/1 од 15. XI. 1985 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег, бр. 
99/86. (359) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 197 од 5. V. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 36 го запиша во судскиот регис-
тар престанокот со работа и бришењето од регис-
тарот на Општинската СИЗ за општествена заштита 
на децата — Битола, со следните податоци: Преста-
нување на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Битола 
и здружувње кон Самоуправната интересна заедница 
за образование и наука — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 197/86. (367) 

Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
239 со решението од 22. V. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 682, го запиша во судскиот регис-
тар проширувањето на дејноста на РО Дом на кул-
турата ,„Марко Цепенков“ — Прилеп, ц. о., со след-
ните податоци-, проширување на споредната дејност, 
УШТЕ СО: 

120321 — музеи, галерии, збирки и др. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 

бр. 239/86. (378) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 702 од 12. IX. 1986 година на регис-
тарска влошка бр. 1-1906-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на споредната дејност 
на Градежно-занаетчиската договорна организација 
на здружениот труд „Славеј“, Ц. О. Кавадарци, ул. 
„Киро Крстев“ бр. 16, со следните податоци: Се за-
пиша проширувањето на основната дејност со: 

— производство на префабрикувани градежни 
елементи ((бетонски блокови, терацо, плочки и др.); 

— производство на градежни елементи од дрво 
(ролетни, ламперија, бродски под и др.); 

— друга преработка од пластични маси (поедини 
делови за потребата на РО, копчиња и сл.). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 702/86. (394) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 960 од 12. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2092-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на РО под фирма: Основ-
но училиште ,„Видое Смилевски-Бато", Р. О. — Скоп-
је, во основање, ул. „Коста Новаковиќ“ бб, нас. „Ја 
не Сандански“. 

Училиштето е основано со одлука бр. 08-2358 на 
27. VI. 1986 година, донесена од Соборот на здру-
жен труд од Собранието на општината Кисела Вода. 

Основни дејности: 1201И — основно образова-
ние. 

Во правниот промет со трети лица работната ор-
ганизација истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица работната организација одговара со сите 
свои средства. 

За обврските на основното училиште одговара 
основачот неограничено супсидијарно. 

Лице овластено за застапување е Србиновски 
Мирко, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 960/86. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 883 од 4. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2075-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Монтажно-инсталатерската задруга 
„Термо-Два", Р. О. — Скопје, ул. „Огњен Прица“ бр 
5, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник на задругата Цветко Ангеловски, в. д. дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Симеон Велич-
ковски, в. д. директор, на Задругата, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 883/86. ' (401) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1050 од 10. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-13-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетот „,Кирил и Методиј“ — 
Скопје, Универзитетски центар за Математичко-тех-
нички науки, О. Сол. О. ООЗТ —Скопје, ООЗТ Тех-
нолошко-металуршки факултет — Скопје, ул. „Ру-
ѓер Бошковиќ“ бр. 16 — Скопје, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник в. д. декан д-р 
Виолета Чепујноска, а се запишува новиот застап-
ник д-р Бранко Попов, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1050/86. (459) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 990 од 10. X. 1986 година, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирмата со 
следните податоци: Досегашната фирма на Здруже-
ната самоуправна интересна заедница на физичка 
култура на град Скопје, со Ц. О., Булевар „ЈНА“ бб 
— Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Самоуп-
равна интересна заедница на физичка култура на 
град Скопје, со целосна одговорност, Булевар „ЈНА“ 
бб — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 990/86. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 766 од 17. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1773-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна интересна 
заедница за водостопанство, Ц. О. —Скопје, ул. „12 
Ударна бригада“ број 84-а, со следните податоци: Се 
запиша бришењето на досегашниот застапник Душко 
Стоевски, а се запишува новиот застапник проф. 
Михајло Серафимовски, дипл. град. инж. претседа-
тел, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 766/86. (461) 

С О О П Ш Т Е Н И Ј А 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Центар и Карпош објаву-
ваат дека ќе извршат избор на 4 (четири) судии на 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење,-

— да имаат положено правосуден испит; 

— да имаат морално-политички квалитети за 
вршење на судската функција. 

Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-
ните документи треба да ги достават до Комисијата 
за прашањата на изборите и именувањата на Собра-
нието на општината Центар во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на ова соопштение. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), 
Собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода 
и Чаир објавуваат дека ќе извршат избор на тројца 
судии во ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I I — Скопје 

Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење,-

— да имаат положено правосуден испит и 

— да имаат морално-политички квалитети за вр-
шење на судската функција. 

Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-
ните документи треба да ги достават до Собранието 
на општината Чаир — Комисија за прашањата на из-
борите и именувањата, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на ова соопштение. 

СОДРЖИНА 
Страна 

12. Одлука за висината на такси за дозволи и 
за визи што се издаваат на граничните пре-
мини — — — — — — — — — — 17 

13. Решение за давање согласност за имену-
вање директор на Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспиту-
вањето — — — — — — — — — 17 

14. Решение за повторно именување заменик 
на главниот републички инспектор за тех-
ничка инспекција — — — — — — — 17 

15. Решение за повторно именување заменик 
на главниот републички инспектор за тех-
ничка инспекција — — — — — — — 18 

16. Решение за повторно именување главен ре-
публички инспектор за техничка инспекција 18 

17. Решение за назначување потсекретар во Ре-
публичкиот комитет за информации — — 18 

18. Решение за назначување помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за обра-
зование и физичка култура — — — — 18 

19. Решение за повторно назначување помош-
ник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и мало 
стопанство — — — — — — — — 18 

20. Решение за разрешување од должноста за-
меник на директорот на Републичкиот за-
вод за статистика — — — — — — — 18 

21. Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за правосудство и уп-
рава — — — — — — — — — — 19 

22. Решение за повторно назначување помош-
ник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за сообраќај и врски — — — — 19 

23. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за труд 19 

24. Решение за назначување помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за кул-
тура — — — — — — ^ — — - 19 

25. Решение за разрешување и именување прет-
седател, секретар и членови на Комисија-
та за проценка и утврдување на штетата 
од елементарни непогоди — — — — 19 

26. Решение за назначување помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ме-
ѓународни односи — — — — — — — 20 

27. Решение за назначување помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ме-
ѓународни односи — — — — — — — 20 

28. Правилник за времето на траењето на обле-
ката, чевлите и посебната лична опрема 
на работниците на милицијата за кои се 
обезбедуваат средства во Буџетот на Ре-
публиката — — — — — — — — — 20 

29. Упатство за начинот на запишување, упла-
тување, користење и враќање на средствата 
од заемот, како и за формата и текстот на 
обврзниците — — — — — — — — 22 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

7. Одлука за утврдување на фиксниот износ и 
стапката на придонесот за старосно осигу-
рување на земјоделците за 1987 година — 25 

8. Одлука за изменување на Одлуката за во-
ведување- придонес од доходот и висината 
на стапката на придонесот на Републичката 
самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај за финансирање на дел од 
трошоците на репродукцијата и за нормал-
ни услови на стопанисување во железнички-
от сообраќај — — — — — — — — 25 
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- - - 26 

26 

9. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесите на здравствена заштита 
на работниците — — — 

10. Одлука за утврдување висината на придо-
несите за здравствена заштита на земјодел-
ците — — — — — — — — — — 

11. Одлука за висината на стапката за посеб-
ниот придонес за користење на здравствена 
заштита во странство — — — — — — 

12. Одлука за утврдување висината на стапки-
те на. придонесите од личен доход на работ-
ниците како приход на Самоуправната ин-
тересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општестве-
на заштита на децата на општината Чаир 
во 1987 година — — — — — — — 

БЕРОВО 

13. Одлука за утврдување стапката на придо-
несот за вработување за 1987 година — — 

ГОСТИВАР 

14. Одлука за утврдување висината на стапки-
те на придонесите од личниот доход на ра-
ботните луѓе што се плаќа во корист на 
ОСИЗ за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заш-
тита на децата — Гостивар — — — — 

ДЕБАР 

15. Одлука за висината на стапката на придо-
несот за вработување за 1987 година — — 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

16. Одлука за утврдување стапките на придо-
несите за Општинската СИЗ за култура, фи-
зичка и техничка култура и информирање 
Свети Николе и за здружување средства во 
РСИЗ за физичка култура за 1987 година 

17.. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за предучи-
лишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата — 
Свети Николе за 1987 година 

18. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за утврдување на пресметковната 
стапка за здружување на средствата во Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита — Све-
ти Николе во 1987 година — — — — 

КОЧАНИ 

19 

26 

26 

27 

27 

28 

28 

- - 29 

29 

Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за стапката на придонесот за здрав-
ство и здравствено осигурување на работни-
ците и стапката на посебниот придонес за 
користење на здравствена заштита во стран-
ство — — — — — — — — — — 29 

20. Одлука за утврдување основиците за прес-
метување и плаќање на придонес за здрав-
ствена заштита на лицата вработени кај при-
ватни работодавци за 1987 година — — — 29 

ОХРИД 

21. Одлука за утврдување основиците за прес-
метување и плаќање на придонесите за 
здравствена заштита на лицата вработени 
кај приватни работодавци за 1987 година 30 

22. Одлука за висината на придонесите за фи-
нансирање на здравствената заштита на 
земјоделците за 1987 година — — — — 

23. Одлука за стапките и тарифите на придо-
несите на здравствена заштита на работни-
ците за 1987 година — — — — — — 

24. Одлука за утврдување на посебниот придо-
нес на здравствена заштита на. членовите 
на потесното семејство на југословенските 
државјани на работа во странство за 1987 
година — — — — -

30 

30 

- - - 31 

КРАТОВО 

,25. Одлука за утврдување на стапката на при-
донесот за здравствена заштита на земјо-
делците за 1987 година — — — — — 

26. Одлука за потврдување на висината на стап-
ката на придонесот од личен доход од ра-
ботен однос од нестопанството и од дохо-
дот од стопанството на општинските само-
управни интересни заедници за социјална 
заштита за 1987 година — — — — — 

ТЕТОВО 

31 

27. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за култура 
— Тетово за 1987 година — — — — — 31 

28. Одлука за утврдување стапките на придо-
несите на Заедницата за физичка култура 
на општината Тетово и Републичката СИЗ 
за физичка култура — Скопје за 1ЅГ87 го-
дина — — — — — — — — — — 32 

29. Одлука за утврдување стапката на придоне-
сот за вработување за 1987 година — - 32 

30. Статутарна одлука (I) за измена и дополну-
вање на Статутот на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Тетово — — — 33 

М. Одлука за продолжување на важноста, на 
Одлуката за стапките' на придонесите за 
здравствена заштита на работниците за 1986 
година и во 1987 година — — — — — 34 

32. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесот за 
здравствена заштита на работниците врабо-
тени кај граѓани и граѓанско-правни лица 
за 1987 година — — — — — — — 34 

33. Одлука за утврдување висината на стапка-
та на придонесот за здравствена заштита 
на земјоделците во 1987 година — — — 34 

ШТИП 

34. Одлука за износот на надоместокот на тро-
шоците за патување, исхрана и сместува-
ње на осигурените лица за време на пату-
вање и престој во друго место во врска со 
остварувањето на здравствена заштита — 35 

35. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 
во 1987 година — — — — — — — 35 

36. Одлука за утврдување на паричниот надо-
месток за нега на душевно болни осигуре-
ници во 1987 година — — — — — — 36 

37. Одлука за утврдување на стапката на при-
донесот за вработување за 1987 година — 36 

38. Одлука за утврдување стапките на придо-
несот од доходот на организациите на здру-
жен труд што остваруваат доход и утврду-
вање на стапките на придонес од личен до-
ход на граѓаните за 1987 година — — — 36 
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