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

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Ово! број чини 500 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

489. ' 

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за здравствена заштита, 

, што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донеле на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година 
и на седницата на Собранието на Републичката са-
моуправна 'интересна заедница за здравствена заш-
тита, одржана на б јули 1988 година. 

Бр. 08-2175/1 
*6 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
днр Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за здравствена заштита („Службен 

весник на СЕМ" бр. 10/83, 43/85 и 50/87) во член 
49 по зборовите: „но не помалку" се додаваат, збо-
ровите: „од 70°/о". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

лот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

490. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 12 јули 1988, година, до-
несе ' . 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Од натамошно извршување на изречената казна 
затвор целосно се ослободуваат осудените лица: 

1. Ристовски Кирко Бошко од е. Брвеница, 
2. Синани Огакан Феим, ед е. Челопек, 
3. Синдраковски Киро Ѓоко од е. Смојмирово. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 1 година на осудените лица-. 
1. Костовски Љубомир Васко од Битола, во трае-

ње од 3 месеци, > 
2. Марковски Илија Никола од Битола, во трае-

ње рд 3 месеци. 

III 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Павловски Стјепан Антоние од Скопје, во 

траење од 3 месеци, 
2. Јованов Стојан Роберт од Штип, во траење од 

5 месеци, 
3. Здравовски Благоја Зоран од е. Зелениково, 

во траење од 6 месеци, 
4. Кадриовски Медија Кадри од Кичево, во трае-

ње од 6 месеци. 
5. Додевски Благоја .Јованче од Куманово, во 

траење од 6 месеци, 
6. Митевски Викентие Крсто од е. Олегово во 

траење од 6 месеци, 
7. Грозданов, Герасим Илија од Кавадарци, во 

траење од 1 година, 
8. Шаклев Јордан Трајан од Штип, во траење 

од 1 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето^ ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". У 

Бр. 08-1515 
12 јули 1988 година 

Скопје 

491 . 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Јездимир Богдански, е. р. 

Врз основа на член 16 од Законот за извршува-
ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 49/87), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ^ 

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Од средствата предвидени во Републичкиот 
буџет за 1988 година во раздел 63 позиција 600 за 
учество на Републиката за обезбедување на вода за 
пиење на населението се распоредува износ од 
800.000.000 динари и тоа на.-

— Општина Дебар 
— Општина Кратово 
— Општина Титоз Велес 
— Општина Штип 
— Програма за долгорочно 

водоснабдување на СР Ма-
кедонија 

100.000.000 динари 
100.000.000 динари 
300.000.000 динари 
200.000.000 динари 

100.000.000 динари 

, 2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат за учество на Републиката во висина до 
50% од средствата што ги обезбедува општината за 
таа намена. 
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Средствата од став 1 на оваа точка ќе се ко-
ристат без обврска за враќање, а сразмерно на уче-
ството на општината. 

3. За« спроведување на оваа одлука ќе се гри-
жи * Републичкиот секретаријат за финансии, а за 
начинот, динамиката и наменското користење на 
средствата Републичкиот секретаријат за финансии 
ќе склучи договори со општините. 

4 / Оваа одлука влегува во сила Наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1460/1 
8 јули 1988 година 

Скопје 
Ц|ретседа1ел 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

492. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1983 година' („Служ-
бен весник на СРМ" број 49/87), а во врска со член 
53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" бр. 44/77, 37/83. 42/85 и 50/87), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

» РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА/ 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието ' на 
општина Прилеп во износ од 100 милиони динари 
и на општината Струмица* во износ од 200 милиони 
динари потребни за исплата на личен доход за ме-
сец јуни на вработените во органите на управата. 

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука 
ч општините ќе ја вратат до 30 ноември 1988 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата ќе 
се склучи договор меѓу Собранието на општината 
Прилеп и општината Струмица со републичкиот се-
кретар за финансии. 4 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1417/1 
8 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, . 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

493. 
Врз основа на член 173 ст;ав 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1г За помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи се назначува Јаковче Дузлевски, 
помошник началник на Управа во Службата зха др-
жавна безбедност во Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи во Белград. 

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

Бр. 17-1185/2 
1 јули 1988 година 

Скопје ч 1 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р 

494. ^ 
Врз основа на член 178ч став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на ОРМ" број. 
45/80), а во врска со члец 98 став 2 од Законот за 
работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77,. 
3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 43/87), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република' Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ РЕПУБЛИЧКИ 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должност републички со-
ветник во Извршниот совет на Собранието - н а ' СР 
Македонија Ристо Петровски, поради исполнување 
на условите за пензија, заклучно со 26* август 1988 
година, кога му престанува и работниот однос. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник н а 
СР Македонија". 

Бр. 17-1402/1 , 
1 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет,, 

м р Глигорие Гоговски, е. р . 

495. 
Б'рз основа на член ѕ 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за 
работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77, 
3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 43/87), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНрСТ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО 
СТОПАНСТВО 

1. Се разрешува од, должност советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и мало стопанство Пано Едровски, пора-
ди исполнување на условите за пензија, заклучно со 
11 август 1988 година, кога му престанува и работ-
ниот однос. 

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

Бр. 17-1403/1 
1 јули 1988 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

496. 
Врз основаа ка член, 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), а во врска оо член 98 став 2 од Законот за 
работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77, 
3/83, 3/85, 42/85. 46/86 и 43/87), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕДУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕ-

ЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

1. Се разрешува од должност советник на ди-, 
ректорот*на Републичкиот завод за меѓународна на-
учно-техничка соработка Аница Хаџитосева, поради 
исполнување на условите за пензија, заклучно со 
20 август 1988 година, ког& и престанува и работниот 
однос. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија". 

Бр. 17-1404/1 
1 јули 1988 година' 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р, 

497. 
Врз основа на став 4 од член 2 и алинеја 1 од 

член 44 од Законот за рибарство 0„Службен весник 
на СРМ" бр. 31/84), Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА !ЗА ЛОВЕЊЕ РИБА ВО 
РЕКИТЕ: ВАРДАР, ТРЕСКА, ЛЕПЕНЕЦ, ПЧИЊА, 

БРЕГАЛНИЦА И ЦРНА РЕКА 

. I 
Заради осетно намалениот водостој на реките 

се забранува изловување на секаков вид риба и тоа 
на реките: 

— Вардар, по целото течение . до југословенско-
грчката граница; 

— Треска, од браната на езерото Матка до вли-
вот во реката Вардар,-

— Лепенец, од Генерал Јанковић до вливот на 
реката Вардар,-

— Пчиња, по целото течение; 
— Брегалница, од браната на акумулацијата Ка-

лиманци до вливот во реката. Вардар, и 
— Црна Река, по целото течение, освен акуму-

лацијата „Тиквеш". * 
Забраната ќе трае од 15 јули до 1 октомври 1988 

година. 

II 
Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Бр. 14-1844/1 
13 јули 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, е. р. 

498. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита 
при работа („Службен весник на СРМ" бр. 17/87), 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика, во согласност со Републичкиот комитет за 
труд, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕН 
НИ ПРЕГЛЕДИ И ПОСТАПКАТА И РОКОВИТЕ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Со ов§ј правилник се пропишува постапката и 

начинот на вршењето на претходните здравствени 
.прегледи и постапката и роковите за вршење на пе-
риодичните здравствени прегледи на работниците 
што вршат определени работи со зголемена - опасност 
од повреди и заболувања. 

Член 2 
Организацијата на здружениот труд и друга са-

моуправна организација и заедница (во натамошниот 
текст: организација) и работодавачот пред распоре-
дувањето на рабо!ниците на работи и работни зада-
чи со зголемена опасност од повреди и заболувања, 
г*1 упатува работниците на претходен здравствен пре-
глед, заради утврдување на нивната здравствена и 
работна способност, односно психичка, физичка и 
друга спосбност за извршување на тие работи и 
работни задачи, во смисла на член 45 од Законот 
за заштитата при работа со Упат за претходен здрав-
ствен преглед — образец бр. 1, кој е составен дел 
на овој правилник 

Член з 
Заради утврдување на здравствената, физичката 

и психичката способност на работникот за продол-
жување на работата на работи и работни задачи со 
зголемена опасност од повреди и" заболувања и за 
утврдување на евентуално оштетување на здравјето 
на работникот од вршењето на тие работи, органи-
зацијата односно работодавачот го упатува работ-
никот на периодичен здравствен преглед со Упат за 
периодичен здравствен преглед — образец бр. 2, 
кој е составен дел на овој правилник. 

Член 4 
Претходните и периодичните здравствени прегле-

ди опфаќаат лична, семејна, социјална и работна 
анамнеза на работникот, сегашни тешкотии по сис-
теми, физикален преглед, лабораториски и рендген-
ски прегледи и посебни прегледи. 

Посебните прегледи од став 1 на овој член спо-
ред видот на работата и посебните услови за работа, 
се вршат според елементите и роковите утврдени 
во „Елементи на претходните и периодичните здрав-
ствени прегледи и роковите на периодичните здрав-
ствени прегледи", кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 5 
Отечен во роковите утврдени во член 4 став 2 

од овој правилник, организацијата односно работо-
давачот го упатува работникот на периодичен пре-
глед и во случај: 

— ако работникот претрпел повреда на работа, 
— по прележани потешки болести, хируршки ин-

тервенции и кои можат да влијаат на здравствената, 
физичката и психичката способност на работникот. 

Ако се утврди заболување ч:о исти симптоми кај 
два или повеќе работници кои работат на исти или 
слични работи и работни задачи, организацијата 
односно работодавачот и пред роковите од член 4 
од овој правилник ќе ги упати на периодичен пре-
глед сите работници кои работат на тие работи од-
носно работни задачи или кои се изложени на ис-
ти штетни влијанија при .работа. 

Член 6 
Претходните и периодичните прегледи се вр-

шат во здравствената организација која врши деј-
ност медицина на трудот. 

Претходните и периодичните прегледи ги вЈ)шат 
доктори по медицина — специјалисти по медицина 
на трудот. 

Специјалниот по медицина на трудот, по потре-
ба при вршењето на претходните и периодичните 
здравствени прегледи може да бара прегледи однос-
но мислења и од доктори на медицина од други 
специјалисти, од индустриски психолог, социјален ра-
ботник и од други страни лица зависно од опаснос-
тите и штетиостите што се јавуваат на одредени- ра-
боти и работни задачи. 

Член 7 
По завршувањето на прегледите > и испитувањата 

во -врска со претходниот односно периодичниот здра-
вствен преглед специјалниот по медицина на трудот 
дава оценка за здравствената и работната способ-
ност односно за здравствената, физичката и-психич-
ката способност на работникот, на образец бр. 3 
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„Извештај за претходен преглед", односно на обра-
зец бр. 4 „Извештај за периодичен преглед", кои се 
составни- делови на овој правилник. 

Извештајот од став 1 на овој член се доставува 
на организацијата односно работодавачот кој го упа-
тил работникот на претходен односно периодичен 
здравствен преглед, а во случај на појава на забо-
лување во врска со работата и на надлежната ин-
спекција на трудот. 

Член 8 
Овој правилник влегува во - сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-436 
12 јули 1988 година 1 

Скопје 
Претседател 

у на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика* 

Милован Шиковски, е. р. л 

Согласен: 
Претседател 

/ на Републичкиот комитет за труд 
проф. д р Тито Беличанец, с. р. 

Образец бр. 1 
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Е Л Е М Е Н Т И - ' 

на претходните и периодичните здравствени прегле-
ди и роковите на периодичните здравствени 

прегледи ^ 

1. РАКУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО МАШИНИ И 
АЛАТИ НА МЕХАНИЗИРАН ПОГОН КАДЕ НЕ 

МОЖЕ ДА СЕ П Р И М Е Н И ЗАШТИТА ОД 
МЕХАНИЧКА ОПАСНОСТ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лаборатор ски стандард 
— спирометрИЈа 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— л а б о р а т о р и и минимум 
— 'спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на ѕидот 
— психолошка обработка 

Рок.- секои 24 месеци 

2. УПРАВУВАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО МАШИНИ НА 
МЕХАНИЗИРАН ПОГОН 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
I 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спи ром етри ја 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

Рок: 24 месеци 

3.' РАКУВАЊЕ СО КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ, КОМ-
ПРЕСОРСКИ СТАНИЦИ И ДРУГИ ЕНЕРГЕТСКИ 
УРЕДИ, СТАНИЦИ, САДОВИ СО КОМПРИМИРАНИ 

ГАСОВИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
—лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— ауди ом етри ја 

(ако се применува звучна сигнализација) 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
4 — клинички преглед 

— л а б о р а т о р и и минимум 
— спирометрија 
— ауди ом етри ја 

(ако се применува звучна сигнализација) 
— одредување на шеќер во крв 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

Рок: 24 месеци 

^р . 27 ~ Стр. 585 
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4. УПРАВУВАЊЕ СО ДИГАЛКИ НА МЕХАНИЗИРАН 
ПОГОН 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораторски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— аудиометрија 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

—~ клинички преглед 
— лаборатории минимум 
— ауди ом стрија 
— ЕКГ 
— спирометрија 
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

Рок: 24 месеци 

5. РАБОТИ НА СИГНАЛ ИСТИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— аудиометриЈа 
:— испитување на ви^дот 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 4 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораторски минимум 
— ЕКГ 
— спиром етриј а 
— шеќер во крв 
— аудиометрија-
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

Рок: 24 месеци 

б. РАКУВАЊЕ СО УРЕДИ И МАШИНИ ЗА СКЛАДИ-
РАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЛЕСНО ЗАПАЛИВИ И 

ЕКСПЛОЗИВНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
\ 

— клинички преглед 
— лаборатории стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— аудиометрија 

(ако се применува звучна сигнализација) 
— радиофотаграфија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лаборатории минимум 
— широметрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— ауди ом етри ја 

(ако се применува звучна сигнализација) 
— психолошка обработка 

Рок-. 24 месеци 

7. МОНТАЖА, ОДРЖУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ < И УРЕДИ КАДЕ 

ПОСТОИ НАПОН ПОГОЛЕМ ОД 220 ВОЛТИ 
' V 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораторски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
—т радиофотографија 
— психолошка обработка 

, ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

Рок: 24 месеци > 

8. ИЗРАБОТКА И РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВ, 
ПОЛНЕЊЕ И ( ПАЛЕЊЕ НА МИНИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
> 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— шеќер во крв 
— спирометрија 
— испитување на видот 
— ЕКГ 

— психолошка обработка 

Рок.- 24 месеци 

9. РАБОТА НА ПОЖАРНИКАРИ 
4 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— опи ром ет ри ја 
— ЕКГ 
— аудиометрија 
— испитување на видот 
— испитување на рамнотежата 
— испитување на локомоторниот систем 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лаборатории минимум 

Факултативно 
— шеќер во крв 
— ЕКГ 
— спирометрија 
— испитување на локомоторниот систем 
— испитување на видот 

Астранд 
,— психолошка обработка 

Рок: 24 месеци 
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10. РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И 
ЛИЦА СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ I 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
—лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— аудиометрија 
— испитување на видот 
— испитување на локомоторниот систем 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
1 ч — лабораториски минимум 

— спирометрија 
— ЕКГ 
— шеќер во крв 
— аудиометрија 
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

Рок: 24 месеци 

11. РАБОТА НА ВИСОЧИНА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ ' 
— испитување на видот 
— испитување на рамнотежата 
— аудиометрија 
— функционално испитување на локомоторниот 

систем 
БЕГ 
вестибулометрија 

— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички-преглед 
— лабораториски минимум 
— спирометрија 
— испитување на видот 
— испитување на рамнотежата 
— ауди ом етри ја 
— функционално испитување на локомоторниот 

систем 
— ЕКГ 

вестибулометрија 
— шеќер во крв 
— психолошка обработка 

Рок: 12 месеци 

12. РАБОТИ. ПРИ КОИ Е ПОТРЕБНО ТЕШКО ФИ-
ЗИЧКО ОПТЕРЕТУВАЊЕ И СТАТИЧКО НАПРЕГАЊЕ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед , 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— ЕКГ 
— спирометрија 
— функционално испитување на локомоторниот 

систем 
РТГ на рбетниот столб 

— испитување на видот 
Астранд 

— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— ЕКГ 
— СЈШрометрија 

РТГ на рбетниот столб 
• — функционално испитување на локомоторниот 

систем 
Астранд 

Рок-. 12 месеци 

13. РАБОТИ ВО НЕПОВОЛНИ МИКРОКЛ&МАТСКИ 
УСЛОВИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
Аптранд за високи температури 

— спирометрија , 
— ЕКГ 

Осцилометрија 
— испитување на видот 
— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед • 
Осцилометрија 

— лабораториски минимум 
тест оо ладна вода (за ниски температури) 

— опирометрија 
— ЕКГ 

Астранд (за високи температури) 
Електролитен статус 

Рок: 24 месеци ако се обавуваат надвор од 
стандардите 

. 12 месеци ако се обавуваат надвор од 
физиолошките граници 

14. РАБОТИ ВО НЕПОВОЛНИ АТМОСФЕРСКИ 
УСЛОВИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

—• клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— радиофотографија 
— испитување на видот 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички'преглед 
— лабораториски минимум 
— спирометрија 
— ЕКГ 

Рок: 24 месеци 

15. РАБОТИ ВО БУЧАВА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— аудиометрија 

, — спец. етолошка 
т. е. аудиолошка обработка 

— испитување на видот 
— радиофотографијз 
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ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— аудиометрија 

— спец. етолошка т. е. аудиолошка обработка 
— ЕКГ . ' 

Рок: 12 месеци • 
{ 

16. РАБОТИ ВО УСЛОВИ НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА 
ВИБРАЦИИ И ПОТРЕСИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— ЕКГ 

— РТГ на зглобови (за ниско фреквентни ~ви-
брациф 

— спирометрија 
— испитување на видот 

— осцилометрија 
— аудиометрија 

— капилатоскопије 
— тест на провокација со ладна вода кај сред-

ни високи вкбрации 
— Астранд 
— плетизмографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— спирометрија 

— РТГ на зглобови (за ниско фреквентни ви-
брации) 

— ЕКГ 
—- аудиометрија 
— плетизмографија 

•— тест на провокација со ладна вода 
— БМГ 
— Астранд 

— осцилометрија 
— капилароскопија . 
— РТГ на зглобовите (секоја 2 година) 

Рок: 12 месеци 

17. РАБОТИ ПРИ , КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 4 

НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички* преглед — лабораториски стандард 
— број на тромбоцити — диференцијал^ крвна 

слика 
— спирометрија 
— испитување на видот 
— испитување на очната ле!ќа . 
— кариограм 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— број на тромбоцити 
— време на крварење 
— преглед на очната леќа 
— капилороскопија ' 
— калнограм 
— психолошка обработка 

Рок: 12 месеци 

18. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ^ Ј О Н И З И Р А Ч К О ЗРАЧЕЊЕ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички, преглед А 

—. лабораториски стандард 
— слирометрија 
— радиофотографија 
— испитување" на видот 
— ЕКГ 

— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
-— ЕКГ 
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

Рок: 12 месеци 

19. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА НЕФИБРОГЕНА ПРАШИНА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 

Факултативно 
— лабораториски стандард 

— Астранд 
- — РТГ на белите дробови • 

— проток волумен 
— широметрија 

— дистрибуција на вентилацијата 
— ЕКГ 

— преглед на видот 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
, — клинички преглед 

— РТГ на белите дробови (секоја 2 година) 
— лабораториски стандард 

— Астранд 
— фармакодинамски тестови 

— спиром етри ја 
, — ЕКГ 

— проток^ волумен 
— дистрибуција на вентилација 

Рок-. 12 месеци 
20. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 

НА ФИБРОГЕНА ПРАШИНА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— Астрѕанд 

— РТГ на белите дробови 
— проток волумен 

— староме трија 
— дистрибуција на вентилација" 

— ЕКГ 
' — преглед на видот ч 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 

— Астранд -
— РТГ на белите дробови со оловен растер 

— гасни анализи 
— фармакодинамски- тестови 

— спирометрија 
— ЕКГ 
— проток волумен 
— дистрибуција на вентилација 
— д и ф у з и ј и капацитет 

Рок: 12 месеци 
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21. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ОРГАНСКА ПРАШИНА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативна) 

— лабораториски стандард 
— РТГ на белите дробови 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— преглед на видот 
— алерголошко тестирање 

— Астранд 
— утврдување на атописки статус 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

- — клинички преглед 
— фармак од инам ски тестови 

— лабораториски минимум ' ' 
— гасна анализа \ 

— РТГ Ца бели дробови 
— алерголошко тестирање со алергени од ра-

ботно место 
— епир ом стрија 
—? проток волумен 

— одредување на прецштитански антитела и 
имуноглобулин 

— дистрибуција на вентилација 
— дифузиски капацитет 

— ЕКГ ^ 
— Астранд 
Рок: 12 месеци 

22. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕР1 
НА АЗБЕСТ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— проток волумен 

— РТГ на белите дробови 
— дифузен капацитет ~ 

— ЕКГ 
— имуноглобулин 

— спирометрија 
— Н1,А 
— ќелиски елементи во експекторот 1 ' 
— диференцијална лимфоцитарна слика (Т, В) 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД -

— клинички преглед 
— проТок^волумен > 

— лабораториски стандард 4 

— дифузиски капацитет 
— РТГ на белите дробови 

РА и. 2 профила ѕ 

— имуноглобулин ' 
— Н1,А 

— ЕКГ 
— ќелиски елемент во експекторат 

— епир ©метри ја 
— диференцијална- лимфоцитна слика (Т, В) 
— ректално туше 

— фецет на скултано крварење ' 
/ — ОРЛ 

— офталмолог 
— алвеоларен клиренс 
Рок: 12 месеци 

23. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ОЛОВО И ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА 

ОЛОВОТО 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— .клинички преглед -
Факултативни 

— лабораториски стандард 

„ — спирометрија 
— ЕКГ. 
— ДАЛК 
— базофилно пунктирани еритроцити. 
— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
I - ^ 

— клинички преглед 
— уреа 

— лабораториски стандард 
— олово во урина со провокација 

— ДАЛК 
— БМГ 

— Д-ДАЛК 
— функционално испитувале на црниот дро0 

— копропорфирин 
— базофилнопунктирани еритроцити 
— еритроцитарен цинк протопорфирин 
— олово во биолошки материјал 
— ретикулоцити 

Рок: 12 месеци 

24. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е 'ИЗЛОЖЕН 
НА ЖИВА И ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА ЖИВА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативна 

— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— испитување на видот 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД . 
— клинички преглед * 
— лабораториски минимум 
— жива во биолошки материјал 

— БЕГ 
—- психолошка обработка 

—г офталмолог , / 
Рок: 12 месеци 

25. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ б ИЗЛОЖЕН 
НА ХРОМ И НЕГОВИТЕ СОЕДИНЕНИЈА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед г 

Факултативно 
—. лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ , 
— радиофотографија 

— алерголопгки епикутани тестови 
— функционално испитување на црниот дроб 
— испитување на видот 

ч ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
—«• лабораториски минимум 

— алерголошки епикутани тестови 
— спирометрија 
— хром во биолошки материјал 

— цитолошки преглед на спутум 
— функционално испитување на црниот дроб 

Рок: 12 месеци 

26. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА КАДМИУМ 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед^ 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— ЕКГ 
— радиофотографија 
— испитување на видот 
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ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

- — клинички преглед 
— лабораториски стандард 

— БЕТА 2 микроглобулин во урината 
— спирометрИЈа 
— тест со трихлороцентна киселина (за детек-

ција на нискомолекуларна протенурија) 
— РТГ на долги коски и карлица 
— ЕКГ ' 

— кадмиум во биолошки материјал 
— уреа 

Рок: 12 месеци 

27. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА МАНГАН И СОЕДИНЕНИЈА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спиром етри ја 
— радиофотографија 
— испитување на видот 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ • 
— функционално испитување на црниот дроб 
—- манган во биолошки материјал 
— психолошка обработка 

Рок: 12 месеци 

28. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА НИКЕЛ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факулт^тивно 

— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 

— епикутани алергиски тестови 
— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 

— епику тани алерголошки тестови 
— 5 ОН индолоцентна киселина во урина 

— цитолошки преглед на секрет од парана-
зални Шуплини и спутум 

— никел во биолошка материја 
— РТГ на синуси 

— ЕКГ 
— спирометрија 
— РТГ на белите дробови 

(секоја трета година) 

Рок: 12 месеци 

29. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ЦИНК И СОЕДИНЕНИЈА ч 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно ' 

— лабораториски стандард 
— ЕКГ 
— епир ом етри ја 
— радиОфотографијз 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
протеинограм у 

— лабораториски минимум 
— цинк во биолошки материјал 

Рок: 12 месеци 

30. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ВАНАДИУМ, СЕЛЕН И ПЛАТИНА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— функционално испитување на црниот дроб 

(при експозиција на селен) 
— испитување на видот 

— алерголошко тестирање (платина) 
— ради офотогр афија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— одредување на селен и ванадиум во биолошки 

материјал 
алерголошко тестирање (платина) 

— функционално испитување на црниот дроб 
(селен) ' 

Рок: 12 месеци 

31. РАБОТИ ПРИ КОИ ШТО РАБОТНИКОТ Е ИЗ 
ЛОЖЕН НА АРСЕН И СОЕДИНЕНИЈА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— бпи ром етри ја 
— радиофотографија 
— испитување на видот 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД -

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— одредување таа арсен во биолошки материјал' 

— БМГ 
Рок: 12 месеци 

32. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ГАСОВИТИ ИРИТАНСИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативна 4 

—лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 

— Бронхопровокациони тестови 
— испитување на видот 
— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— спирометрија 
— МЕТ хемоглобин во крвта (нитрозни гасови) 
— Е К Г 

Бронхопровокационен тест 
Рок; 12 месеци 
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33. РАБОТИ, НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ФЛУОР И НЕГОВИТЕ СОЕДИНЕНИЈА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
ФакултаЈивно 

— лабораториски стандард 
— спирограм 
— ЕКГ 

— бронхопровокациони тестови 
— радиофотографија 

- — испитување на видот 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 

— бронхопровокациони тестови 
— спирограм 

— ренгден графија на долги коски 
— флуор во биолошки материјал 
— калциум во крв 

Рок: 12 месеци 

34. РАБОТИ НА КО)И РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ЈАГЛЕНМОНОКСИД 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— ЕКГ 
— радиофотографија 

— Астранд 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

—: клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— ЕКГ 
— јаглендмоноксид во крв 

— БЕГ 
— психолошка обрабоака 

— Астранд 
Рок: 12 месеци 

35. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ЦИЈАНОБОДОРОД 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— ЕКГ 
— радиофотографија 
— спирометрија 
— психолошка обрабртка 
ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— снирометрија 
— роданиди во урина 
— ЕКГ 
— психолошка обработка 

Рок: 12 месеци 

36. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ЈАГЛЕНДИСУЛФИД 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 

Факултативно 
— лабораториски стандард * 
— ЕКГ 
— спирометрија 
— функционално испитување на црниот дроб 
— преглед на видот 
— радиофотографија 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— ЕКГ 

— БМГ 
— опирометрија 

— осцилометрија 
— функционално испитување на црниот дроб 

— капилатоскопија 
— јодазиден тест ' 

— холестерол 
-1— психолошка обработка , 

Рок: 12 месеци 

37. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА КИСЕЛИНИ И БАЗИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
% 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— ЕКГ 
— испитување на видот 
— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— спирометрија 
— ЕКГ 

Рок: 12 месеци 

38. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ОРГАНОФОСФОРНИ И КАРБАМАТНИ 

ПЕСТИЦИДИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— радиофотографија 

функционално испитување на црниот дроб 
— холинестераза 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— .спирометрија 
— холинестераза 

Рок: 12 меоеци 

39. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ОРГАНОХЛОРНИ И ДРУГИ ПЕСТИЦИДИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултатизно 

— лабораториски (Стандард 
— функционално испитување на црниот дроб 
— спирометрија 
— радиофотографија 

— БЕГ 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— функционално испитување на црниот дроб 
— спирометрија 
— уреа 
— диференцијал^ крвна слика 
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— (одредување на пестициди односно, нивни муга-
бе лити во биолошки материјал 

— психолошка обработка 
— БЕГ ' ' 
Рок: 12 месеци 

40. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА МЕТИЛ АЛКОХОЛ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД , 
— клинички преглед 

Факултативно 
— лабораториски преглед • ' 
— спирометрија \ 
— ЕКГ 
—. преглед на видот 
— функционално испитување на црниот дроб 
— радиофсгтографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 
— лабораториски стандард 

ч — функционално испитување на црниот дроб 
— метилалкохол во крв 
— мравља киселина во урина 
г - ЕКГ 

Рок: 12 месеци 
41. РАБОТИ НА КОИ ШТО РАБОТНИКОТ Е ИЗЛО-

ЖЕН НА АЛДЕХИДИ, КЕТОНИ И ГЛИКОЛИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

—. клинички преглед 
— лабораториски »стандард 
— функционално испитување на црниот дроб 
— преглед на видот 
— спирометрија 
— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирограм 
— функционално испитување на црниот дроб 
— метаболити во биолошки материјал во завис-

ност од соединение^ 
Рок-. 12 месеци 

42. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА БЕНЗЕН, ХОМОЗОЛИ И ДЕРИВАТИ НА 

БЕНЗЕНОТ " 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 
— лабораториски стандард / . 
— функционално испитување на црниот дроб 
— спирометрија 
— радиофотографија 
— испитување на видот 
— диференцијална крвна слика 
— тромбоцити 
— време на крварење и коагулација 
— психолошка обработка -

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— диференцијална крвна слика 
— тромбоцити 
— време на крварење и коагулација 

. — функционално испитување на црниот дроб 
— фенолни киселини во урина 
— хипурна киселина во урина 

(за хомозоли на бензин) 
— метахемоглобин во крв (за деривати на бен-
• зен) 

хајнц,ош телца ' 
— паранитрофеноли во урина 
— психолошка обработка 

Рок: 12 месеци 

43. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКрТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ХЛ О РИ РАН И ДЕРИВАТИ НА АЦИКЛИЧНИ 

. ЈАГЛЕНОРОД НИ СОЕДИНЕНИЈА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— функционално испитување на црниот дроб 

ЕКГ 
, — спирометрија 

— радиофотографиј а 
— психолошка обработка 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— функционално испитување на црниот дроб 
- г ЕКГ 

— пев рон сихиј атар 
— ЕЕГ 

— метаболити во урина во зависност од соеди-
нението 

— психолошка обработка 
Рок-. 12 месеци 

44. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ I Е ИЗЛОЖЕН 
НА АЛИФАТИЧНИ ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— диференцијална крвна слика 
— спиром е триј а 
— ЕКГ 
— функционално испитување на црниот дроб 
— испитување на видот 
— радиофотографија 1 

— психолошка обработка -

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
—• функционално испитување на црниот дроб 
— ЕКГ 
— спирометрија 
— психолошка обработка 

Рок,: 12 месеци \ • 

45. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

|И ПРЕРАБОТКАТА НА ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И 
ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— спирометрија 
— испитување на видот 
— функционално испитување на црниот дроб 
— радиофотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 
— клинички преглед 

— алерголошки тестирање 
— лабораториски стандард , 

— метаболити во биолошки материјал 
— спирометрија 
— функционално испитување на црниот дроб 

— кариограм 

Рок; 12 месеци 
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46. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН 
НА ПРАШИНА ОД ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД * . ^ 

— клинички преглед' 
Факултативно 

— лабораториски стандард 
— спирометрија , , 
— испитување на видот 
— ради ©фотографија 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— спирометрија 

— функционално испитување на црниот дроб 
— испитување на видот 
— метхемоглобин во крв (азотни ѓубрива) 

— РТГ на долги коски (суперфосфат) 

Рок.- 12 месеци 

47. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е* ИЗЛОЖЕН 
НА ВИНИЛ ХЛОРИД МОНОМЕР 

- ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— осциломет.рија 

— лабораториски стандард 
— функционалнохиспитување на црниот дроб 

—плетцзмог рафија 
— спирометрија 

х Факултативно " * 
— испитување на видот • 

— капилароскопија 
— радиофотографија 
— тест со ладна вода 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— функционално испитување на црниот дроб 

— плетизмографија ' 
— осцилометријд 

—: тиодигликолна. киселина во урина 
— капклароскопија 
— епикутани тестови 

— РТГ на листални фаланги при работа на ав 
тоЈџгав на секои 24 ч месеци 
— сцинткграфија на црниот дроб 

Рок: 12 месеци 

4«. РАБОТИ НА КОИ ШТО РАБОТНИКОТ Е ИЗ-
ЛОЖЕН НА БИОЛОШКИ АГЕНСИ 

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски стандард 
— епир ом е триј а 
—х радиофотографија 
— испитување на видот — останато према 

видот на биолошка штетност 

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД 

— клинички преглед 
— лабораториски минимум 
— останато према видот на биолошката штет-

ност 

Рок: 12 месеци 

508. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Репуб-
личкиот педагошки совет/ на Х1У-та седница, одржа-
на на 21 јуни 1988 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ОСНОВИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА III ГОДИНА, 

1. Се одобрува употребата во средното насочено * 
образование на учебникот Основи на постапките од 
авторот ѓорѓи Глигоров, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 1988 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03/155/1 , 
27, јуни 1988 година 

Скопје 1 Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Томе Саздов, е. р, 

509. 
Врз основа * на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на Х1У-та седница, 
одржана на 21 јуни 1988 година, донесе А 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ПРИМЕНЕТ СОФТВЕР ЗА IV ГОДИНА НА 
МАТЕМАТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКАТА 

СТРУЈА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Применет софтвер за IV 
година на математичко-информатичката струка од 
авторите Димитар Битраков и Методија Трајковски, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1988, година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе - се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-156/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје Републички педагошки совет 
ч Претседател, 

проф. д-р Томе Саздов, е. р. 

510. 
Врз основа на член 195 од Законот За држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование. 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот* педагошки совет, на ХГУ-та седница* 
одржана на 21 јуни. 1988 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА I ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот. Електрични материјали за 
I година од авторите инж. Ванчо Ивановски и Зоран 
Уѓуровски, во издание на Работната организација за4 

учебници „Просветно дело" — Скопје, 1988 година. 
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2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

З.Ова решение влегува во сила од декот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-157/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
/ Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздан, с. р. 

511. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник ка СРМ" бр. 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на Х1У-та седмица, 
одржана на 21 јуни 1988 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

АНАТОМИЈА И ТЕХНИЧКИ СВОЈСТВА НА 
ДРВОТО ЗА I ГОДИНА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Анатомија и технички свој-
ства на дрвото од авторот дипл. инж. Селма Тасло-
иман, во издание на Работната организација за учеб-
ници „Просветно дело" — Скопје, 1988 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет: 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-158/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, е. р. 

512. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен веоник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/Ѕ5, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на ХГУ-та седница, 
одржана на 21 јуни -1988 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ДЕНДРОЛОГИЈА ЗА I ГОДИНА НА ШУМАРСКА 
И ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Дендрологија за I година 
на шумарска и дрвопреработувачка струка од авто-
рот д-р инж. Александар Андоновски, во издание на Ра-
ботната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1988 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-159/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Сзздов, е. р. 

513. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен веоник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88), 
Републичкиот педагошки совет, на ХГУ-та седница, 
одржана /на 21 јуни 1988 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ СО 

МАШИНСТВО 

1. Се" одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Технологија на конфекцио-
нирање со машинство од авторот дипл. инж. Станој-
ко Дејановски, во издание на Работната организаци-
ја за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1988 го-
дина. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
ОРМ". 

Бр. 03-160/1 
27 јуни 1988 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

Врз основа на член 16 од Законот за Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта („Службен 
весник на СРМ" бр. 48/74) и член 2 став 3 од Зако-
нот за задолжителниот заем за обезбедување сред-
ства на Републичкиот фонд за кредитирање на побр-
зиот развиток на стопански недоволно развиените 
краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 7/86 и 20/88), Управниот од-
бор на Фондот, на седницата одржана на 1 јули 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕФИНИТИВНИОТ ГОДИ-
ШЕН ИЗНОС НА СРЕДСТВА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИ. 
ОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР МАКЕДОНИ-

ЈА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 ' 
Дефинитивниот годишен износ на средства од 

задолжителниот заем за обезбедување средства на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
во периодот од 1986 до 1990 година за 1986 година 
се утврдува на 3.978,8 мил. динари. 

Член 2 
Средствата од претходниот член на оваа одлука 

ќе се обезбедат со уплатување на задолжителен заем 
од страна на организациите на здружен труд во 
Републиката по стапките утврдени со т. 1 од Одлу-
ката за утврдување на стапките по кои обврзниците 
го плаќаат задолжителниот заем за Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените краишта во периодот од 
1986 до 1990 година во 1988- година. 

Издавањето на обврзници за уплатените средства 
според оваа одлука како и пресметувањето на кама-
тата и рокот за вра!ќање ќе се врши според одред-
бите на член 6 од Законот за задолжителниот заем. 
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Член 3 
Средствата што ќе се остварат според оваа од-

лука претставуваат постојани средства на Републич-
киот фонд и ќе се употребат како учество во кре. 
дитирањето на инвестиционите зафати во стопанство-
то на недоволно развиените краишта. 

Член 4 
Кредитните средства од претходниот член ќе им 

се одобруваат на организациите на здружен труд -т-
носители на инвестиционите зафати во стопански не-
доволно развиените краишта, според условите утвр-
дени во Одлуката за поблиските услови за давање 
кредити и начинот на користење на средствата од 
Републичкиот фонд што ќе се формираат на кре-
дитна основа во периодот од 1986 до 1990 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 02-322/1 
5 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Дургут Едиповски, е. р. 

515. 
Врз основа на член 16 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 48/74) и член 5-а став 2 од 
Законот за задолжителниот заем за обезбедување 
средства на Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развиток на стопански недоволно развиени-
те краишта во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/86 и 20/88), Управ-
ниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 
јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
' Валоризираната аконтација на задолжителниот 
заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд 

за кредитирање на . побрзиот развиток на стопански 
- недоволно развиените краишта во периодот од 1986 
до 1990 година за 1987 година се утврдува на износ 
од 8.222,2 мил. динари. 

Член 2 
Средствата од претходниот член на оваа одлука 

ќе се обезбедат со уплатување на задолжителен заем 
од страна на организациите на здружен труд во Ре : 
публиката по стапките утврдени со т. 1 од Одлуката 
за утврдување на стапките по кои обврзниците го 
плаќаат задолжителниот заем на Републичкиот фонд 
за кредитирање на побрзиот развиток на стопански 
недоволно развиените краишта во периодот од 1986 
до 1990 година во 1988 година („Службен весник на 
ОРМ" бр. 21/88). 

Издавањето на обврзници за уплатените средства 
според оваа одлука, како и пресметувањето на кама« 
тата и рокот за враќање ќе се вршат според одред-
бите на член 6 од Законот за задолжителниот заем. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат според оваа од-

лука претставуваат постојани средства на Републич-
киот фонд и ќе се употребат како Учество во кре-
дитирањето на инвестиционите зафати во стопанство-
то на недоволно развиените краишта. 

Член 4 
Кредитните средства од претходниот член ќе им 

се одобруваат на организациите на здружен труд — 
носители на инвестиционите зафати во стопански не 
доволно развиените краишта, според условите утврде-
ни во Одлуката за поблиските услови за давање кре-
дити и начинот на користење на средствата, од Ре-
публичкиот фонд што ќе се формираат на кредит-
на основа во периодот од 1985 до 1990 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 26/86 и 41/86). 

Член 5 
0*заа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 02-321/1 
5 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Дургут Едиповски, е. р/ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

212. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната 

спогодба за изедначување на критериумите и виси-
ната на учеството во опремувањето на новородено 
дете и посебниот додаток во СРМ и член 47 од 
Статутот на Републичката СИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, Собранието на Републичката СИЗ 
за предучилишна и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата на седницата 
од 5 јули 1988 година, донесе 1 | 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК 

(ПРВО УСОГЛАСУВАЊЕ) 

Член 1 
Висината на посебниот додаток утврден со Одлу-

ка донесена од Собранието на Републичката СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-

ние и општествена заштита на децата бр. 11-304/10 
од 22 март 1988 година, се валоризира со 11,12•/• 
заради усогласување со тековниот пораст на личните 
доходи во СРМ. 

Член 2 
Валоризираниот износ на посебниот додаток ќе 

се исплати во висина на »едномесечен износ за секое 
дете кое се стекнало со посебен додаток од 1 април 
1988 година. 

Член з 
Исплатата,. на утврдениот износ од член 2 на', 

оваа одлука ќе ја извршат општинските заедници 
од тековниот прилив н^ средствата за оваа намена 
во месец јули заедно со редовната исплата на посеб-
ниот додаток. 

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

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

Бр. 11-838/9 
5 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина багалов, е. џ, 



Стр. — Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 јули 1988 

213. 
Врз основа на член 47 став 1; точка 5 од Ста-

тутот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата (^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 10/87) Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата на седницата одржана 
на 5 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА ЗА 1988 ГОДИНА (ПРВО УСОГЛАСУВАЊЕ) 

Член 1 
Поединечниот износ на додаток на деца утврден 

за 1988 година се валоризира со 11,12%, заради 
усогласување со тековниот пораст на личниот доход 
во СР Македонија. 

Член 2 
Валоризираниот износ на додаток пѓ. деца ; ќе се 

исплати во висина на едномесечен редовен износ за 
секое дете кое било корисник на додаток на деца во 
месец август 1988 година. 

Член 3 
Исплатата на утврдениот износ од член 2 на 

оваа, одлука ќе се изврши во месец август 1988 го-
дина заедно со редовната исплата на додаток на 
деца во овој месец, од тековниот прилив на средства-
та за оваа намена. 

Исплатата ќе ја спроведат стручните служби на 
општинските СИЗ за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата, без донесување на посебни решенија. 

Член 4 
Ов^а одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 11-838/4 
5 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Васил ева, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

214. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83, 43/85 и 50/87) и член 107 од Статутот на 

" З д р в е н а т а Самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје, Собранието на 
Здружената самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита на град Скопје, на седницата одр-
жана на 31 мај 1988 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА 

РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 
ч 

* I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува составот, надлеж-

носта и начинот на работа на лекарските комисии 
на Самоуправната интересна заедница за здравстве-
на заштита на град Скопје (во натамошниот текст.-
Здружена градска заедница. 

Член 2 
Во Здружената градска заедница се образуваат 

лекарска комисија и комисија на лекари вештаци 

како стручно медицински органи за давање наод и 
мислење во постапката за остварување на правата од 
здравствената заштита во случаите кога е тоа пред-
видено со Закон, Статутот на Здружената градска 
заедница и другите самоуправни општи акти доне-
сени врз основа на Законот и Статутот. 

Во Заедницата за оценка на оправданоста" за из-
работка на забно-протетски работи пред истекот на 
рокот утврден со самоуправниот општ акт се обра-
зува и забно-лекарска комисија. 

Во* Заедницата може да се формираат и други 
лекарски комисии за определени специјалност (за 
ортопедски и други помагала). 

И. СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ 

Член 3 
Лекарските комисии се организираат во состав 

на заедничката стручна служба на Самоуправната ин-
тересна заедница за здравствена заштита и пензиско 
инвалидско осигурување во Скопје (Заедничка струч-
на служба). 

Лекарските комисии, Комисијата на лекари веш-
таци и забно лекарските комисии (комисии) се . со-
стојат од претседател и два члена. 

Член 4 
Изборот на претседателот и членовите на коми-

сиите како и бројот на лекарските комисии во зави-
сност од обемот на работата се утврдува со самоуп-
равен општ акт на Заедничката стручна служба. 

Стручно административните работи на лекарски-
те комисии ги врши работник на Заедничката струч-
на служба. 

Посебни услови за вршење на работите и работ-
ните задачи на претседател и членови на лекар-
ските комисии и за вршење на стручно администра-
тивните работи на лекарските комисии се утврдуваат 
со самоуправен општ акт на Заедничката стручна 
служба. ~ 

ј 
III. НАДЛЕЖНОСТ НА КОМИСИИТЕ 

1. Лекарска комисија . - ' 

Член 5 
Лекарската комисија на Здружената градска за-

едница во постапката за остварување на правата од 
здравствена заштита како првостепен орган дава 
наод и мислење за : < 

1. привремената спреченост за работа по исте-
кот на 30 дена непрекинато боледување; 

2. привремената спреченост на работи' поради 
нега на^член на потесно семејство постар од 1 годи-
на а помлад од 15 години по навршени 15 дена 
непрекината спреченост за работа,-

3. спреченост за работа поради нега на член од 
потесно семејство постар од 15 години, по навршени 
7 дена непрекината спреченост за работа; 

4. работа со скратено работно време на работ-
никот кога во текот на лекувањето се утврди дека 
неговата здравствена состојба е подобрена и деќа 
таквата работа би била корисна за воспоставување 
на полна работна способност; 

5. работа од 4 часа дневно на работник жена, 
односно таткото посвоителот на дете ' или лице кое 
негува дете до 3 годишна возраст ако е неопходна 
продолжена нега со оглед на општата состојба и 
здравјето на детето; 

6. ослободување од ноќна работа на корисник 
на здравствена заштита во случај кога ноќната ра-
бота може да му ја^ влоши здравствената состојба; 

7. одложување на упатување на корисник на 
здравствена заштита на инвалидска комисија по пред-
лог на лекар поединец во случај на нецрекината 
спреченост за работа, 12 месеци или со прекини 
18 месеци, а најдолго до 24 месеци; 
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8. упатување на лекување на корисник на здрав-
ствена заштита- во здравствена' организација надвор 
од подрачјето на Здружената градска заедница под 
услови определени со самоуправниот општ акт на 
Здружената градска заедница; 

9. привремена спреченост за работа поради при-
дружување на побесен член на семејството упатен на 
лекување од лекарската комисија надвор од подрач-
јето на Здружената градска заедница, како и за 
време на стационарио лекување на член на потесно 
семејство во случаи определени со самоуправните оп-
шти акти на Здружената градска заедница^ 

10. упатување на продолжено лекување4 и реха-
билитација со примена на природни фактори во ле-
кувањето под услови утврдени со самоуправниот 
општ акт на Здружената градска заедница; 

11.̂  одлучување за видот на превозното средство 
што ќе го користи корисникот на здравствена заш-
тита како и неговиот придружник (доколку е опре-
делен) во случај на упатување на лекување и про-
должено лекување и рехабилитација во здравствена 
организација надвор од .подрачјето на Здружената 
градска заедница,-

12. признавање на трошоци за лекување надвор 
од подрачјето на Здружената градска заедница или 
во странство врз основа на оценката за итноста и 
оправданоста на лекувањето,-

1з! здравствената состојба на корисници на здрав-
ствена заштита што заминуваат на работа во стран-
ство (деташирани работници) и на членовите на 
нивните семејства што патуваат со нив како и на 
корисниците на здравствената заштита кога замину-
ваат на привремен престој во странство, годишни од-
мори, службен пат и слично,-

14. привремена спреченост за работа на работ-
ници на привремена работа во странство, здравстве-
но осигурени ка ј странски работодавачи што престо-
јуваат на подрачјето на Здружената градска заедница, 
кога ќе бидат упатени од Заводот за трудова ме-
дицина по навршени 30 дена спреченост за работа 
поради болест,-

15. привремената спреченост за работа односно 
работната способност на корисник на здравствена 
заштита кога тоа ќе го побара работната органи-
зација во која е вработен, приватниот работодавач 
или Заедничката стручна служба; 

16. оправданоста од изработка на ортопедски и 
други помагала и санитарни справи пред истекот на 

* ројкот на нивното траење,-
17. користење на ортопедски помагала санитар-

на справа и очни ќ слушни помагала кои не ре 
утврдени со самоуправен општ акт на Републичката 
заедница за здравствена заштита, во случај кога по-
стои медицинска индикација, а врз основа на пред-
лог на конзилиум на лекари специјалисти од соод-
ветна специјалност; 

18. користење на бифокални очила, лентикулар-
ни и пластични стакла; 

Лекарските комисии вршат и други работи што 
со Закон, Статут и други самоуправни општи акти 
на Здружената градска заедница ќе бидат ставени 
во надлежност. 

. Член 6 
Лекарската комисија во постапката за остварува-

ње на одредени права од здравствената заштита од-
лучува како второстепен орган по приговорите на 
корисниците на здравствената заштита изјавени про-
тив мислењето и оценката лекарските комисии на 
здравствените организации за привремената спрече-
ност за работа на корисникот на здравствената за-
штита во непрекинато траење од 16—30 дена. , 

Комисијата на лекари вештаци одлучува како 
второстепен орган по сите приговори изјавени про-
тив наодите и мислењата на лекарската комисија. 

Член 8 
Комисијата на лекари вештаци одлучува како 

првостепен орган' за постоење на медицински инди-
кации за користење на контактни леќи. 

Комисијата на лекари вештаци ако го измени 
мислењето и .оценката на лекарската комисија по 
повод изјавениот приговор и на корисников на здрав-
ствена заштита му го продолжи боледувањето од-
лучува по секој понатамошен предлог на лекарот-лое-
динед за продолжување на боледувањето без прет-
ходно изјаснување на лекарската комисија. 

Член 9 
Оценќата и мислењето на Комисијата на лекари 

вештаци е конечна. 

3. Забнолекарска комисија ' 

Член 10 
Забнолекарскага комисија по упат на лекар сто-

матолог или по повод изјавен приговор на корисник 
на здравствена заштита одлучува за оправданоста за 
изработка на нови забнолротетски работи пред ис-
текот на роковите утврдени со соодветни општи 
акти за остварување на правата на забнопротетски 
помагала. * 

I IV. РАБОТА НА КОМИСИИТЕ 

Член 11 
, Лекарските комисии работат врз основа на 3 ^ 

кбнот, Статутот на Здружената градска заедница, 
овој Правилник и други самоуправни општи акти на 
Здружената градска заедница и прописите од об-
ласта на пензиското и инвалидското осигурување 
кои се однесуваат за работа на лекарските комисии, 

Член 12 
Лекарските Комисии работат и одлучуваат во 

полн состав. 
, Член 13 

Лекарските комисии -своите наоди, оценки и ми-
слења ги даваат врз основа на непосреден лекарски 
преглед на корисникот на здравствената заштита и 
врз основа на стручно медицинската документација. 

Наодите, оценките и мислењата од претходниот 
став се утврдуваат со мнозинство на гласови на чле-
новите на 'комисиите,' 

Член 14 
Со работата на лекарската комисија раководи и 

за нејзината работа е одговорен претседателот на 
Лекарската комисија. 

Со работата на сите лекарски комисии што од-
лучуваат во. прв степен раководи раководителот на 
лекарските комисии кој ја организира и координира 
нивната ' работа и врши други работи утврдени со 
општ акт на Заедничката стручна служба. 

Член 15 ' 
Во постапката за остварување на правата од 

здравствената заштита комисијата на лекари вешта-
ци како второстепен орган работи врз основа на 
приговор изјавен од корисник на здравствена заш-
тита против мислењето, наодот и оценката на ле-
карската комисија. 

Член 16 
Корисникот на здравствена заштита има право 

на приговор против наодот и оценката на лекарска-
та комисија во рок од з дена од 'денот на соопшту-
вањето ' на оценката на лекарската комисија. 

Приговор од претходниот став се поднесува не-
посредно до Комисијата на лекари вештаци со на-

2. Комисија на лекари вештаци ^ 

Член 7 , 
Комисијата <на лекари вештаци во постапката 

за остварување на одредени права од здравствената 
заштита по правило одлучува како второстепен ор-
ган. 
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ведување и ј причините односно околностите пора-
ди кои корисникот на здравствената заштита смета 
дека наодот и оценката на лекарската комисија е 
неправеден. 

Член 17 
Наодите и оценките за работа од својот дело-

круг лекарската комисија, односно комисијата на 
лекари вештаци се должни да ги дадат во писмена 
форма и да ги соожштат на корисникот на здрав-
ствена заштита. 

Лекарската комисија, односно Комисијата на ле-
кари вештаци за наодот и оценката по секој кон-
кретен случај писмено го известува избраниот лекар 
— поединец, лекарската комисија против чија оцен-
ка е изјавен приговорот, организацијата на здруже-
ниот труд во која е вработен корисникот на здрав-
ствената заштита односно приватниот работодавач 
и Заедничката стручна служба., 

Член 18 
Лекарските комисии односно Комисијата на ле-

кари вештаци води дневник за својата работа ~ во 
текот на една календарска година 

Во дневникот редоследно се внесуваат податоци 
според пропишаниот образец. 

Член 19 
Внесувањето на податоците отпочнува првиот ра-

ботен ден во годината и завршува последниот ра-
ботен ден во годината на псдврзани и нумерирани 
страници' што на комисиите им ги предава раково-
дителот на лекарската комисија. 

Претседателот на секоја лекарска комисија од-
носно на Комисијата на лекари вештаци со заведу-
вањето на последниот случај во последниот работен 
ден го заклучува годишното работење на комиси-
јата одбележувајќи го првиот и последниот број во 
дневникот и го заверува со овој потпис и печат. 

Член 20.1 
Дневниците за работа на лекарските комисии се 

чуваат 10 години. 

Член 21 
Лекарската комисија, односно Комисијата на ле-

кари вештаци секоја година поднесуваат извештај 
за својата работа до Советот на работната заедница 
на Заедничката стручна служба и до Собранието на 
Здружената градска заедница. 

Лекарската комисија, односно Комисијата на ле-
кари вештаци се должни повремено да поднесуваат 
информации до Собранието на Здружената градска 
заедница за прашања и проблеми по работата од 
својата надлежност. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за составот и начинот 
на работа на лекарските комисии бр. 02-15512/1 од 
6 јуни 1972 година објавен во „Службен весник на 
СРМ" бр. 21/72. 

Член 23 
ч Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-5128/10 / 

31 мај 1988 година 
Скопје 

Претседател, 
прим. днр Ксенија Беговиќ — Груевска, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 582 од 18. V. 198,8 година, на реги-
старска, влошка бр. 3-1739-0-0-0, ја запиша во суд* 
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница за 
патишта на општината Гази Баба, ц. о., Скопје, буле-
вар „Југославија" бб, со следните п о д а т о ц и С е брише 
досегашниот застапник Блажевски Андреја, секретар, 
а ое запишува новиот застапник Колевски Миливој, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 582/88. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со* реше 
нието Орег. бр. 581 од 16. V. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-151-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар укинувањето на привремените мерки 
и промената на лицето овластено за застапување на 
Основното училиште „Лирија", Ц. О., Скопје, ул. 
„Цветан Димов" бр. 94, со следните податоци: Се 
брише привремената управа и досегашниот застап-
ник Шеху Азис, претседател на привремениот одбор, 
а се запишува новиот застапник Хаскај Бајрам, в. д 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 581/88. (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 545 од 16 V. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 1-168-0-0-0,ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу 
вање на Зоолошката градина „Скопје", Ц. О., Скопје, 
бул. .„Илинден" бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Нада Пандевска, в. д. дирек 
тор, а се запишува новиот застапник Иван Лазовски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 545/88. ч (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр, 377 од 20. V. 1988 година, на реги-
старска влошка бр. 2-2216-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата Земјоделска задруга „Гајре", О. Суп. О. ~ 
с. Гајре — Тетово, под фирма-. Земјоделска задруга 
„Гајре", О. Суп. О. — е. Гајре, Тетово. Задругата е 
основана со Самоуправна спогодба за здружување во 
земјоделска задруга бр. 7 од 6. III. 1988 година. 

Основачи на задругата се: Салихи Хабибе, Али-
ми Халиме, Фетахи Хисен, Абази Шефки, Мемети 
Малиќ, Бакија Шабан, Хасипи Хасип, Исљами Ше-
риф, Обраими Ферит, Беадини Незафет, Исљами 
Мустафа, Ибраим^ Ибраим, Халими Хазби, Љазими 
Бешир и Селмани Месут, сите од е. Гајре — Тетово 

Основни дејности: земјоделско производство; пол 
ј одел ство; овоштарство; сточарство; земјоделски ус 
лупи на растителни производи; земјоделски услуги 
за сточарство; откуп и промет на сите видови земјо-

делски производи, жива стока и сточни производи 
и земјо дел.ски аптеки. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува, во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица земјоделската задруга одговара со сите свои 
средства. 

За обврските на задругата супсидијарно емчат и 
здружените задругари во висина на петкратната 
вредност на здружениот влог кој изнесува 50.000 
динари, за секоја обврска. 
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Лице овластено за застапување е Хисен Фетахи, 
в. д. 'директор, без ограничување. 

Од4 Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 377/88. , (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 476 од 22. IV. 1988-година, на ре-
гистарска влошка бр. 1.-687-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето .овластено за 
застапување — привремен управник на Основното 
училиште „Јета е ре'4, Ц. О., е. Шипковица, Тетово, 
со следните податоци: Се брише досегашниот- зас-
тапник Садри Салихи, привремен управник, а исто-
времено се бришат и привремените мерки. 

Се запишува новиот застапник Хајри Исени, ди-' 
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 476/88. 1 (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието. Срег. бр. ,466 од 23. IV. 1987 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2 2051-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето кон здружување на 
Занаетчиската услужна задруга „Метал опластика". 
Р. О., Скопје, булевар „Партизански одреди" бр. 18, 
СО Центар, со следните податоци: Се запишува 
пристапувањето* кон' здружување на нови членови-
з^наетчии и тоа: Павлова Јанакијевиќ Софија, Пет-
ковски Јован, Јанковски Љупчо. Велевски Никола, 
во Занаетчиската услужна задруга „Металопластика". 
Р. О., Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 466/87. (120) 

. Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 467 од 23. IV. 1987 година, на регис-
тарска влошка бр 2-2051-0-0-0, го запиша вонсуд-
скиот регистар бришењето на членовите на задруга-
та поради истапување со следните податоци: Се заг 
пишува бришењето од членство на членовите Спасов 
Спасе, Петковски Јове, Петровски Раде и Куртеш 
Реџеп, поради истапување од Занаетчиската услуж 
на задруга „Металопластика", Р. О., Скопје, булевар 
„Партизански одреди" бр. 18 СО Центар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 467/87. ' 1 (121) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 107 од 8. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 540-12 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ООЗТ Работна организација за основно 
образование и воспитание „И Октомври" Битола, 
ООЗТ — ЦОУ „Гоце Делчев" — Битола, со следните 
податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ 
е Стаматов Манте, в. д. индивидуален работоводен 
орган, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Миладинов 
Благој. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 107/88. * (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 520 од 13. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1420-0-0-0, ја запиша во Суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за ^оаботување со Ц. О,, Крива Паланка,ул. „Мар-
шал Тито" бр. 167, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Божин Јовановски, секретар, 
без ограничување, џ се запишува новиот застапник 
Младеновски Благој, в. д. секретар, без ограничување. 

Од ' Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 520/88. ^ (150) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието, Срег. 'бр. 89 од 28. III. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 40 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластело за застапување на 
Самоуправната интересна заедница за вработување — 
Прилеп; со следните податоци: Лице овластено за 
застапување е Цветкоски Димче, в. д. секретар, без 
ограничување. ^ 

1 Му ћрестанува овластувањето на Илија Цвета-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 89/88. , (145) 

М а л и о г л а с и 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Аџиев Васко, е. Пирава, 
Валандово. (1673) 

Воена книшка на име ЈУјуса Алити, е. Доброште, 
Тетово. (1675) 

Работна книшка на име Љубомир Митевски, Ку-
маново. * (1683) 

Работна книшка на име Агим Садикоски, Маке-
донски Брод. (1685) 

Одобрение бр. 13-1094/87 на име Јумни Исмаили, 
Тетово. (^694) 

Работнк книшка на име Јулијана Стаменовска, 
Кочани. ' (17оз) 

Работна книшка на име Драган Стојановиќ, Ку-
маново. . (1714) 

Воена книшка на име Теваби Далипоски, е. Ка-
лишта, Струга. (1715) 

Работна книшка на име Скендер Бектеши, Те-^ 
тово. ' ^ (1726) 

Работна книшка на име Димитрошка Стоилкова, 
Кочани. (1734) 

Работна книшка на име Сузана Петковска, Ку-
маново. (1753) 

Работна книшка на име Сафет Демировиќ, Ти-
тов Велес. (1762) 

Работна книшка на име Тасо Усниов, Неготино. 
/Работна книшка на име Слаѓан Стојчевић Ку-

маново. ^ ' (1790) 
Работна книшка на име Исниф Елмазоски, 

Струга. » (1791) 
Работна книшка на име Пајазит Дервиши, Струга. 
Работна книшка на име Кенан Мерсини, Струга. 
Работна книшка на име Нафи Беадини, Тетово. 
Лична карта на име Нафи Беадини, Тетово. 
Работна книшка на име Виолета Петрова, Ко-

чани. , (1817) 
Сервисна книшка, издадена од РО за промет 

„Застава" — Скопје на име Борислав Милков, Скопје'. 
Чекови од бр. 1373411 до 1373420 со бр. на те-

ковна сметка 40100-620-37-00, издадени од Југобанка 
— Скопје на име Димоски Кочо, ул. „Брана Гиле-
ва" бр. 47, Ѓорче Петров, Скопје. (1820) 

Работна книшка на име Зоран Стојанов, Кратово. 
Работна книшка на име Агим Садикоски, Струга. 

' Рдобрение бр. '12-1812 ОД 4. VI. 1984 год. за 
основање на продавница за промет на мало со зелен-
чук и овошје, издадено од Собранието на општина 
Центар — Скопје на име Енвер Османи, Скопје. 

Работна книшка на име Беадин Фазлија/ Кума-
ново. (1863) 

Работна книшка на име Исмет Авдија, Куманово. 
Работна книшка на име Добре Столески, Маке-

донски Брод. (1867) 
Работна книшка на име. Стојан Томов, Радовиш. 
Работна книшка на име Антула Аслани, Скопје. 
Работна книшка на име Веј адип Зеќири, Кума-

ново. (1898) 
Работна книшка на име Икмет Мамуди, Струга. 
Воена книшка на име Бејадин Асанов, Кава-

дарци. (1904) 
Работна книшка на име Сефедин Даути, Тетово. 
Работна книшка на име Веби Етеми, Тетово. 
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Врз основа на член 13 став 5 од Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен весник на СРМ" бр. 39/77), претседате-
лот на Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, објавува 

- С П И С О К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСО-
КОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ КЕ ВРШАТ 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОСЕВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
СЕМЕ, ОБЈЕКТИТЕ ЗА ЦРОИЗВОДСТВО НА ШУМ-
СКО СЕМЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ 
»ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА 

Во Списокот на организациите на здружениот труд 
за заштита на растенијата кои ќе вршат задолжител-
ни здравствени прегледи на земјоделски посеви за 
производство на семе, објектите за Производство на 
шумско семе и објектите за производство на саден 
материјал на повеќегодишни земјоделски и шумски 
растенија („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) под 
I по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи-. 

„6 — РО Земјоделски' факултет ООЗТ Институт 
за поледелство и градинарство — Одделение за здрав-
ствена контрола над производството на земјоделско 
семе за земјоделски посеви за производство на жит-
ни, фуражни, индустриски и градинарски култури". 

Бр. 10-1449/2 
29 јуни 1988 година ^ 

Скопје 
Од Републичкиот комитет за земјоделство 

шумарство и водостопанство 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 35 од Општествениот дого-
вор за измени и дополнување на Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за самоуп-
равни уредувања на односите ©о стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за личќи доходи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/87), Координациониот од-
бор 

О Б Ј А В У В А 
планиран елемент за примена на мерилата за распо-

редување на чистиот доход во периодот јануари 
— септември 1988 година 

1. Просечниот месечен пресметан чист личен до-
ход тао работник, без средства за непосредна заед-
ничка потрошувачка, изнесува 243.000 динари. 

координационен одбор 
Претседавач, 

Софија Тодорова, е. р. 

СОДРЖАНА 
Страна 

489. Закон за изменување на Законот за здрав-
ствена заштита — — — — — — 581 

490. Одлука за помилување на осудени лица 581 

491. Одлука за користење на средствата на 
Републичкиот буџет за 1988 година — 581 

492. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 582 

493. Решение за назначување помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи 582 

494. Решение за разрешување од должност ре-
публички советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 582 

495. Решение за разрешување од должност со-
ветник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало 
стопанство — — — — — — — — 582 

496. Решение за разрешување од должност со-
ветник на директорот на Републичкиот 
завод за меѓународна научно-техничка со-
работка — — — — — — — — 582 

497. -Наредба за привремена забрана за лове-
ње риба во реките: Вардар, Треска, Лепе-
нец, Пчиња, Брегалница и Црна Река — 583 

498. Правилник за постапката за претходните 
здравствени прегледи и постапката и ро-
ковите за вршење на периодични здрав-
ствени прегледи на работниците — — 583 

508. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на постапките за III година 594 

509. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Применет софтвер (за IV година на 
математичко^информатичката струка — 594 

510. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Електрични материјали за I година 594 

511. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Анатомија и технички својства на 
дрвото за I година — — — — — — 595 

512. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Дендрологија за I година на шу-
марска и дрвопреработувачка струка — 595 

513. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Технологија на конфекционирање 
ауто машинство — — — — • — — — 595 

Републички фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 

развиените краишта 

514. Одлука за утврдување на дефинитивниот 
годишен износ на средства од задолжи-
телниот заем на стопанството на СР Ма-
кедонија за 1986 година — — — — — 595 

515. Одлука за валоризација на аконтацијата 
за задолжителниот заем на стопанството 
иа СР М|акадопија за 1987 година — — 596 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

212. Одлука за валоризација на посебниот до-
даток (прво усогласување) — — — — 596 

213. Одлука за валоризација на износот на 
додаток на деца за 1988 година (прво .усо-
гласување) — — — — — — — — 597 

214. Правилник за составот, надлежноста и на-
чинот на работа на лекарските комисии 597 

Список за изменување и дополнување на 
Списокот на организациите на здруже-
ниот труд за заштита на растенијата кои 
ќе вршат задолжителни здравствени пре-
гледи на земјоделски посеви за производ-
ство на семе, објектите за производство 
на шумско семе и објектите за производ-
ство на саден материјал на повеќегодиш-
ни земјоделски шумски растенија — — 600 

Објава за планиран елемент за примена на 
мерилата за распоредување на чистиот до-
ход во периодот јануари — септември 
1988 г о д и н а — — — — — — — — 600 
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