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

Среда, 15 ноември 1989 
4 С к о п ј е 
Број 40 Год. ХLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесува 
370.000 динари. Овој број чини 15.000 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

722. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член- 1 и 2 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 6 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно издржување на изречената казна 

затвор се ослободуваат осудените лица: 
1. Бозоски Андон Марјан од с. Бела Црква, 
2. Ѓорѓиев Горѓе Сретко од Гевгелија, 
3. Камбер Муарем Џенан од Скопје, 
4. Димишковски Крсто Војче од Скопје. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 14 година на осудените лица: 
1. Данилов Трајче Поцо од Кочани, во траење 

од 1 месец, 
2. Тачевска Илија Лисавета од с. Градашорци, 

во траење од 1 месец, 
3- М а р к о с к и Петруш Ангелко од с. Буџево, во 

траење од з месеци, 
4. Секулоска Максим Красанка од Прилеп, во 

траење од 5 месеци, 
5. Синаноски Садула Алириза од с. Дебриште, во 

траење од 3 месеци. 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 2 години на осудените лица: 
1. Мицевска Блаже Валентина од с. Обршани, во 

траење од з месеци, 
2. Талески Трајко Љубе од Прилеп, во траење 

- од 4 месеци, ^ 
3. Џидалов Насо Живко од Струмица, во траење 

од 5 месеци, 
4. Велиу Велија И з а ф е р од с. Градец, во траење 

од 6 месеци. ^ ч 

IV 
Делумно се ос/лободуваат од натамошно издржу-

вање на изречената казна затвор осудените лида: 
1. Петровски Павле Славко од с. Стајковци, во 

траење од 3 месеци, 
2. Салиевиќ Фаик Рамадан од Скопје, во траење 

од 1 година. 

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

Бр. 08-1273 
6 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир 'Богдански , с. р. 

723. 
Врз основа на ^член 86 од Законот за општо-

народна одбрана („Службен весник на СРМ“ број 
17/88 Пречистен текст) и член 67 од Деловникот на 
Претседателството на СРМ . („Службен весник на 
СРМ“ бр. 32/82), Претседателството на СРМ, на сед-
ницата одржана на 6 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОД-
НА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

И ЗА НИВНО ИМЕНУВАЊЕ 

I 
,Во “членот з од Одлуката за утврдување на бро-

јот на членов-ите на Советот за народна одбрана на 
Претседателството на СРМ и за нивното именување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/86), се вршат след-
ните измени: 

1. Петар Димитриевски се разрешува од член 
на Советот за народна одбрана. 

За член на Советот за народна одбрана се име-
,нува . 

— Јордан Спасески, претседател на РК СРВСМ. 
2. Киро Коштанов .се разрешува од член на Со-

ветот за народна одбрана. 
За член на Советот за народна одбрана се име-

нува: 
— Димитар^ Шешов, заменик на републичкиот 

. секретар за внатрешни работи. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-1280 
6 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството ца СРМ, 
Јездимир Богдански, с. р. 

724. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 
и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ЈАВНА БЕЗ-
БЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар за јавна безбедност во Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи се назна-
чува Драган Тумановски, досегашен општински ја-
вен обвинител во Струмица, сметано од 9. X, 1989 
,година. 

2. Ова решение ќе се објави во ,.Службен весник 
на СРМ".^ - ' 

Бр. 17;2279ј/1 
15 септември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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725. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр 
45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

1. За советник на директорот на Републичкиот 
завод за меѓународна научно техничка соработка се 
назначува Ѕвезда Георгиевска, самостоен советник во 
Републичкиот комитет за индустрија и енергетика. 

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

Бр. 17-2112/1 
27 октомври 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

v на Извршниот совет, 
д-р Тито Беличанец, с. р 

726. 
Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) 

и точка 54, став 1 од Наредбата на сметките за 
уплата на приходите на општествено-политичките 
заедници и нивните фондови, на самоуправните ин-
.тересни заедници и на други самоуправни органи-
зации и заедници, за начинот на уплатување на 
тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/87, 49/87, 1/88, 
19/88, 56/88, 76/88 и 45/89), републичкиот секретар 
за финансии, во согласност со Службата на опште-
ственото книговодство во Социјалистичка Републи-
ка Македонија — Централа — Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ „ УПЛАТНИ СМЕТКИ, 
КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧ-

НИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД 
ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки, 
уплатни сметки, како и за утврдување на збирни 
стапки за уплатување на придонесите од личниот 
доход на работниците и од доходот („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 32/89), во Списокот на потсмет-
ките на уплатните сметки точките 1 и 2 се бри-
шат. 

Досегашните точки од 3 до ,32 стануваат точки 
од 1 до зо. 

2. Во Прегледот бр. 2, точка 1, под „а) од сто-
панство“, алинеја прва, стапката „15,70", се заме-
нува со стапката „16,50", а збирната стапка „18,15" 
се заменува со збирната стапка „18,95". Во делот 
под ,,б) од нестопанство", алинеја пр,ва, стапката 
„15,70", се заменува со стапката „16,50", а збирната 
стапка „18,52", се заменува со збирната стапка 
„19.32". 

3. Во Прегледот број 3, под „а) од стопанство“, 
на реден број 7 — Го-стивар, стапката за здравстве-
но осигурување „8,50", се заменува со стапката 
„10,50",а збирната стапка „16,95" се заменува со 
збирната стапка „18,95"; на реден број 12 — Ки-
чево, стапката за основно образование „5,90" се 
заменува со стапка „6,40", а збирната стапка „17,95" 
се заменува со збирната стапка „18,30"; на реден 
број 18 — Неготино, стапката за здравствено осигу-
рување „7,60" се заменува со стапката „9,00", а збир-
ната стапка „15,60" се заменува со збирната стапка 
„17,00"; на реден број 22 — Радовиш, стапката за 
здравствено осигурување „8,00", се заменува со стап-
ката „9,00", а збирната стапка „15,30", се заменува 

со збирната стапка „16,30"; на реден број 25 -
Скопје, збирната стапка „15,70" се заменува со збир-
ната стапка „14,90"; и на реден број 30 — Штип, 
стапката за здравствено осигурување „8,00" се заме-
нува со стапката ,до,50", а збирната стапка „14,75" 
се заменува со збирната стапка „17,25". 

Во Прегледот број 3, под „б) од нестопанство", 
на реден број 7 — Гостивар, стапката за здравстве-
но осигурување „8,50" се заменува со стапката „10,50", 
а збирната стапка „17,65" се заменува со збирната 
стапка „19,65"; на реден број 12 — Кичево, стапката 
за основно образование „5,90" се заменува оо стап-
ката „6,40", а збирната стапка „20,20" се заменува со 
збирната стапка „20,70"; на реден број 18 — Неготи-
но, стапката за здравствено осигурување „7,60" се 
заменува со стапката „9,00", а збирната стапка „17,40" 
се заменува со збирната стапка „18,80"; на реден број 
22 — Радовиш, стапката за здравствено осигурување 
„8,00" се заменува со стапката „9,00", а збирната стап-
ка „16,40" се заменува со збирната стапка „17,40"; 
на реден број 25 — Скопје, стапката за култура 
„1,40" се заменува со стапката „2,00", а збирната 
стапка „17,40" се заменува со збирната стапка „18,00"; 
на реден број 27 — Струмица, стапката за култура 
„0,55" се заменува со стапката „1.00" а збирната 
стапка „20,05" се заменува со збирната стапка „20,50"; 
и на реден број 30 — Штип, стапката за здравствено 
осигурување „8,00" ое заменува со стапката „10,50", 
а збирната стапка „15.85" се заменува со збирната 
стапка „18,35". 

4. Во Прегледот број 4, под „а) од стопанство“, 
на реден број 12 — Кичево, стапката за основно об-
разование „5,90", се заменува оо стапката „6,40", 
а збирната стапка „7,30" се заменува со збирната 
стапка „7,80". 

Во Прегледот број 4, под „б) од нестопанство“, 
на реден број 12 — Кичево, стапката за основно об-
разование „5,90" се заменува со стапката „6,40", а 
збирната стапка „9,70", се заменува со збирната стап-
ка „10,20"; на реден број 25 — Скопје, стапката за 
култура „1,40", се заменува со стапката „2,00", а 
збирната стапка „8,50" се заменува со збирната стап-
ка „9,10"; на реден број 27 — Струмица, стапката 
за култура „0,55" се заменува со стапката „1,00", а 
збирната стапка „9,85" се заменува со збирната стап-
ка „10,30". 

5. Во Прегледот број 5, на реден број 25 
Скопје, стапката за култура „1,00" се заменува со 
стапката „1,20", а збирната стапка „1,77" се заменува 
со збирната стапка „1,97". 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 09-3806/1 
6 ноември 1989 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

м-р Методија Тошевски, с. р. 

727. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 20/74, 15/86 и 51/88), 
претседателот на Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува 

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ 

I 
Според овој ценовник се определува висината на 

надоместокот за штети на шума настанати со сеча 
или оштетување на стебла, противправно присвојува-
ње на (соборело) паднато, прекршено или навалено 
стебло, оштетување или уништување на природен 
подмладок или садници во шума, на шумски земјиш-
та и голини ,и противправно присвојување на според-
ни шумски производи (шумско семе и плодови, ле-
ковити растенија, пасење, желадење, брстење и др.) 
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За противправно исечено стебло односно за против-
правно присвојување на (ооборено) паднато, прекр-
шено или. навалеше стебло или дел од стебло, види-
ната на надоместокот на штетата се одредува: 

1. За техничко обло дрво-

ред, 
бр. Вид на дрво Висина на надоместокот за 

штета за 1 м3/дин. 

1. Орев „ l5.ooo.ooo 
2. Јасен, јавор, брест, дад-и овошки 12.600.000 
3. Даб 9.000.000 
4. Бука, багрем, костен . 6.ООО.ооо 
5. Останати тврд,и лисјари 7.200.000 
6. Меки лисјари 7.200.000 
7. Црн бор, бел бор, молика 12.000.000 
8. Смрека, ела 12.600.000 
9. Останати четинари 10.800.000 

2. За огревно дрво: 

Висина на штета за 1 м3/динари 

Вид на дрво За дрво од стебло За дрво од стебло 
“Р- без техничка дрв- со техничка дрв-

^ на маса на маса 

1. Даб, бука и костен 3.600.000 5.400.000 
2. Останати тврди лисјари 2.700.000 4.500.000 
3. Меки ли еј ари 2.400.000 3.600.000 
4. Четинари 2.700.000 3.600.000 
5. Пенушки и ветки под 7 см. 2.700.000 1.800.000 

Под техничко обло дрво,- во см,исла на овој це-
новник се подразбираат делови од обло дрво со дол-
жина над 1 м од кои најмалку зо% може да се упот-
ребат за пиланско производство или за други тех-
нички цели, како и ситно техничко дрво кое може 
да се употреби за колци за лозја, ластегарки, сто-
жери, стапови, држалки, летви, прачки за кошници, 
метли, огради и слично. 

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник 
се подразбира дрво за хемиско искористување и за 
огрев. 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зго-
лемат за 50% ако стеблото.-

— потекнува од шума прогласена за заштитна 
шума или за шума оо посебна намена (национални 
паркови, шумски резервати и сл.). 

— е од издвоена семенска состоина или оставе-
на за семењак; 

— е од вмд на дрво чија сеча е забранета или 
ограничена; 

— има граничен знак или знак за поделба на 
шумата,- , 

— е од шума ifo која со шумскостопанска осно-
ва односно програмата за унапредување на шумите 
не е предвидена сеча,-

— потекнува од природен подмладок во млади 
шуми ѓвиооки шуми до 20 години возраст, ниски шу-
ми до 10 години). 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголе-
мат за 100% ако стеблото е од шумска култура од-
носно подигнато по вештачки пат. 

III 
За бесправно сечење на млади стебла од чети-

нарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) виси-
ната на штетата се утврдува во износ од 1.200.000 
динари за едно стебло. 

IV 
За противправно присвојување на суви и наза-

лени стебла или дело-ви чија употребна вредност е 
намалена, односно за оштетување на стебла со лу-

,пење на кората, подбелување, превртување, кастрење 
на гранки, залечување, вадење на смола и сл. виси 
ната на штетата се утврдува според износите од дел 
II намален за 30%. 

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен 
што непосредно му претстои сушење или тоа е униш-
тено, висината на штетата се утврдува според изно-
сите во дел II. 

V 
Ако противправно исеченото стебло, односно при-

своеното исечено дрво, прекршено или навалено стеб-
ло или дел од стебло е. обработено во сортименти 
(делкано, чепкано и сл.) и притоа мерено како нето 
дрвна маса во различни мерки (парчиња и сл.) ви-
сината -на надоместокот 'на штета се утврдува на тој 
начин што претходно -оортиментите се претвораат во 
м3 обловина според следните фактори за пресмету-
вање: 

Вид на производот Единечна 
мера Фактор 

1. Цепена граѓа од четинари 
и бука 1 м3 3,33 

2. Цепена граѓа од даб 1 м3 5,00 
3. Делкана граѓа 1 м3 1,67 
4. Огревно дрво 1 м3 0,65 
5. Симли и шиндри 1 парче О,0017 
6. Стапови 1 парче О,00085 
7. Колци за лозја 1 парче о,оозз 
8. Колци за овошки 1 парче 0,0071 
9. Рачки 1 парче о,оозз 

10. Думени 1 сноп 0,010 
11. Прачки 1, сноп 0,01 
12. Обрачи 1 парче О,0014 

VI 
Висината на надоместокот на штета на против-

правно оштетување или уништување на природен 
подмладок и садници во шуми и на шумско земјиш-
те се утврдува.-

1. Багрем, гледич, диви овошки 15.000 18.000 24.000 36.000 
2. Јавор, див костен, црница, јасен, брест 1Ѕ.000 24.000 27.000 27.000 
3. Орев, питом костен 27.000 36.000 45.000 252.000 
4. Останати тврди лисјари 15.000 15.000 18.000 36.000 
5. Липа, бреза, ела, домашна топола 15.000 18.000 24.000 45.000 
6. Останати меки лисјари 9.000 15.000 18.000 27.000 
7. Црн бор, бел бор. молика 24.000 27.000 36.000 54.000 
8. Смрека и ела 27.000 36.000 54.000 60.000 
9. Егзоти од четинари 36.000 45.000 54.000. 72.000 

10. Останати четинари 24.000 27.000 36.000 54.000 
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Износите утврден,и во табелата се зголемуваат 
за 50'% ако садниците се пресадувани (школувани) а 
ако се од калемен орев ice зголемуваат за 10 пати. 

VII 
За против правно присвојување на споредни шум-

ски про,изводи, висината на надоместокот на штетите 
се утврдува: 

Ред. 
бр. - Шумски производ Единечна 

мера 
Висина на 
штета во 

динари 

1 2 2 4 

1. Шумско семе од четинари 
шишарки 

— црн бор, смрека, ела 1 кг 
— бел бор и мелика „ 
— ариш „ 
— останати четинари „ 

2. Шумско семе од лисјари 
— даб, цер, бука 
— липа, багрем, гледич „ 
— јасен, брест, бреза, евла 
- и останати видови „ 

3. Шумски плодови 
— орев, бадем, лешник „ 
— костен питом „ 

4. Лековити растенија 
— цвет од црн и -бел слез 
— цвет од љубимица 
— цвет од липа 
— цвет од останати видови 
— лист од лудо растение 

(беладона) 
— лист од орев и костен 
— лист од бутан (дигиталис) 
— ^станати видови лист 
— стебло од мечкино грозје 
— стебло од шарпланински чај 
—- стебло од останати видови 
— корен од див чемер 

(генициана) 
— корен од останати видови 
— тубера од салеп 
— плод од боровинка 
— плод од други видови 
—- плод од сите 'видови 
— мов 

5. Останати производи 
— боровина од посечени стебла 

и пенушки „ 
— смола „ 
— шумска трева ^ 
— дивадска трева „ 
— лисна постилка „ 
— зеленика 1 м3 

— лисник „ 
— шумски грмушки и трева „ 
— печурки во свежа состојба „ 

6. Пасење, брстење и желадење 
во шума 
—- овца, одлачено јагне, прасе грло 
— коњ. мазга, магаре, говедо „ 
— ждребе, теле и прле до 

1 год. старост, свиња 
— коза, јаре 

24.000 
27.000 
36.000 
18.000 

24.000 
54.000 

72.000 

150.000 
120.000 

180.000 
240.000 
90.000 
36.000 

18.000 
18.000 
27.000 
18.000 

150.000 
420.000 

18.000 

90.000 
54.000 
60.000 

180,000 
30.000 
90.000 
90.000 

27.000 
90.000 

1 18.000 
24.000 
21.000 

150.000 -
1.500.000 

90.000 
270.000 

54.000 
240.000 

180.000 
1.800.000 

VIII 
При утврдување висината на надоместокот на 

штета настаната со противправно копачење на шуми 
или со чиста сеча на шуми освен висината на ште-
тата пресметана според износите утврдени во табе-
лите на овој церови,ик, се пресметуваат и трошоците 
за пошумување на земјиштето и за воведување на 
шумски ред. 

IX 
Ако противправно пресечено дрво или негов дел 

се одземе од сторителот на прекршокот, односно на 
кривичното - дело, висината на надоместокот на ште-
тата ,.се пресметува според износите утврдени со овој 
ценовник намален за износот од остварената про-
метна вредност на пресеченото дрво односно него-^ 
виот дел. 

X 
Со денот на влегувањето во сила на овој ценов-

ник престанува да важи Ценовникот за штети на шу-
мите („Службен весник на СРМ“-бр. 19/89). 

XI 
Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

Бр. 09-2689/1 
25 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на ч Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство 

и водостопанство, 
Богдан Тодоровски, с. р. 

Во шуми во кои со Законот за шумите е забра-
нето пасење, брстење, желадење на добиток, однос : 
но во кои со- шумскостопанската основа и програма 
за унапредување на шумите не се предвидува пасе-
ње, брстење, односно желадење, изнооот на надо-
местокот од точка 6 се зголемува за 50'0/о. 

728. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, по јавната расправа ,на седницата одр-
жана на 4 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
- 1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-

- штествен правобранител на самоуправувањето во 
,Штип за оценување уставноста и законитоста на 
Одлуката за утврдување стапките на придонесите на 
Општинската самоуправна интересна заедница за кул-
тура, физичка и техничка култура и информирање 
во Штип за 1989 година, донесена од Собранието на 
Заедницата на 27 декември 1Р88 година, во делот во 
кој е предвидено плаќање на придонес за техничка 
култура и ,информирање 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен весник 
на СРМ“ и во означената самоуправна интересна за-
едница на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањеточ во Штип, со предлог поднесен до 
Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
предвидува плаќање на придонес за техничка кул-
тура и за информирање, што не било во согласност 
со член 61 од Уставот на СР Македониј-а. 

4. Судот на седницата утврди во оспорената од-
лука, врз основа на означената самоуправна спогод-
ба се определуваат стапките на придонесите за кул-
тура, за физичка култура, за техничка култура и за 
информирање. Понатаму, Судот утврди дека оо Са-
моуправна спогодба донесена во 1986 година е осно-
вана заедничка општинска самоуправна интересна 
заедница за култура, физичка култура, техничка кул-
тура и информирање во Штип, која е усвоена од 
собирите на работниците во -организациите на здру-
жениот труд — корисници на услуги како и од дава-
телите на услуги. Според член 19 од Спогодбата 
учесниците се обврзале да плаќаат придонес за ко-



15 ноември 1989 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Bp. 40 т- Стр. 721 

ристење на услугите што ги пружа Заедницата, вклу-
чувајќи го и - придонесот за техничка култура и ин-
формирање, а со член 11 од Спогодбата, се согласи-
ле стапките на придонесот да ги утврдува Собрание-
то 'на Самоуправната интересна заедница. 

5. Во член 55 став 3 од Уставот “на - СР Македо-
нија, покрај ,обврската за основање на определени 
самоуправни интересни заедници, беше предвидена 
и можност за самоуправно основања на самоуправ-
ни интересни заедници и во други области на оп- . 
штествените дејности,, која можност е содржана и во 
точка 1 на Амандман XXX од Уставот на СР Маке-
донија. Понатаму, според член 136 од Уставот на СР 
Македонија и член 30 од Законот за здружениот 
труд со самоуправна спогодба работниците во орга-
низациите на здружениот труд, во самоуправните 
интересни заедници и во другите самоуправни орга-
низации и заедници, во рамките на своите самоуп-
равни права, покрај другото,. го здружуваат трудот 
и4 средствата и ги уредуваат меѓусебните односи во 
врска со здружувањето на трудот и средствата. Спо^ 
ред член 365 став 3 од Законот за здружениот труд 
корисниците и' давателите на услуги во самоуправ-
ната интересна заедница спогодбено одлучуваат за 
видовите, квалитетот и обемот на услугите и за 
критериумите за обезбедување на средствата што се 
потребни за вршењето На тие услуги. За задоволу-
вање на заедничките потреби во одредени општестве-
ни дејности, што се остваруваат со слободна разме-
на на трудот, каков што е случајот и со самоуправ-
ните интересни заедници што- работниците и работ-
ните луѓе самоуправно ќе ги основаат во овие обла 
сти, според член 19 од Уставот на СР Македонија и 
член 56 став 2 од Законот за здружениот труд, 
средства можат да се обезбедат и од доходот на 
организациите на здружениот труд, за чие издвоју-
вање одлучуваат работниците во организацијата на 
здружениот труд. Во член 438 од Законот за здру 
жениот труд, ве кој е утврдено за кои прашања ра-
ботниците одлучуваат со референдум, не е предви-
дена обврска работниците да одлучуваат со рефе-
рендум за стапките на придонесите што ги пла,ќаат 
на самоуправните интересни заедници за задоволува-
ње , на заедничките потреби во одредени области 

Од овие уставни, одредби, според мислењето на 
Судот, не постои уставна пречка за самоуправно 
основање на самоуправни интересни заедници од об-
ласта на техничката култура и информирањето за-
ради -задоволување на личните и заедничките потре-
би и интереси на работниците и другите ,работни 
луѓе во- овие области, а основањето на овие самоуп-
равни интересни заедници и начинот на обезбедува-
ње на средства за задоволување на заед,ничките по-
треби и интереси во нив се утврдува со самоуправ-
на спогодба. 

Со оглед на тоа што работниците и работните 
луѓе во организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници — корис-
ници и даватели на услуги во согласност со устав-
ните и законските одредби, со Самоуправната спо-
годба за основање на означената самоуправна инте-
ресна заедница, одлучиле да обезбедуваат средства 
потребни за задоволување на заедничките интереси 
и потреби вb рамките на самоуправните интересни за-
едници од областа на техничката култура и инфор-
мирањето, го овластиле Собранието на Заедницата, 
во во кое се застапени делегати од сите корисници 
на услуги, да одлучува за стапките на придонесот, 
Судот утврди дека оспорената одлука во деловите 
во кои се утврдени стапките на придонесите за техЈ 

пичка култура и информирање не е во несогласност 
односно не е во спротивно“ст со означените уставни 
и законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 48/89 
4 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

729. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и . за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
25 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА, член 21 став 2 точка 1 под 
а) од Правилникот за стру-чно оспособување и усо-
вршување на работниците во Здравствениот дом во 
Света Николе, донесен од Работничкиот совет на 6 
декември 1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во означениот здравствен дом- на на-
чин предвиден за објавувањето на самоуправните оп-
гпти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија,, со решение У. 
бр. 171/89 од 13 септември 1989 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на од-
редбата од правилникот означена во точката 1 од 
оваа 'одлука, затоа што се постави прашањето дали 
предвидувањето на должината на работниот стаж 
стекнат само во седиштето во Здравствениот дом, ка-
ко критериум за утврдување редот на првенството 
за упатување на специјализација, е во ,согласност со 
уставното начело на еднаквост. 

4. На седницата Судот утврди дека оо член 20 
од означениот правилник се преземаат со законо-т 
утврдените услови за упатување на специјализација, 
а според член 21 од. правилникот доколку за иста 
специјализација се пријават повеќе кандидати кои 
ги исполнуваат законските услови, “приоритет има 
кандидатот со најголем број бодови стекнати, по-
крај другите, и по критериумот должина на работ-
ниот -стаж во седиштето во Здравствениот дом. 

5. Во член 181 став 1 од Законот за здравстве-
на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10'бЗ, 
43/85, 50х87 и 27/88) се утврдени услови за одобру-
вање специјализација на здравствените ^работници и 
здравствените соработници, а во ставот 2 од овој 
член на Законот е предвидено здравствените органи-
зации и другите самоуправни организации и заедни-
ци со самоуправен општ акт да ги утврду-ваат кри-
териумите и постапката за избор на кандидати за 
специјализација. 

Од означените законски одредби, според мисле-
њето -на Судот, произлегува дека е самоуправно пра-
во на здравствените организации да ги определуваат 
критериумите и мерилата за утврдувањето редот на 
прве,нството за упатување на специјализација на кан-
дидатите кои ги исполнуваат законските услови, при 
што се должни да го почитуваат, покрај другото, и 
уставното Начело на еднаквост, утврдено во' Оддел 
IJ став 3 алинеја 9 од Основните1 начела на Уставот 
на СР Македонија. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од 
Правилникот, како критериум за утврдување редот 
на првенството за упатување на специјализација е 
предвидена должината на работниот стаж стекнат 
само во седиштето во Здравствениот дом, а не и ра-
ботниот стаж стекнат во другите здравствени органи-
зации и органи во Општината и надвор од Општи-
ната, Судот утврди дека тој не е во согласност со 
означеното уставно начело. 1 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
топката 1 од оваа одлука. 

ѕ У. бр. 171/89 
25 октомври 1989 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д р Фиданчо Стоев, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

327. 
Врз основа.на член 142 точка 4 а во врска со 

член 87 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ“ број 18/83, 
3/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 30 
октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОКУП НА СТАЖ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските усло-

ви и постапката за докуп на стаж за остварување 
право на пензија како и мерилата за определување 
висината на придонесот за докуп на стаж. 

Член 2 
Осигуреникот или лицето кое не ги исполнува 

условите за здобивање со право на старосна или 
инвалидска пензија во поглед на пензискиот стаж 
може да докупи стаж заради исполнуавње на тие 
услови. 

Член 3 
Членовите на семејството на умрен осигуреник 

или лице кое нема потребен стаж со кој членовите 
на неговото семејство би се здобиле со право на се-
мејна пензија, можат да докупат стаж заради испол-
нување на тие услови. 

Член 4 
Барање за докуп на стаж се поднесува до струч-

ната служба за пензиско и инвалидско осигурување 
на чие подрачје осигуреникот бил последен пат оси-
гурен. 

Барањето за докуп на стаж од став 1 на овој 
член се смета како барање за остварување право на 
пензија и во единствена постапка се решава за до-
купот на стаж и за правото на пензија. 

Член 5 
По барањето за докуп на стаж со решение одлу-

чува надлежната стручна служба од член 4 став 1 
на оваа одлука. 

Во диспозитивот на решението се утврдува вкуп-
ниот пензиски стаж, се дозволува докуп на стаж и 
се утврдува неговото траење, се утврдува износот на 
придонесот за докупот на стаж, се одредува дека 
докупениот стаж ќе се земе за остварување право 
на пензија по извршената уплата на придонесот, се 
утврдува дека ако придонесот не се плати во опре-
делениот рок истиот се усогласува со процентот оо 
кој се усогласени пензиите по истекот на тој рок, 
и дека за правото на пензија ќе се одлучи со по-
себно решение. 

Член 6 
Како основа за определување на придонесот за 

докуп на стаж се зема просечниот месечен личен 
доход, односно основицата на осигурување што слу-
жи за пресметување на придонесот за пензиско и 
инвалидско осигурување од годината кога е подне-
сено барањето за докуп на стаж. 

Ако осигуреникот или лицето немаат остварен 
личен дох,од односно основица на осигурување од го-
дината од став 1 на овој член, како основа на опре-
делување на придонесот се зема последниот проев 
чен месечен личен доход од годината односно осно-
вицата на осигурување по 1 јануари 1966 година 

Ако лицето кое бара докуп на стаж не оства-
рило личен доход, односно основица на осигурување 
за определување на придонесот за докуп на стаж 
се зема соодветната основица според одлуката за 
утврдување на пензиската основица на лицата кои 
не оствариле личен доход по 1 јануари 1966 година 

Основицата за пресметување на докупот на стаж 
не може да изнесува помалку од загарантираниот 
личен доход на денот кога е поднесено барањето 

Член 7 
Валоризација на личниот доход односно основи-

цата на осигурување од член 6 став 2 и 3 на оваа 
одлука се врши на тој начин што последниот личен 
доход или последната основица на осигурување се 
зголемува за секоја година оо процентот на порастот 
на просечните номинални лични доходи на врабо-
тените во Републ,иката а во годината кога е подне-
сено барањето за докуп на стаж со процентот со кој 
во таа година, до денот на поднесувањето на бара-
њето за докуп, се усогласени пензиите по основа на 
порастот на личните доходи. 

Член 8 
Ако осигуреникот односно лицето утврдениот 

придонес согласно член 6 и 7 на оваа одлука не го 
плати во рок од 30 дена по доставувањето на реше-
нието за докуп на стаж, барањето за остварување 
право на пензија по основа ,на докуп на стаж се 
одбива како неосновано. 

Ако осигуреникот односно лицето придонесот 
за докуп на стаж го плати по истекот на рокот оп-
ределен во став 1 на овој член износот на средства-
та за докуп на стаж се усогласуваат со процентот со 
кој се усогласени пензиите по истекот на рокот од 
став 1 на овој член, а за остварување право на пен-
зија врз основа на докупениот стаж се поднесува но-
во барање. 

Член 9 
Висината на придонесот за докуп на стаж се 

определува од основата од член 6 и 7 на оваа одлу-
ка врз основа на следните мерила: 

1) стапката на придонесот за пензиското и инва-
лидското осигурување од личниот доход на работни-
ците на работната заедница пресметана за примена 
на чист личен доход,-

2) должината на времето за кое се врши докуп 
на стаж пресметано во месеци; 

3) очекуваното траење на користењето на пен-
зија кое е еднакво на годините на очекуваното тра-
ење на животот за одредена возраст спрема мортали-
тетните таблици на населението во СР Македонија 
на Републичкиот завод за статистика од 1972—1982 
година. 

Очекуваното траење на користењето на семеј-
на пензија за дете се утврдува зависно од неговата 
возраст до навршувањето на 26 години живот. 

Член 10 
Придонесот за докуп на стаж содржи: 
1) дел од придонесот кој одговара на придонесот 

што би го уплатил осигуреникот за периодот што 
го докупува да бил во работен однос,-

2) дел од придонесот кој одговара на подолго-
то користење на правото на пензија. 

Член 11 
Врз оонова на мерилата од член 9 и 10 на оваа 

одлука висината на придонесот за докуп на стаж 
се пресметува со примена на следниве формули: 

Симболите од наведените формули значат: П1 
= дел од придонесот кој одговара на придонесот 

што би го уплатил осигуреникот ако во периодот на 
докупениот стаж бил во работен однос; 
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Ос = основа за пресметување на придонесот; 
СП - стапка на придонесот за пензиското и ин-

вал.идското осигурување од личниот доход на работ-
ниците во работните заедници пресметана за при-
мена на чист личен доход,-

ВД = време- кое се докупува во месеци,-
П2 = дел од придонесот кој одговара на подол-

гото користење на правото на пензија; 
Г К П x 5 = б р о ј на години на очекувано траење 

на користењето на пензијата според морталитетните 
таблици на населението во СР Македонија на Репуб-
личкиот завод за статистика од 1972—1982 година 
помножен со факторот 5 кој обезбедува солидарност 
во обезбедувањето на средства за подолгото користе-
ње на правото на пензија; 

П — придонес за докуп на стаж. 

Член 12 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за докуп на стаж („Службен 
весник на СРМ“, бр. 17/81). 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила осм.иот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 15-3080/1 
30 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиноска, с. р. 

328. 
Врз основа на член 142, став 1, точка 5 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86) и 
член 35 од Статутарната одлука за изменување и до-
полнување на Статутот ,на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
УЧЕСТВОТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ИНВАЛИДСКАТА ЗАШТИТА 

1. Општи одредби 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите, мери-

лата и критериумите за учеството на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: 
Заедница) во обезбедувањето на средства за унапре-
дување на инвалидската заштита како и начинот и 
постапката за нивно одобрување и контрола на нив-
ното наменско користење. 

Член 2 
Заедницата учествува во обезбедувањето на сред-

ства за унапредување на инвалидската заштита со 
преземање на мерки во областа на: 

1) превентивата на инвалидноста, особено преку: 
— преземање на превентивни мерки во врска со 

заштитата при работа и заштитата на работната сре-
дина во организациите на здружениот труд,-

— учество во финансирањето на научно-истра-
жувачката дејност,-

— учество во развојот и унапредувањето на деј-^ 
носта по медицина на трудот,- / 

— учество во создавањето на материјални усло-
ви за организирана превентивна заштита на работ-

ниците во специјализирани здравствени 1 ооганиза-
ции, и 

2) вработувањето и распоредувањето на инвалид-
ните лица, особено преку: 

— создавање на материјални услови за распоре-
дување или вработување на инвалидите на трудот 
со преостаната работна способност; 

— создавање на материјални услови за вработу-
вање на деца со пречки во психичкиот и физичкиот 
развој. 

. Член 3 
Заедницата може да учествува во обезбедување-

то на средства за унапредување на инвалидската 
заштита само доколку ое обезбедени соодветни сред-
ства од заинтересираните организации на здруже-
ниот труд, другите организации и заедници. 

2. Учество на Заедницата во унапредувањето 
на превентивата на инвалидност 

Член 4 
Заедницата учествува во финансирањето на спро-

ведувањето на проектни програми со кои се презе-
маат превентивни мерки во врска со заштитата при 
работа и заштитата на работната средина во орга-
низациите на здружениот труд во кои карактерот 
на работата и условите за работа создаваат инвалиди 
на трудот преку појавите на зголемен обем на про-
фесионални болести и други штетни влијанија врз 
здравјето и работната способност на работниците. 

Со проектните програми од став 1 на овој член 
се обезбедуваат технички и' други средства со кои 
може трајно да се отстранат или намалат штетните 
влијанија на работната средина врз здравјето и ра-
ботната способност на работниците во случаите кога 
ќе се утврди дека во организацијата на здружениот 
труд: 

— претходно се спроведени општите и посебни-
те мерки за индивидуална и колективна заштита на 
работниците при работа утврдени оо закон и со са-
моуправните општи акти на организацијата на здру-
жениот труд,-

— се утврдени работи и работиш задачи на кои 
работниците се изложени на зголемена опасност од 
професионални и други заболувања; 

— се регулирани посебните права, обврски и од-
говорности на работниците во спроведувањето на 
заштитата при работа,- и 

— се обезбедени соодветни услови за организи-
рана здравствена заштита на работниците. 

Член 5 
Учеството на "Заедницата во финансирањето на 

мерките од член А на оваа одлука се обезбедува со 
неповратни средства кои не може да изнесуваат по-
веќе од 40 насто од предложената проектна прог-
рама. 

Член 6 
Заедницата учествува во финансирањето на на-

учно-истражувачката дејност во областа на превен-
тивата на инвалидноста во организациите на здру-
жениот труд од стопанството, ако тоа го бара орга-
низацијата на здружениот труд и- ако таа “дејност 
непосредно е поврзана со условите на работа и по-
требите на организацијата на здружениот труд. 

Заедницата учествува во финансирањето на спро-
ведувањето на научно-истражувачки проекти од стра-
на на соодветни научно-истражувачки или стручни 
организации и институции со кои се вршат долго-
рочни или краткорочни истражувања на состојбите, 
процесите и појавите на инвалидноста во одделни 
стопански гранки или дејности и од кои произлегу-
ваат предлози на конкретни мерки и активности за 
унапредување на превентивата на инвалидноста. 

Заедницата може да учествува во финансирање-
то на дејностите од став 1 и 2 на овој член само 
доколку се обезбедени соодветни средства од заинте-
ресираните организации на здружениот труд, 
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Член 7 
Учеството на Заедницата во финансирањето на. 

мерките од член б на оваа одлука се обезбедува со 
неповратни средства кои не може да изнесуваат по-
веќе од 35 насто од предложениот научно-истражу-
вачки проект. 

Член 8 
Заедницата учествува во развојот и унапредува-

њето на дејноста по медицина на трудот за следе-
ње на здравствената состојба и работната способност 
на работниците кои работат на работи и работни 
задачи штетни по здравјето и работната способност, 
како и за откривање на причините кои предизвику-
ваат професионални заболувања, з а 'нивно ефикасно 
и благовремено отстранување. 

Со учество на Заедницата во спроведувањето на 
мерките од став 1 на овој член се обезбедува/ 

— развој и унапредување на дејноста по меди-
цина на трудот во организациите на здружениот 
труд во кои поради техничко-технолошките и дру-
гите услови на работа постои зголемена опасност од 
појавата на професионални заболувања и друга за-
грозеност на здравјето и работната способност на 
работниците; 

— развој и унапредување на дејноста по медици-
на на трудот на подрачјето на општините со чија 
работа ќе се обезбеди организирана превентивна 
заштита на работниците; 

— адаптација и замена на опремата во постојни^ 
те објекти по медицина на трудот чија работа е по-
долга од 10 години од денот на нивното форми-
рање, и 

— мерки за унапредување и осовременување на 
работа на дејноста по медицина на трудот. 

Член 9 
Учеството на Заедницата во финансирањето на 

мерките од член 8 на оваа одлука се обезбедува со 
неповратни средства кои не може да изнесуваат по-
веќе од 25 насто од предложената проектна про-
грама. 

Член 10 
Заедницата учествува во создавањето, на матери-

јални услови во организации од областа на здрав-
ството каде постојат. организирани облици на пре-
вентивна здравствена заштита на работниците. 

Со учеството на Заедницата во спроведувањето 
на мерките од став 1 на овој член се обезбедува 
изградба и опремување на специјализирани здрав-
ствени организации со чија дејност, покрај лекува-
њето и медицинската рехабилитација, се врши орга-
низирана превентивна заштита на работниците кои 
работат во услови на зголемена опасност за нивно-
то здравје и работна способност 

Член 11 
Учеството на Заедницата ^во финансирањето на 

мерките од член 10 на оваа одлука се обезбедува 
со неповратни средства кои не може да изнесуваат 
повеќе од 30 насто од предложената проектна про-
грама. 

Член 12 
Учеството на Заедницата во унапредувањето на 

превентивата на инвалидноста се обезбедува доколку 
во организацијата на здружениот труд е утврдено 
постоење на инвалидни лица' во повисок процент од 
просекот во Републиката. 

3. Учество на Заедницата во создавањето на мате-
ријални услови за вработување и распоредување 

на инвалидните лица 

Член 13 
Заедницата учествува во создавање на материјал-

ни услови за распоредување на инвалиди на трудот 
со преостаната работна способност на други соод-
ветни работи и работни задачи преку отворање на 
нови или адаптација на постојните работни места. 

Со учеството на Заедницата во спроведувањето 
на мерките од став 1 на овој член се обезбедува: 

— финансирање на производни програми на ор-
ганизациите на здружениот труд со кои се овозмо-

жува отворање на нови или адаптација на постој-
ните работни места, односно проширување на мате-
ријалната ооноза на трудот преку отворање на про-
изводни погони, заштитни организации и други орга-
низациони облици и единици за продуктивно 'вра-
ботување на работниците со преостаната работна 
способност; И 

— финансирање на производни програми на 
заштитните организации на здружениот труд со кои 
се овозможува проширување, доопремување и модер-
низација на нивната работа и создавање на услови 
за продуктивно вработување на работниците со пре-
останата работна способност. 

Со мерките од став 1 и 2 на овој член на соод-
ветен начин се обезбедуваат услови за вработување 
на децата со пречки во психичкиот и физичкиот раз-
вој (деца на осигуреници). 

Член 14 
Учеството на Заедницата во финансирањето на 

мерките од член 13 на оваа одлука се обезбедува 
со неповратни средства кои не може да изнесуваат 
поведе од 50 насто од предложената производна 
програма. 

Член 15 
Учеството на Заедницата во финансирањето на 

мерките од член 13 на оваа одлука може да се 
обезбедува со доделување на средства со обврска 
за враќање, од страна на нивните корисници под 
услови, мерила и критериуми утврдени оо оваа 
одлука. 

Член 16 
На корисникот на средства на Заедницата не 

може за ист временски период да се доделуваат не-
повратни средства врз основа на член 13 на оваа 
одлука доколку се доделени средства за вработува-
ње на инвалидни лица врз “ основа' на посебна само-
управна спогодба. 

4. Обезбедување средства на Заедницата за унапре-
дување на инвалидската заштита 

Член 17 
Средствата наменети за учество на Заедницата 

во унапредувањето на инвалидската- заштита се утвр-
дуваат на почето-кот на годината со годишниот фи-
нансиски план на Заедницата. 

Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат 
Брз основа на согледувањата на состојбите, движења-
та, приоритетите на потребите во областа на инва-
лидската заштита, доставените проектни програми и 
барања и материјалните можности на Заедницата. 

Член 18 
За одделни видови и намени за учество на За-

едницата во унапредувањето на инвалидската зашти-
та Собранието на Заедницата може да донесува по-
себни годишни или долгорочни програми. 

Член-19 
Во годишниот финансиски план на Заедницата 

од,делно се утврдуваат ^ п о в р а т н и т е и повратните 
средства наменети за унапредување на инвалидската 
заштита. 

Член 20 
'Повратните средства од член 15 на оваа одлука 

се обезбедуваат од делот на средствата кои во За-
едницата се акумулираат во текот на годината и се 
наменети за спроведување на политиката и функции-
те во областа на општествениот стандард на ко-
рисниците на пензија. 

Повратните средства се утврдуваат во висина нај-
многу до трикратииот износ на утврдениот обем -,на 
неповратните средства 

Член 21 
Повратните средства за учество на Заедницата 

во создавањето на материјални услови за вработува-
ње на инвалидните лица може да се доделуваат под 
следните услови, мерила и критериуми: 

1) предложената производна програма да содржи 
мерки за развој и проширување на материјалната 
основа на трудот во траење од најмалку з години; 
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2) учеството на Заедницата не може да изнесува 
повеќе од 80 насто од предложената производна 
програма,-

3) средствата на Заедницата не може да се ко-
ристат пред обезбедувањето на целокупната финан-
сиска конструкција за спроведување на предложената 
финансиска програма,-

4) приоритет во доделувањето на средства ќе се 
обезбедува за спроведување на производните програ-
ми со кои се овозможува поголем обем на продук-
тивно вработување на инвалидни лица; 

5) средствата се доделуваат со камата по виду-
вање ; 

6) корисникот на средствата е должен да прило-
жи гаранција од банка или друга соодветна финан-
сиска организација под услови и на начин опреде-
лени со закон; и 

7) корисникот на средствата е должен средствата 
да ги врати на Заедницата најдоцна до истекот на 
годината во која се одобрени средствата. 

За одобрените и користените средства и за ро-
ковите на враќањето на средствата Се води посебна 
сметководствена евиденција. - 1 

Член 22 
На , корисникот на средства на Заедницата не 

може за ист временски период ,да се доделуваат не-
повратни и повратни средства. 

5. Постапка за одобрување и начин на користење 
на средствата 

Член 23 
Средствата за учество на Заедницата во унапре-

дувањето на инвалидската заштита се доделуваат врз 
основа на поднесено барање од организација на здру-
жениот труд, заштитна организација, здравствена ор-
ганизација, научно-истражувачка организација или 
друга заинтересирана организација или заедница. 

Кон барањето се приложува соодветна проектна 
односно производна програма со целосна конструк^ 
ција на потребните средства. 

Производната односно проектната програма за-
должително ги содржи следните елементи: 

1) содржина и цели на програмата; 
согледување и податоци за состојбите и дви-

жењата на инвалидноста во ^ соодветната организаци-
ја, дејност или гранка, односно општина,-

3) технички, технолошки и други податоци во за-
висност од содржината и целите на програмата; 

4) рокови за извршување на програмата, и 
5) финансиска конструкција за спроведување на 

програмата. 
Кон производната односно проектната програма 

задолжително се приложуваат наоди и мислења од 
надлежни и овластени стручни и други органи и ор-
ганизации за оправданоста и целисходноста на од-
делни содржини и цепи изнесени во програмата. 

Кон производната односно проектната програма 
може да се приложи дополнителна документација 
на други податоци и прегледи во зависност од содр-
жината и целите на програмата и од видот, и обе-
мот на бараните средства. 

Член 24 
Барањето со програмата и документацијата од“ 

член 21 на оваа одлука се доставува до Стручната 
служба на самоуправната интересна заедница или са-
моуправна организација во општината на која и се 
доверени работите од спроведувањето на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Стручната служба од став 1 на овој член утвр-
дува дали содржината на барањето и програмата се 
во согласност со одредбите на оваа одлука и дава 
мислење за општествено-економската оправданост на 
мерките и активно стите што се пред паѓаат. 

Стручната служба од став 1 на овој член бара-
њето заедно со програмата и документацијата и ми-
слењето го доставува до Стручната служба на Заед-
ницата. 

Барањето со програмата и потребната документа-
ција се доставува најдоцна до истекот на годината ' 
што и претходи на годината во која се одобруваат 
средствата за учество на Заедницата во унапредува-
њето на инвалидската заштита. 

Член 25 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата 

(во натамошниот текст: Извршен одбор) донесува 
одлука за одобрување на средства наменети за уна-
предување на инвалидската заштита врз основа на 
мислењето^ и предлогот што претходно го дава посеб-
на стручна комисија. 

Стручната комисија- од став 1 на овој член ја 
именува Извршниот одбор 

Стручната комисија е составена од 7 члена, а. 
во нејзиниот состав се именуваат и стручни лица 
од области и дејностит.е поврзани со проучувањето 
на одделни аспекти на барањата, програмите и при-
ложената документација (лбкари-специјалисти, еконо-
мисти, правници, социјални работници, социолози, 
психолози и др,). 

Стручната комисија го обработува секое барање 
одделно, ја о-ценува општествено-економската оправ-
даност, ги утврдува пр.иоритетите и доставува образ-
ложено мислење и предлог-до Извршниот одбор. 

По предлогот на стручната комисија мислење да-
ва и Комисијата на Собранието на Заедницата за 
остварување и унапредување' на инвалидската за-
штита. ' 1 

Член 26 
, Врз основа -на одлуката на Извршниот одбор, 

секретарот на Собранието на Заедницата склучува 
договор со корисникот на средствата во кој покон-
кретно се утврдуваат условите и начинот на нивното 
користење. 

Секретарот на Собранието на Заедницата го из-
вестува Извршниот одбор за содржината на склуче-
ниот договор и за неговото непосредно спроведу-
вање. 

Член 27 
Извршниот одбор врши контрола на наменското 

корис.тење и другите услови утврдени во одлуката 
за доделување на средствата. 

Стручните работи околу спроведувањето на кон-
тролата од став 1 на овој член ги врши Стручната 
служба на Заедницата во соработка со стручната 
комисија од член 25 на оваа одлука. 

Контролата се врши најдоцна до истекот на ед-
на година од утврдениот рок за спроведување на 
одобрената програма, односно за користење на до-
,делените средства. 

Доколку се утврди ненаменско користење на 
средствата или отстапување од другите услови опре-
делени во одлуката и договорот за доделувањето на 
средствата,' Извршниот одбор веднаш покренува по-
стапка за враќање на средствата и преземање други 
мерки согласно законот. “ ' 

6. Преодни и завршни одредби 

Член 28 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Правилникот за научно-истражувачката 
работа ' во областа на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 29 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ 
а ќе се применува од 1 јануари 1990 година. 

Бр. 15-3081/1 
30 октомври 1989 година 

Скопје ' 
Претседател, 

Олгица Богатиноска, с. р. 
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329. 
Врз основа на член 43 од Статутарната одлука 

за изменување и дополнување на Статутот на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 30 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОВЕРУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ВО ОПШТИНИТЕ 

Член 1 
Вршењето на стручните, управните, финансиските 

и тершчките работи од пензиското и инвалидското 
осигурување се доверува на.-

— стручните служби на самоуправните интерес-
ни заедници за здравствена заштита во општините: 
Битола, Куманово, Прилеп, Титов Велес, Штип, Те,-
тово, Гостивар, Струмица, Гевгелија, Пробиштип, Ко-
чани, Кичево, Крива Паланка, Кратово, Берово, Све-
ти Николе, Охрид, Струга. Дебар, Валандово, Радо-
виш, Делчево, Крушево, Неготино, Македонски Брод, 
Демир Хисар и Валандово. 

— Стручната служба на Здружената самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Скопје; 

— Центарот за социјална работа — Кавадарци; 
— Стручната служба на Самоуправната интересна 

заедница за здравствена и социјална заштита — Ре-
сен,-

— Стручната служба на Општинската самоуправ-
на интересна заедница од општествени дејности -
Виница. 

Член 2 
Стручните служби од член 1 на оваа о,длука 

доверените работи од пензиското и инвалидското 
осигурување ги вршат согласно Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување, Статутот и другите 
самоуправни општи акти на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (во натамошниот текст: Заед-
ница). 

Член 3 
Средствата за извршување на работите од чл^н 

1 на оваа одлука се обезбедуваат преку акредитив, 
отворен на сметката на Заедницата за стручната 
служба на која и е доверено вршењето на работите 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 4 
По овластување на секретарот на Собранието на 

Заедницата, решение за право од пензиското и ин-
валидското осигурување во прв степен донесува ов-
ластен работник на стручната служба од член 1 на 
оваа одлука. 

Член 5 
За извршување на работите од пензиското и ин^ 

калидското осигурување на стручните служби од член 
1 на оваа одлука ќе се исплатува надоместок врз 
основите, мерилата и критериумите утврдени со са-
моуправен општ акт. 

Член 6 
Меѓусебните права, обврски и одговорности на 

Заедницата и стручните служби од член 1 на оваа 
одлука ќе се уредат со самоуправна спогодба. 

Член 7 
До донесувањето на самоуправниот општ акт од 

член 5 на оваа одлука надоместокот ќе се исплату-
ва согласно Самоуправната спогодба за основите, ме-
рилата и критериумите за слободна размена на тру-
дот помеѓу Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, основните заедници на пензиското и инвалид-
ското осигурување и работниците на Стручната служ^ 
ба на Заедницата и на стручните служби на основ-
ните заедници, 

Член 8 
Започнатите работи од општествениот стандард 

во врска оо доделувањето на кредити на корисни-
ците на пензија ќе ги завршат одборите односно ко-
мисиите на поранешните собранија на основните за-
едници на пензиското и инвалидското осигурување, 
до донесувањето на самоуправни општи акти за ре-
гулирање на прашањата од оваа област. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на обавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 15-3082/1 
30 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиноска, с. р 

330. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), а во врска со 
член 83 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 
4/87 и 4/89), Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 30 
октомври 1989 година, донесе t 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) 
во член 2 во глава XV во производство на стакло, 
по реден број 10 се додава реден број 11 работното 
место: „Грубо брусење на стакло“. 

Член 2 
Во глава XV во производство на стакло, како 

работно место на кое работата е особено тешка и 
по здравјето штетна во смисла на член 71 од Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалидско-
то осигурување се утврдува работното место: „Грубо 
брусење на стакло“. Секои 12 месеци поминати на 
работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигуру-
вање. 

Член 3 
Стажот на осигурување што се смета со зголе-

мено траење на работниците распоредени на работ-
ните места од член 2 на оваа одлука се смета од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а нај-
рано од 15 мај 1945 година. 

Стажот на осигурувањето пред донесувањето на 
оваа одлука се смета со зголемено траење под услов 
додатниот придонес за стажот на осигурувањето со 
зголемено траење да се плати од 7. V. 1968 година -

За периодите пред 7 ма ј 1968 година за работ-
ните места кои се утврдени со оваа одлука како 
работни места со зголемен стаж на осигурување, не 
се плаќа додатен придонес. 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот врши работи однос-

но работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се 
утврдуваат врз основа на документацијата со која 
располага работната организација. 
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Член 5 
Фактичката положба на работниците распореде-

ни на работните места од член 2 на оваа одлука ќе 
ја утврди комисија формирана согласно член 9 од 
Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зголемено тра-
ење, степенот на зголемувањето на тие работни ме-
ста и постапката за утврдување на фактичката по-
ложба. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 
Бр. 15-3097/1 

30 октомври 1989 година 
Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиноска, с. р. 

331. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп 

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес 
ник на СРМ“ бр 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 октомври 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИКОТ 
НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ДО-

МАЌИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА 
ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

Член 1 
Во Одлуката за определување висината на при-

ходите на корисникот на пензија и членовите на 
неговото домаќинство од кои зависи правото на до-
даток на пензијата („Службен весник на СРМ“ бр. 
19/89) во член 1 точка 1, бројката „96.347" се за-
менува со бројката „128.700''. 

Во истиот член во точката 2 бројката „48.174" 
се заменува со бројката „64.000“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де 

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 15-3084/1 
30 октомври 1989 година Претседател, 

Скопје Олгица Богатиноска, с р. 

332. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Само-

управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување -на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84, 3/86 и 22/89) и член 2 став 
2 од Правилникот за организацијата, составот и на-
чинот на работа на стручните органи за оцена на 
работната способност во пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на СРМ“ број 19/89), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 30 октомври 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ОДРЕДЕНИ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА СТРУ-
ЧНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПО-
СОБНОСТ ПРИ САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за определување висината на надо-

местокот за вршење на одредени услуги од страна 
на стручните органи за оцена на работната спо-
собност при Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 1/87) во член 

, 3 став 2 бројката „7.000" се заменува со бројката? 
„200.000", а бројката „3.500" се заменува со број-
ката „80.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

,нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 15-3088/1 
30 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиноска, с. р 

333. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 6 и член 

152 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија^ („Службен весник на СРМ“ број 
3/84, 33/86 и 22/89), а согласно Одлуката зр. избор 
на Комисија за стаж на осигурување што се смета 
со зголемено траење, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 30 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАЖ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот на 

членовите на Комисијата за стаж на осигурување што 
се смета со зголемено траење (бр. 02-3275/1) во член 
2 бројката „680" се заменува со бројката „10.500". 

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

сувањето. 
-Бр. 15-3089/1 

30 октомври 1989 година 
Скопје 

Претседател, 
Олгица Богатиноска, с. р. 

334. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Само-

управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ број 4/84, 33/86 и 22/89), Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За секретар на Собранието на Самоуправната 

интересна заедница на Пензиското и инвалидското 
осигурување на Г^акедо,нија се именува Киро З р м а -
новски, досегашен секретар на Собранието на Заед-
ницата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 го-
дина. 

Член 3 
Оваа одлука ќе сс објави во „Службен весник 

на СРМ“. 

^ Бр. 15-3091/1 
30 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Олгица Богатиноска, с. р. 
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335. 
Врз основа на член 69, 70 и 71 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на - Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86. и 22/89), Из-
вршниот одбор на Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на ^Македонија, на. седницата одржана 
на 26 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ Д А ОДЛУКАТА ЗА СПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ЦА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕС-
ТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ 

РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на надоместокот 

на трошоците за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психофизичкиот развој и 
инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ 
бр. 19/89), членот 4 се менува и гласи: 

„Висината на надоместокот за сместување и пег 
храна на младинци со пречки во психичкиот и фи-
зичкиот развој заради стручно односно работно ос-
пособување, односно преквалификација или доквали-
фикација на инвалидите на трудот, месечно изнесува 
пq еден корисник и тоа-

Ред. ОРГАНИЗАЦИЈА 
Трошоци за 
исхрана со 
интернатско 
сместување 

1. Завод за рехабилитација на деца со 
оштетен слух „Кочо Рацин“ — -Би-
тола 

2. Завод за професионална рехабилита-
, ција на младинци со оштетен вид 

„Димитар Влахов“ - Скопје 
3. Завод за рехабилитација на деца и 

младинци — Скопје 
4. Центар за професионална рехабили-

тација на младинци со оштетен слух 
„25 Мај“ — Скопје 
Центар за рехабилитација и образо-
вание „Македонија“ — Скопје -

6. Центар за специјално насочено обра-
зование „Искра“ - Штип 

7. Работна организација за основно об-
разование на деца со лесна и умере-
на иопреченост во психофизичкиот 
развој со ученички дом „25 Мај“ — 
с. Ново Село 

1.065.000 

1.093.000 

1.332.000 

1.050.000 

1.050.000 

1.050.000 

1,050.000" 

Член 2 
Во член 6 бројката „194.700" се заменува со број-

ката „292.000", а бројката „220.000" со бројката 
330.000". 

Член 3 
Во член 7 бројката „441 400"џ се ,заменува со 

бројката „662.000". 
Член 4 

Во член 8 бројката „149.300" се заменува со број-
ката „224.000". 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот .ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 1 

Бр. 16-3046/1 
26 октомври 1989 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА 

336. 
Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од За-

конот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 
15/80, 26/80, 28/82, 13/86, 28^88)'и член 18 од Стату-
тот на Републичката -самоуправна интересна заедница 
за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за 
патишта на седницата одржана на 7 ноември 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НА-
ДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТО-
ПАТОТ КУМАНОВО - ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛА-

ТА РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведување и висината на посеб-

ниот надомест за употреба на делниците од автопа-
тот Куманово — Титов Велес за возилата регистрира-
ни во СФРЈ („Службен весник на СРМ“ бр.- 23/88, 
36/88, 7/89, 22/89 и 31/89) членот 2 се менува и гласи: 

„Висината на посебниот надоместок за употреба 
на автопатот за возилата регистрирани во СФРЈ 
(возила со домашна регистрација) се утврдува врз 
основа на малопродажната цена на литар гориво 
- МБ 98, а се наплатува во динари во зависност од 
категоријата на возилото и должината на релацијата 
и тоа: 

1. За моторни возила со две осовини и висина 
до 1,3 м (кај предната, осовина на возилото) во прав-
ците.-

Куманово — Миладиновци или обратно 0,400 литри 
Скопје — Петровец или обратно 0,250 литри 
Петровец - Титов Велес или обратно 0,600 литри 

2. За моторни возила со повеќе од две осовини 
и висина до 1,3 м (кај предната осовина на возилото) 
за правците: 

Куманово — Миладиновци или обратно 0,600 литри 
Скопје — Петровец ИКА обратно 4 0,375 литри 
Петровец — Титов Велес или обратно 0,900 литри 

3. За моторни возила со д . е и три осовини и 
висина поголема од 1,3 м (кај предната особина на 
влечното возило) за правците-. 

Куманово — Миладиновци или обратно 1,200 литри 
Скопје — Петровец или обратно 0,750 лдтри 
Петровец — Титов Велес или обратно 1,800 литри 

- 4. За моторни возила со повеќе од три осовини 
и висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина 
на возилото) за правците: 

Куманово — Миладиновци или обратно 2,400 литри 
Скопје — Петровец или обратно 1,500 литри 
Петровец — Титов Велес или обратно - 3,600 литри 

Претседател, 
Никола Илиоски, с. р. 

Член 2 
По член 2 се додаваат нови членови 2а, 2б и 2в 

кои гласат: 

„Член 2а 
Висината на посебниот надоместок за употреба 

на автопатот се пресметува во динари со множење 
на количините од член 2 со малопродажната цена 
на литар гориво МБ 98, а усогласувањето се врши 
најдоцна во рок од 5 дена по промена н-а малопро-
дажната цена на горивото. 

ѕ 
Член 2б 

При пресметување да износите на надоместокот 
се врши заокружување на износите од 001 до 499 
динари на ООО динари и ' износите од 500 до 999 
на 1 ООО динари, 
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Член 2в 
Усогласувањето на надоместокот со малопродаж-

ната цена на горивото се овластува да ја врши Струч-
ната служба на РСИЗ за патишта за што се подне-
сува извештај на Собранието на РСИЗ за патишта“. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија“. 

Бр. 14-2140/5 
7 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Таневски, с. р 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
СКОПЈЕ 

337. 
Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Ста-

тутот на Здружената самоуправна интересна заед-
ница ,за здравствена заштита на град Скопје, Со-
бранието на Здружената самоуправна интересна за 
едница. за .здравствена заштита на град Скопје, на 
седницата одржана на 24 октомври 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ 
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАП-

КАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на височината на 

стапката на придонесите за здравствена заштита на 
работниците член 1 се менува и гласи: „Стапката на 
придонесите з а здравствена заштита на работниците 
се утврдува на 13,6% и тоа: 

6,3% за задолжителните видови на здравствена 
заштита, 

7,3% за здравствена заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 ноември 1989 година. 

Бр. 02-8864/3 
24 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

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

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ГЕВГЕЛИЈА 

338. 
Врз основа на член 160 и 259 од Статутот на 

СИЗ за здравствена заштита и членот 12 од Зако-
нот за измени и дополнувања на Законот за здрав-
ствена заштита. Собранието на СИЗ .за здравствена 
заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 25 
октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Чле,н 1 
Во членот 1 став 1 од. Одлуката донесена на ден 

27 декември 1988 година, бр. 301-1215, бројката 8% 
се 'заменува со бројката 10%, а бројката 12% се за-
менува со бројката 17,60%. 

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

.сувањето а ќе се применува од 1 октомври. 1989 го-
дина. 

Бр. 0301-990/1 
25 октомври 1989 година Претседател, 

Гевгелија Васил Крстев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ОХРИД 

339. -
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ 
бр. 10 83) и чпен 162 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Охрид, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 8 септември 
1989 година, доне,се 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТА-
РИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Став 1 од член 1 на Одлуката бр. 03-5029 од 26 

декември 1988 година се менува и, гласи: 
„Стапката на-придонесот за здравствена заштита 

за 1989 година, се определува во висина од 10,0% 
од личниот доход и другите примања во кој се со-
држани : 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 5% и стапката на 
придонесот за правата на здравствена заштита над 
задолжителните видови и другите права од здрав-
ствена заштита од 5%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

со денот -на донесувањето. 

Бр. 03-5029/1 
8 септември 1989 година Претседател, 

Охрид Љупчо Спироски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ШТИП 

340. 
Врз основа на член 105 од Законот за здрав-

ствена заштита и член 136 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита — Штип, Извршниот одбор на Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Штип, на седницата ,одржана 
на 3 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДАТНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 

' ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се' утврдува додатен придонес 

за здравствена заштита по стапка од 2,50%) од бру-
то личен доход и тоа-

— 2% за, покривање загуба на Медицински цен-
тар — Штип за времето / Од јануари — септември 
1989 година; 

— 0,50% за покривање на трошоците за правата 
на осигурениците по измените во Законот за здрав-
ствена заштита 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 
година. 

Одлуката .ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 06-32/1 
3 ноември 1989 година 

Штип 
Претседател, 

Иван Хаџи Стојанов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ПРИЛЕП 

341. 
Врз основа на член 103 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и 
член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Прилеп, Собранието на Заедницата на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите — корисни-
ци на услуги — работници и Соборот на делегатите 
- даватели на услугите, на седницата одржана на 
6 ноември ,1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ -
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-

ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Член 1 точка 2 од Одлуката за утврдување виси-

ната на придонесот за здравствена заштита на ко-
рисниците — работници и стапката на посебниот 
придонес за ,користења на здравствена заштита во 
странство за 1989 година бр. 654 од 29. XII.- 1988 го-
дина се менува и гласи: 

„За ^стопанство 12,50% од бруто личниот доход 
и драгите примања, во кои се содржани: 

— 4,60% придонес за задолжителните видови на 
здравствена заштита и 

— 7,90% придонес за правата од здравствена 
заштита над задолжителните видови и другите права 
од здравствена заштита“, 

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

сувањето а ќе се применува од 1. X. 1989 година до 
31. XII. 1989 година, односно месеците октомври, 
ноември и декември 1989 година. 

Бр, 782 
(6 ноември 1989 година 

Прилеп ч 
Претседател, 

Раде Мешески, с. р 

:342. 
Врз основа на член 103 од Законот за здравстве-

н а заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и 
член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
'самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Прилеп, Собранието на Општинската само-

.управна интересна заедница за здравствена заштита 
— Прилеп, на заедничка седница на Соборот на де-
.легатите корисници на услуги — работници и Со-
борот “на делегатите — даватели на услуги, со рам-
ноправно учество на Соборот на здружен труд при 
'Собранието на општината — Прилеп, одржана на 1 
-ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ -
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Член 1 точка 1 од Одлуката за утврдување ви-

сината на придонесот за здравствена заштита на ко-
рисниците — работници и стапката на посебниот 
придонес за користење за здравствена заштита во 
странство за 1989 година, бр. 654 од 29. XII. 1988 
-годи-на се менува и гласи 

„1 . За стопанство зкупно 12.50% на бруто лич-
ниот доход и другите лримања во кои се содржани: 

— 4,60% за задолжителните видови за здрав-
ствена заштита; 

— 7,90% придонес за правата од здравствена 
заштита на задолжителните видови и другите права 
од здравствена заштита. 

Организациите на здружен -труд кои ќе покажат 
загуба со пресметките за деветте месеци од 1989 
година и по завршни сметки за 1989 година, однос-
но што ќе се најдат пред стечајна постапка по авто-
матизам да бидат ослободени од разликата од до-
сегашната стапка од 8,60% до 12,50% за последните 
три месеци од 1989 година. 

Основицата за пресметување на разликата од 
8,60% до 12,50% ќе биде бруто личниот доход, а ќе 
се надоместува од добивката." 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. X. 1989 година до 
31. XII. 1989 година, односно за месеците октомври, 
ноември и декември 1989 година, а по овој рок 
престанува да важи. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 770 
1 ноември 1989 година 

Прилеп 
Претседател, 

Раде Мешески, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во изворниот текст на Одлуката за 
изменување на Одлуката за утврдување на стапката 
за обезбедување (здружување) на средства за здрав-
ствена заштита на работниците за 1989 година, обја-
вена во „Службен весник на СРМ“ бр. 38/89, напра-
вена е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
Њ Е (ЗДРУЖУВАЊЕ) НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Во членот 3 ред зтори по зборот „година“ се 
додаваат зборовите „со исклучок на став 2 на член 
2 кој ќе се применува од 1 јануари 198д година“. 

Бр. 08-493/7 
16 октомври 1989 година 

Гостивар 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје пове-
дена е процесна постапка за развод на брак по туж-
бата на тзокителот Амет Бајрам од Скопје, против 
тужената Маквире Амет со непознато живеалиште. 

На тужената Маквире Амет, моминско, Назифи 
ќе и се определи привремен застапник кој ќе ја заста-
пува во постапката се додека тужената или нејзини-
от полномошник не се јават пред судот, односно, 
додека органот на старателство не го извести судот 
дека на тужената и е поставен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVII 
П. бр. 1397/89. (180) 
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. Општинскиот суд Скопје I — Скопје, објавува 
дека е поведен спор за стекнување без основ меѓу 
тужителот Стопанска банка — Основна банка Скоп-
је и тужениот Плацек В л о т м е ж , со непознато место 
на живеење. Вредност на спорот 72.011 динари. Во 
оммсла на член 84 од ЗПП на тужениот за привре-
мен застапник му е назначен адвокатот Моневски 
Валеријан, од Скопје, кој ќе го застапува тужениот 
се додека тој или неговиот полномошник не се поја-
ват пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII 
П. бр. 612/88. (182) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Општинскиот суд во Прилеп поведе постапка за 
поништување на чекови со сериските броеви 3067416, 
3067417. 3067418, 3067419 и 3056420, издадени врз 
основа на тековната сметка на предлагачката Радми 
ла Консулоска, под бр. 40100-620-37 од противникот 
Југобанка — Основна банка — С к о п ј е . 

Се повикуваат сите лица кои знаат нешто за го-
ренаведените чекови да го известат Општинскиот 
суд во Прилеп во рок од 60 дена од денот на обја-
вувањето на огласот ео „Службен весник на СРМ“. 

Во спротивно, по истекот на рокот чековите ќе 
бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, ВПП. бр. 76/89. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Мисими Ебиб од Тетово, про-
тив тужените Стојчевска Нада и Стојчевски Гаврило 
и др. од Скопје, двајцата од Скопје со непозната 
адреса. 

Се повикуваат тужените Стојчевска Јанчева Нада 
и Стојчевски Јанчев Гаврило од Скопје, да се јават 
во рок од 15 дена во судот. Доколку не се јават на 
истите судот ќе им постави привремен старател, кој 
ќе се грижи за нивните права и интереси во по-
стапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1398/89 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
но тужбата на тужителот Љума Рамне од с. Шем-
шево, против тужениот Љума Шабан од Тетово, ул. 
„143'- бр. 15, сега со непозната адреса во Норвешка. 

Се повикува тужениот Љума Шабан од Тетово, 
да се јави во судот во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас или да постави свој полномошник 
кој t ќе ги застапува неговите интереси до окончува-
њето на постапката. Во спротивно, на истиот ќе му 
се постави привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово, кој ќе се грижи за пра-
вата и интересите на тужениот до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1167/88 

Пред овој суд се води спор за физичка делба 
помеѓу предлагачот Баки Јусуф, од с. Доброште, 
против противниците Баки Сабрије и други, од с. 
Доброште. 

Се повикува Баки Јакуп Љатиф од с. Доброште, 
сега со непозната адреса во Данска да се јави во 
рок од 15 дена во Општинскиот суд во Тетово. Во 
спротивно, да постави привремен застапник кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постап-
ката. Доколку тоа не го стори во рок од 15 дена, 
судот ќе му постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 377/89. 

Пред1 Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за надомест на штета по тужбата на ЗОИЛ 
„Македонија“ — Филијала — Тетово, против туже-
ниот Сејфулаи Рамадан од Тетово, ул. „Солунска“ 
бр. 1, а сега со непозната адреса во Грција. 

Се повикува тужениот Рамадан Сејфулаи од Те-
тово да се јави во Општинскиот суд — Тетово во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во 
истиот рок да одреди свој полномошник. 

Доколку не се, јави и не одреди свој полномош-
ник, преку Центарот за социјална работа — Тетово, 
ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1123/89. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 693 од 26. VII. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-348-0-0-0, ja запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „25 Мај“, Ц. 
О., Скопје, населба Сингелиќ — Скопје 'со следните 
податоци Досегашниот застапник Далип Бомова, ди-
ректор, без ограничување се брише, а се запишува 
новиот застапник Илијевски Николче, индивидуален 
работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 693/89. ч (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше^ 
кието Срег. бр. 547 од 28. VI. 1989 година, ги запиша во 
судскиот регистар привремените мерки и промената на 
лицето овластено за застапување на Работната организа-
ција за основно воспитание и образование „Карпош“ 
О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ - ЦОУ „Боро и 
Рамиз“ с. Радуша, со следните податоци-. Се брише 
досегашниот застапник в. д. директор Виља Ремзи, 
а се запишуваат привремените мерки и новиот при-
времен управник Демири Авзи, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ' Срег 
бр. 547/89. (257) 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ“ 

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парни-
ци, оставински расправи, повикување на наследници 
со непознато место на живеење и сл. — 300.000 ди-
нари; 

2. — Јавни наддавања и конкурси — 15.000 ди-
нари за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на орга-
низациите на здружен труд — 120.000 динари за 
еден ред чукан на машина; 

4. — Ликвидации и санации на работните орга-
низации — 15.000 динари за еден квадратен сантиме-
тар во весникот; 

5. — Огласување за неважни: печати и штемби-
ли — 15.000 динари од збор; 

6. — Огласување за неважни.- тековни книшки;, 
полиси, гарантни и кредитни писма, сервисни книш-
ки — 150.000 динари; 

7. — Меници, барирани чекови — 300.000 ди-
нари; 

8. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
работни книшки, ученички книшки, свидетелства, 
воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и дру-
ги лични документи — 100.000 динари; 

9. — Објавување акти на самоуправните интерес-
ни заедници и на работните организации„— 2.100.000 
динари од една страница; 

10. Регистрации на занаетчиски дуќани и рабо-
тилници и престанок со работа на занаетчиските ду-
ќани — 50.000 динари. 

За да се објави оглас од точка 1, 5, 6, 7 и 8 во 
„Службен весник на СРМ“ парите треба да се испра-
ќаат однапред на жиро сметко 40100-603-12498 кајј 
Службата на општественото книговодство — Скопје, 
а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши 
по доставување на сметка во законски рок. 

Оваа тарифа влегува во сила веднаш, ќе се при-
менува од 15. XI. 1989 година и ќе “ се објави во. 
„Службен весник на СРМ“. 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 

Собранијата на општините Карпош и Центар, врз 
основа на член 95. а во врска со член 89 став 3 од 
Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), објавуваат дека ќе извршат 
избор на претседател - на Општинскиот суд Скопје 
I — Скопје. 

Кандидатите треба да ги - исполнуваат следните 
услови: 

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

— да се д,ипломирани правници оо потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положен правосуден испит, и 
— да поседуваат морално-политички квалитети 

за вршење на функцијата. 
Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-

ните документа да ги достават до Комисијата за 
прашањата на изборите и именувањата на Собра-
нието на општината Карпош, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на Соопштението. (283) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 20-а' од Законот за данокот 

од доходот на . организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/83, 22/85, 
46/86, 7/88, 14/88, 51/88 18/89, 26/89 и 36/89), Репуб-
личкиот завод за статистика го утврдува и го обја-
вува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА 

Порастот на цените на мало во месец октомври 
1989 година во однос на просечните цени на мало 
за деветте месеци од 1989 година (од 1 јануари до 
30 септември 1989 година) изнесува 259,1%). 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

722. Одлука за помилување на осудени лица 717 
723. Одлука за измена на Одлуката за утврду-

вање на бројот на членовите на Советот 
за народна одбрана на Претседателството 
на СРМ и за нивно именување — — — 717 

724. Решение за назначување потсекретар за 
јавна безбедност во Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи — — — 717 

725. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за меѓу-
народна научно-техничка соработка — — 718 

726. Наредба за изменување на наредбата за 
пропишување на потсметки, уплатни смет-
ки, како и за утврдувањ.е на збирни стап-
ки за уплатување на придонесите од лич-
ниот доход на работниците и од доходот 718 

727. Ценовник за штети на шумите — — — 718 
728. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 48/89 ОД 4 октомври 1989 год,ина ' 720 
729. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 171/89 ОД 25 октомври 1989 година 721 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ -
327. Одлука за докуп на стаж — — — — 722 
328. Одлука за условите, мерилата и .критериу-

мите за у“чеството на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија во обез-

бедувањето , на сре,дства за унапредување 
на инвалидската з.аштита — — — — 723 

329. Одлука за доверување вршењето на рабо- . 
тите од пензиското и инвалидското осигу-
рување во општините — - — — — 726 

330. Од,лука за измена и дополнување на Одлу-
ката за утврдување на работните места на 
кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, степенот на зголемува-
њето на тие работни места и постапката 
за утврдување на фактичката положба 726 

331. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување висината на приходите на корис-

. пикот на пензија и членовите на негово-
то домаќинство од кои зависи правото на 
додаток на пензија — — — — — — 727 

332. Одлука за изменување на Одлуката за оп-
,ределување висината4 на надоместокот .за 
вршење на одредена услуги од страна на 
стручните органи за оцена на работната 
способност при Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македопија — — — - 727 

333. Одлука за измена и дополнување на Одлу-
ката за висината на надоместокот на чле-
но-вите на Комисијата за стаж на осигуру-
вање што - се сметз со зголемено траење 727 

334. Одлука за именување секретар на Собра-
нието на Самоуправната интересна заед-

' ница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија — — — — — 727 

335. Одлука за измени на Одлуката за опреде-
лување на надоместокот на трошоците за 
сместување и исхрана на деца и младин-
ци со пречки во психичкиот и физичкиот 
развој и инвалидите на трудот за 1989 го-
дина - — — — — — — — — 728 

336. Одлука за измена и дополнување на Одлу-
ката за воведување и висината на посеб-
ниот надомест за употреба на делниците 
од. автопатот Куманово — Титов Велес за1 

возилата регистрирани во СФРЈ — — — 728 
337. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на висината на 
стапката на придонесите за здравствена -
заштита на работниците — — — — 729 
ГЕВГЕЛИЈА 

338. Одлука за измена на Одлуката за висина-
та на стапката на придонесот за здрав-
ствена заштита на работниците за 1989 
година — — — — — — — — — 729 
ОХРИД 

339. Одлука за измена ;:л Одлуката за стапки-
те и тарифите на придонесите за здрав-
ствена заштита на работниците во 1989 
година — — — — — — — - — 729 
ШТИП , 

340. Одлука за додатно здружување на сред-
ства за здравствена заштита — - — 729 
ПРИЛЕП 

341. Одлука за измена и дополнување на Одлу-
ката за утврдување на висината' на придо-
несот за здравствена заштита на корисни-
ците — работници и стапката на посеб-
ниот придонес, за користење на здравстве-
на заштита во странство за 1989 година 730 

342. Одлука за измена м дополнување на Одлу-
ката за утврдување висината на придоне-
сот за здравствена заштита на корисници-
те — работници и ' стапката на посебниот 
придонес за користење на здравствена 
заштита“ во странство за 1989 година — 730 
Исправка .на Одлуката за изменување на 
Одлуката за утврдување на стапката за 
обезбедување (здружување) на средства за 

^здрав.ствена заштита на работниците за 
1989 година — ' - — — — — — — 730 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „Васил Ѓор-
гов“ бб. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Рувд Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Пе^ат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје 


