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

Понеделник, 27 февруари 1989 
С к о п ј е 

Број 7 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесу-
ва 40.000 динари. Овој број чини 1.500 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

91. 
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 ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на. Зако-
нот за даноците на граѓаните, 

. што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ,го' донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 22 февруари 19Ѕ9 
-година. 

Бр. 08-739/1 
22 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за даноците на граѓаните („Служ-

бен весник на СРМ“ број 12/87, 50/87 и 7/88), ВО 
член 104 ставовите 1 и 2 ,износот: „,50.000" се заме-
нува со износот. „150.000". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

92; 
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за избор на член на Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го д,онесе на одделни седници на Со-

борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 
февруари 1989 година.. 

,Бр. 08-738/1 
22 февруари 1989 година 

Скопје 
'Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, с. p. ; 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ^ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за избор на член на Претседател-

ството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), во 
член 2 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Пред утврдувањето на кандидатите нал Конфе-
ренцијата, предлогот на можните кандидати се под-
несува до Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Југославија, заради спроведување на претход-
на постапка на изјаснување за кандидатите за член 
на Претседателството“. 

Член 2 
Во . член 6 се додаваат два - нови ставови, кои 

гласат,-
„Ако при гласањето ниту еден од кандидатите 

не го добил потребното мнозинство гласови од став 
1 на овој член, гласањето се повторува за двајцата 

. кандидати што добиле најголем број гласови. До-
колку меѓу кандидатите со најголем број гласови 
има кандидати со ист б“рој гласови, гласањето се 
повторува за сите кандидати со најголем број вла-
сови. 

Ако и при повторното гласање ниту еден од 
кандидатите не го добил потребното мнозинство гла-
сови, се повторува целата изборна постапка“. 

Член з 
Член 7 се брише. 

Член 4 
Во член 9 став 1 се менува и гласи.-
„Гласањето се врши со гласачко ливче“. 

Член 5 
Член 15 се менува и гласи.-
„Собранието може по сопствена иницијатива, по 

предлог од Конференцијата или^ .по предлог од Со-
бранието на СФРЈ, а по спроведена претходна рас-
права во Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Југославија, да го разреши членот на Прет-
седателството пред истекот на времето за кое е 
избран. 
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Во Собранието иницијатива за разрешување мо-
жат да покренат најмалку 30 делегати, со тоа што 
меѓу нив мора да има најмалку 5 делегати од секој 
собор на Собранието“. 

Член 6 
Членот 16 се брише. 

Член 7 
Во членовите ,1 и 18 зборот „отповикот“ се за-

менува со зборот „разрешувањето“. 

Член 8 
Во член 17 зборот „отповикав' се заменува .со 

зборот „разрешен“, а зборот „отповикувањето“ се 
заменува со зборот „разрешувањето“. -

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци^ 
јалистичка Република Македонија“. 

93. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателс,твото на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава -

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

. Се прогласува Законот за 'изменување на Зако-
нот за општонародна одбрана, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините' 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 2-2 
февруари 1989 година. 

Бр. 08-737/1 , 
22 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТОНА-

РОДНА ОДБРАНА 

Член 1 
Во Законот за општонародна одбрана („Служ-

бен весник на СРМ“ број 26/84, 12/85; 50/87 и 7/88), 
во член 365 став 1 зборовите: „40.000 до 300.000" 
се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.500.000". 

Во став 2 зборовите- „30.000 до 60.000" се. заме-
нуваат со зборовите: „150.000 др 250,000". 

„ . Член 2 
Во член 366 став 1 зборовите: „10.000 до 200.000" 

се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.200.000". 
Во став 2 зборовите: „8.000 до 40.000" се заме-

нуваат со зборовите: „100.000 до 200.000"., , 

Член 3 
Во член 367 зборовите: „15.000 до 60.000" се за-

менуваат со зборовите: „120.000 до 220.000". 

Член 4 
Во член' 368 зборовите: „10.000 до 60.000" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000", а збо-
рот .„поединец“ се заменува со зборовите: „физич-
ко лице“. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила -осмиот ден од де-

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

94. ; 
Врз основа на член 53 од Законот за општестве-

HHot правобранител на самоуправувањето („Службен 
весник на СРМ“ број 32/84), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИ-
ТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ЗА 1989 ГОДИНА. 

Се усвојува Програмата за работа на Репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправува-
њето за 1989 година, што ја донесе Републичкиот 
општествен 'правобранител на самоуправувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-745/1 
22 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, с. р. 

95. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот ' на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на оддел-
ни седници на Соборот за здружениот труд и- Оп-
штественб-политичкиот собор, одржани на 22 фев-
руари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУ-

ВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

1. Се усвојува Договорот за усогласување на суд-
ските такси. 

2. ,Се овластува Михајло Маневски, член на Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ и републички 
секретар за правосудство и с п р а в а , од името' на 
Собранието на СРМ да го потпише Договорот во 
предложениот текст. 

3. Оваа одлука се ,објавува во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-746/1 
22 февруари 1989 година 

Скопје / -
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д р Вулнет Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот, труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, с. р. 



27 февруари 1989 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. '7 - Стр. 3 

96. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Соборот на здружениот труд,, одржана на 

( 22 февруари 1389 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ 

НА ПОЛИТИКАТА НА ДАНОЦИТЕ И 
ПРИДОНЕСИТЕ 

1. Се усвојува Договорот за основите на поли-
тиката на даноците и придонесите. 

2. Се овластува м-р Методија Тошевски, член 
на Извршниот Совет и републички секретар за фи-
нансии, од името на собранието на СР Македони-
ја да го потпише Договорот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-740/1 
22 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

97. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
22 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ 

НА ПОЛИТИКАТА НА ДАНОЦИТЕ И 
ПРИДОНЕСИТЕ 

1. Се усвојува Договорот за основите на поли-
тиката на даноците и придонесите. 

2. Се овластува м-р Методија Тошевски, член 
на Извршниот совет и републички секретар за фи-
нансии, од името на Собранието на СР Македонија 
да го потпише Договорот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-740/1 
22 февруари 1989 година 

Скопје 
. Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

98. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија ка седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
22 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

ВО 1989 ГОДИНА 
1 Член 1 

Со кредитната политика во 1989 година, ќе се 
оддржува остварувањето на задачите утврдени со 

општествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1986 до 1990 година и 
програмата на мерки на економската политика во 
година. 

Член 2 
Во рамките на основните задачи од член 1 на 

оваа одлука ќе се поттикнуваат подготовките и про-
изводство.то за извоз, земјоделското производство и 
откупот на земјоделските и прехранбените произво-
ди, развојот, на малото стопанство во општествениот 
и индивидуалниот сектор и подготовките на комер-
цијалниот туризам во туристичко рекреативните цен-
три во Републиката. 

Член 3 
Банките,' во рамките на своите билансни мож-

ности ќе вршат кредитирање на селективните намени 
во кои .учествува и примарната емисија. 

Обврските од став 1 на овој член банките ќе ги 
остваруваат зависно од сезонските карактеристики 
на намените што се кредитираат. 

Член 4 ' 
Заради реализација на. економско-финансиската 

консолидација на стопанството и усогласување на 
односите меѓу кредитирањето на неговите тековни 
развојни потреби, банките ќе насочат најмалку една 
третина од долгорочните средства за обезбедувале 
трајни извори на обртни средства. 

Член 5 
Со - својата деловна политика банките ќе го 

поттикнуваат развојот на, стопански недоволно раз-
виените краишта. 

- Член 6 
За долгорочни вложувања во основни средства 

во стопанството, банките ќе насочат - најмалку 25% 
од прирастот на орочените депозити над една го-
дина и од наплатените отплати од одобрените дол-
горочни кредити од.банкарските средства и тоа: 

— 5!% за кредитирање на индивидуалните земјо-
делци; 

— 5% за развој на малото, стопанство; 
— 10% за кредитирање на продажбата на опре-

ма на домашниот пазар и во- странство и за вграде-
ни материјали при изведувањето - на инвестициони 
работи во странство; и 

— 5)% за набавка и ремонт на шински возила. 
Банките во свои одлуки, поблиску ќе ги утврдат 

условите и намените за кредитирање од средствата 
за долгорочни вложувања. 

Член 7 
При одобрувањето на кредити, согласно со кри-

териумите за- структурно насочување и оцените за 
општествено-економската оправданост и ефикасност 
на инвестицииве, банките ќе даваат приоритет на 
проектите од модерните пропулзивни, трудоинтен-
зивни и извозно-ориентирани дејности кои влијаат 
на преструктуирање на стопанството и на подигање 
на техничко-технолошкото ниво на производството, 
врз намалување ,на потрошувачката на материјали и 
енергија по единица производ и врз намалувањето на 
негативните влијанија врз животната средина. 

Посебно ќе се стимулира развојот на организа-
циите од малото стопанство, како и инвестициите 
во кои се ангажираат средства од заемот за врабо-, 
тување. -

Член 8 
- Заради обезбедување Услови за редовен увоз 

ft а сурова нафта и нафтени деривати за потребите 
на стопанството и на населението во Републиката, 
банките ќе склучат, самоуправна спогодба за здру-
жување на средства за кредитирање на увозот и 

. преработка на сурова нафта и нафтени деривати. 
Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 

ќе се склучи по иницијатива на Стопанската комора 
на Македонија. 

Доколку самоуправната спогодба не се склучи, 
Извршниот совет на Собраниет.о на СР Македонија 
ќе ги пропише начинот и условите за обезбедување 
и користење ца средствата, односно за извршување 
на обврските на банките. 
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Член 9 
Банките, со својата кредитна политика, ќе ја 

поддржуваат, изградбата на станови за работните 
луѓе и граѓаните, со нерешено или несоодветно ре-
шено станбено прашање, изградбата на станови во 
општествена сопственост, како и изградбата на ста-
нови за пазар. 

За намените од став 1 на овој член, банките 
ќе одобруваат кредити најмалку во висина на рас-
положливите средства з-а станбена изградба и во 

.рамките на утврдените критериуми со самоуправ-
на спогодба. 

- Заради обезбедување поповолни ,услови за стек-
нување стан во лична сопственост (изградба и купу-
вање на стан, како и откуп на општествен стан), 
банките организираат наменско штедење за стан. 

Член 10 
Слободните парични средства на општествено-

политичките заедници во Републиката што се' водат 
како депозит ќе се насочуваат во вид на краткороч-
ни кредити. 

Намените, условите и начинот на користење на 
овие кредити ќе се утврдуваат со посебна одлука 
на Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, врз програмеки 'пристап. 

-
Член 11 

Средствата на вишоците на приходите над рас-
ходите на Народната банка на Македонија, до нив-
ното дефинитивно насочување со завршната сметка, 
се ,користат за краткорочни заеми за кредитирање на: 

- земјоделството, во висина од најмалку 50% 
.од расположливите средства; 

— обврски на Републиката утврдени со Репуб-
личкиот буџет и 

— подготовка на производство за извоз и извоз. 

Член 12 
Краткорочните заеми од член 11 на оваа одлу-

ка се одобруваат со рок на враќање до 31 декем-
ври 1989 година, а најдоцна до потврдувањето на 
завршната сметка на Народната банка на Македони-
ја, со каматна стапка од 43% годишно, освен за 
намените од алинеја 2 за кои не се пресметува 
камата. 

Каматна стапка од став 1 и̂а овој член претста-
вува ревалоризациона стапка. 

Член 13 
Приходите од каматите од член 12 на оваа од-

лука се насочуваат и тоа: 
— 50% за Програмата за поттикнување на раз-

војот на земјоделството; 
— 25'% за Програмата за пошумување на голи-

ните и 
— 25% за Програмата за реконструкција и мо-

дернизација на Печатницата на НИПРО „Нова Ма-
кедонија“. 

Член 14 
Поблиските намени и корисници, како и рокот 

на враќањето на краткорочните заеми од член 11 
на оваа одлука ги утврдува Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, по претходно мисле-
ње на Народната банка на Македонија. 

-
Член 15 

Слободните средства од штедните влогови и 
другите средства на граѓаните кај поштенската ште-
дилница, ќе се насочат најмногу 70% за реализа-
ција на Програмата за развој на поштенско-телефон1 

ско-телеграфскиот сообраќај, 10% за доопремување 
на железничкиот сообраќај, 10% за создавање ре-
зерви на месо во жив добиток и 10% за развој на 
малото стопанство 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-758 
22 февруари. 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

99. 
Врз основа на член 4 од Законот за обезбеду-

вање и насочување на средства за поттикнување на 
развојот на земјоделството („Службен весник на 
СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85, 44/85, 13/86 
и 11/87), Општествениот план на СРМ за периодот 
од ^ 1986 до 1990 година, Собранието на СР 'Маке-
донија на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 22 февруари 1989 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ 

СТВОТО ВО 1989 ГОДИНА 

Со оваа програма за развој на земјоделството 
се врши насочување на средства за 1989 година 
кои се обезбедуваат по основ на зафаќаната во про-
сек од 1,2 од доходот на стопанството во износ од 
20.000.000.000 динари, од средствата на општествено-
политичката заедница кои се водат како депозит во 
Народната банка на Македонија во износ од 

3.300.000.000 динари и од вишоците на приходите 
над расходите кај Народната банка на Македонија 
за 1988 година во изнбс од 2.200.000.000 динари, од-
носно вкупниот износ од 25.500.000.000 динари. Сред-
ствата ќе се користат според намените, критериумите 
и условите утврдени со оваа програма и тоа за: 

во илјади динари 

1. Подигање на вештачки ливади до 2.900.000 
2; Премија за млеко до 10.800.000 
3. Поттикнување на развојот на сто-

чарството, рибарството и пчелар-
ството до 3.905.000 

4. Финансирање на изградба на бра-
ни за мали акумулации и мали хи-
дромелиоративни системи за раз-
вој на земјоделството до 4.000.000 

5. Унапредување на индивидуалното 
земјоделство до 3.600.000 

6. ,За недоволно предвидени износи на 
, средства за точките 1, 2, 3, 4 и 5 . 295.000 

II 
1) Средствата од дел I, точка 1 на оваа про-

грама во износ од 2.900.000.000 динари ќе се ко-
ристат за: ' 

во илјади динари 

— подигање на 500 ха вештачки лива-
ди за производство на семе во из-
нос до . 375.000 

— за подигање на вештачки ливади 
за производство на кабаста храна -
на 2.450 ха во износ до - 2.225.000 

— за покривање на разликата на це-
ните на семенскиот материјал, зем-
јоделска пропаганда и за недо-
волно предвидени работи и тро-
шоци во износ до 300.000 
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2) Средствата од дел II точка 1 на оваа програ-
ма ќе се користат и тоа. 

— за 'набавка на елитно семе од еспарзета за 
засејување на околу 500 ха кои ќе служат за орга-
низирање на производството на семе од оваа кул-

, тура, во износ до 375.000.000 динари. 
Организациите на здружениот труд и земјодел-

ските задружни организации кои ќе подигнат семе- ^ 
производни парцели од треви, без надоместок ќе 
добијат елитно семе за подигање на ливади чија 
намена во основа ќе биде за производство на семе 
од еспарзета; 

— за подигање на вештачки ливади со ;еспар-
зета наменети за производство на зелена маса и 
сено и тоа на 500 ха во општествениот сектор и 
250 ха во индивидуалниот сектор. За оваа намена 
се предвидуваат до 675.000.000 динари. 

За подигање на вештачки ливади со тревни сме-
ски на ерозивни ораници наменети за производство 
на ,сено и испаша и тоа во општествениот сектор -
200 ха и 1.500 ха' во индивидуалниот - сектор. За 
секој подигнат хектар во двата сектора ќе се обез-
беди бесплатно- семе. Купувањето на семето ќе“ се 
изврши од средствата предвидени за оваа намена 
во износ до 1.550.000.000 ,динари. 

распоредот на количеството на семе по корис-
ници врз основа на барање, ќе го изврши Репуб-
личкиот комитет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, по претходно прибавено мислење од 
ООЗТ Институт за поледелство и градинарство при 
Земјоделскиот факултет. 

' — за правење на тревни смески од повеќе ви-
дови треви, паковање во единици за затревување на 
еден декар, за покривање на разликата на цената 
на семенскиот материјал, за трошоци за испиту-
вање на 'семиња, за дотур на семенскиот материјал 
до индивидуалните земјоделци, за земјоделска про-
паганда и други трошоци сврзани со реализацијата 
на оваа програма, -се предвидуваат 300.000.000 ди-
нари. 

3) Корисници на средствата, односно на високо-
квалитетно семе предвидени во дел XI на оваа про-
грама може да бидат организациите на здруженио1 
труд и земјоделски задружни организации и други 
субјекти кои ќе произведуваат семе и кабаста сточ-
на храна од соодветните тревни култури и кои со 
сопствени средства -ќе извршуваат основна обработ-
ка, предсеидбена подготовка на почвата, ѓубрење, ' 
сеидба и нега на посевот, како и организациите на ' 
кои преку стручни и популарни написи ќе ја пот-
тикнуваат примената на современата технологија во 
развојот на земјоделството. 

4) Приоритетот во користењето на -семе за по-
дигање на вештачки ливади за семепроизводство ќе 
имаат оние организации на здружениот труд и зем-
јоделски задружни организации кои располагаат со 
погодни површини за оваа намена, оспособен кадар 
за семепроизводството и опременост со нужна меха-
низација. 

Приоритет за користење на деме од треви и 
тревни смески, за подигање на - вештачки ливади 
наменети за добивање на кабаста сточна храна -ќе 
имаат оние организации на здружениот труд и земјо-
делските задружни организации кои^ располагаат со 
сточен' фонд и сопствени површини. 

За користење на семе, а подигање на вештачки 
ливади во индивидуален сектор, приоритет ќе имаат 
здружените земјоделци и оние земјоделци кои жи-
веат во ридско-планинските населби и кои пред се, 
располагаат со сточен фонд “и сопствени површини 
кои не се погодни за друго производство (ерозивни 
и напуштени ораници и сл.). 

5) Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство со договор го утврдува 
обемот на меоките по корисници, како и посебните 
услови за користење на средствата предвидени во 
дел II од оваа програма. 

Средствата за семенскиот материјал за подигање 
на вештачки ливади за сите корисници се исплату-
ваат по налог на Комитетот, а во рамките на рас-

положливите средства предвидени во дел' II од оваа 
програма. 

III 
1) Средствата од дел I точка 2 на оваа про-

грама во износ од 10.800.000.000 динари ќе се ко-
ристат за исплата на премија за млеко. 

За произведено кравјо и овчо млеко од орга-
низациите на здружениот труд и од земјоделските 
задруги или во кооперација со индивидуалните зем-
јоделски производители од подрачјето на СР Ма-
кедонија се исплатува премија во износ од 180 дина-
ри по литар. 

Оваа премија се исплатува за кравјо млеко што 
содржи најмалку 3,2% млечна маст и за овчо млеко 
што содржи најмалку 6% млечна маст. Ако мле-
кото содржи повеќе од предвидениот процент на 
млечна маст, премијата сразмерно се зголемува, со 
тоа што за кравјото млеко пресметката се врши -
најмногу до 4,31% млечна маст, а за овчо млеко 
до 8,5 % млечна маст. 

Премијата се исплатува и за кравјо и овчо мле-
ко к о с организациите на здружениот труд и земјо-
делските задруги сами ќе го преработат. За инди-
видуалните Земјоделски производители во' коопера-
ција, премијата ќе се исплатува за млеко што се 
откупува за преработка. 

Премијата за млеко од точка 1 од овој дел ќе 
се остварува доколку, и општината исплатува нај-
малку 40 динари по литар млеко. 

Премиите ќе им се исплатат на организациите 
на здружениот труд и земјоделските задружни- орга-
низации врз ос.нова на барањето што го поднесуваат 
со соодветна Документација до Службата на опште-
ственото книговодство во СР Македонија до 31 ја-
нуари 1990 година. 

IV 
1) Средствата од дел I точка 3 од оваа програ-

ма, во износ од 3.905.000.000 динари, ќе се кори-
стат за-. 

говедарство до 
овчарство до 
коњарство до 
рибарство до 
пчеларство до 
посебни мерки до 

ВКУПНО.-

ВО илјади динари 

2.864,000 
646.000 

74.500 
70.000 

150 ООО 
100.500 

3.905.000 

2) Средствата од претходната точка ќе се кори-
стат за субвенционирање, односно регресирање на 
трошоците за зголемување на производството на-, 
млеко, месо, волна и унапредување на конкретното, 
рибарството, пчеларството, како и примена на по-
себни мерки, и тоа: 

' во илјади динари 

Број 
грла 

Учество Вкупно 
по грло динари 

' 1 2 3 4. 
ГОВЕДАРСТВО - 2.864.000 

Зголемен број на кра-
ви и стелни јуници од 
благородни раси и ни-
вни- крстоски што ќе 
претставуваат проши-
рена репродукција на 
основното стадо; 
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а) набавени (за про-
ширена репродукци-
ја) . 

б) од сопствено стадо 
(з,а проширена ре-
продукција) 

— општествен сек-
тор 

— индивидуален .се-
ктор 

2. Учество ;за набавка и 
одгледување на бико-
ви од благородни раси 
(монтафонска, оберин-
талска) за индивидуа-
лен сектор.во ридско-
планинските подрачја 

— за учество за набав-
ка^ на4 бикови за ре-
-процентарот за ве-
штачко 'осеменува-
ње при Институтот 
за ветеринарство до 

3. Учество во одгледува-
њето на машки тели-
ња наменети за бикови 
во 1990 година 

4. Учество во набавката 
на електрични апара-
ти за молзење на кра-
ви во индивидуалниот 
сектор (во коопераци-
ја) , 

5. Финансирање на служ-
б а т а за матично кни-
говодство и селекција 
во говедарството, овт 
чарството и коњарствО-
то во индивидуалниот 
сектор до 

6. За полнење на; контеј-
нери за вештачко осе-
менување до 

450 3.500 1.575.000 

800 800 

450 500 

640.000 

225.000 

40 1.500 60.000 

40 400 

150 1.000 

10.000 

16.000 

150.000 

ОВЧАРСТВО 

140.000. 

7. Учество за набавка на 
овни оригинални грла , 
од расата виртемберг 
за В/О на овци во оп-
штествениот и “ инди-
видуалниот сектор 50 400 

8. Учество за набавка на 
овни репродуктори за . 
индивидуален сектор 700 200 

9. Учество во одгледува-
њето на машки јагни-
ња за производство на 
овни репродуктори за 
потребите на индиви-
дуалниот сектор за ^ 
1990 година 700 80 

10. Одгледување на жен-
ски грла ѕвиски во оп-
штествениот сектор, 
добиени со вкрстување 
на домашната попула-
ција овци со виртем-
берг овни (зголемен 
број rta матично ста-
до) 10.000 40 

11. Вештачко осеменува-
ње на овци во инди-
видуалниот сектор (во 
сезона) до 8.000 

12! Учество во набавката 
на апарати за стриже-
ње на овци 6.000 

24.000 

1.000 

КОЊАРСТВО 74.500 

13. Субвенционирање во 
одгледувањето на при-
пл“оден подмладок на 
ергелата „Витачево" — 
Кавадарци 

14. Откуп на пастуви и ко-
били 

15. Лицендирање и кастри-
рање на пастуви 

16. Осигурување на машки 
приплодни грла -

10. 3.000 

500 6 

40.000 

зо.ооо 

з\ооо 

1.500 

РИБАРСТВО 70.000 

17. Учество во изградбата 
и опремувањето на ре-
процентар за произ-
водство на подмладок 
од ладноводни видови 
риби — Маврово (реч-
на пастрмка) 

18. Субвенционирање на 
производството и на-
бавката на подмладок 
за порибување на ка-
фези 

50.000 

- - 2 0 . 0 0 0 

ПЧЕЛАРСТВО 150.000 

173.000 

15.000 

646,000 

19. Субвенционирање на 
набавката пчелни сан-
даци за индивидуален 
сектор во посебните 
ридско планински под-
рачја \ 

20. Учество во трошоците 
за производство на 
жив пчелен материјал 
(за индивидуален сек-
тор) 
— нуклеуси 
- матици 

21. Учество во дооформу-
вањето на репроцентар 
за пчеларство 

1.000 

800 
2.000 

60 

40 
4 

60.000 

32.000 
8.000 

- - 50.000 

20.000 . ПОСЕБНИ НАМЕНИ 100.500 

56.000 

400.000 

22. У.чество во финансира-
њето на трошоци за ' 
реализација на „Макро-
проектот I I I" до ѕ 

23. Учество во набавката 
на калифорниски гли-
сти (легла) 

24. Учество во трошоците 
. за организирање на 

сточарска изложба 
25. Други трошоци , за 

спроведување на про-
грамата и недоволно 
планирани мерки, кон-
трола во спроведува-
њето на програмата 
и д р . , д о 

100 200 

50.000 

20.000 

3.000 

27.500 

1 2 3 4 1 - 2 3 , 4 
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3) Непосредни реализатори на мерките предви-
дени во деловите II и I;V од оваа програма. се 
организациите на здружениот труд и земјодел,ските 
задружни организации за мерките што ќe се реа-
лизираат во општествениот сектор. Мерките и ак-
тивностите што ќе се реализираат во индивидуал-
ниот сектор, ги спроведуваат општинските стручни 
служби — центри за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство и Републичкиот центар за уна-
предување на индивидуалното земјоделство „Приме-
на“ — Скопје. 

-V 
1) Средствата од дел I точка 4 од оваа програ-

ма во износ од 4.000.000.000 динари ќе се корис-
тат за ,финансирање на изградбата на брани за 
мали акумулации и мали хидромелиоративни систем 
ми за наводнување на земјоделското земјиште, за 
напојување на домашните животни и дивечот,. кои 
се распоредуваат за: 

2) Средствата од дел V точка 1 на оваа про-
грама можат д,а се користат за учество во финан-
сирањето на изградбата на објектите и работите, 
најмногу до 50% од нивната пресметковна вредност. 
Во пресметковната вредност влегуваат и .средствата 
за истражни работи и. проектирање. 

Право на користење на средства на оваа програ-
ма имаат водостопанските, земјоделските и други 
организации на здружениот труд и земјоделските 
задружни организации кои со непосредните водо-
корисници постигнале спогодба за изградба и иско-
ристување на водата од објектите утврдени во дел 
V точка 1 на оваа програма. -

Предимство, при одобрување на овие средства 
имаат оние објекти кои се од значење и за општо-
н-ародната одбрана, односно за објектите во кои 
народната одбрана учествува во финансирањето со 
наменски средства. 

во илЈади динари 

Учество во изградбата на брани за 
.мали акумулации и мали хидроме-
лиоративни системи до “ 3.960.000 
недоволно предвидени средства за 
изградба на мали акумулации и 
мали хидромелиоративни ' системи 
и -други трошоци за спроведување 
на оваа програма како и за тех-
ничка документација што ќе по-
служи за изготвување на средно-
рочна програма се утврдува износ v 
на средства до 46.000 

VI 
.1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програ-

ма во износ од 3.600.000.000'динари, ќе се користат 
за субвенционирање, односно регресирање на ак-
тивностите за зголемување на индивидуалното зем-
јоделско производство, како и финансирање на Ре 
публичкиот центар за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство „Примена“ - Скопје и општин-
ските стручни' служби — центри чза унапредување 
на индивидуалното земјоделство. 

Овие средства се распоредуваат по единица мер-
ка за следните намени: 

1 2 3 4 5 7 8 

,СТОЧАРСТВО 
- -

1. В/О на крави во вет. ст. бр. -4.060 1.700 1.700 -, з.шо 6.902 6.902 13.804 
2. В/О на крави во пункт бр. 19.390 5.000 5.000 10.000 96.950 ч96.950 193.900 
3. Сило јами-тренч. бр. 30 340.000 340,000 680.000 10.200 10.200 20.400 
4. Сило јами-фолија 175 42.500 “ 42.500 85.000 ' 7.438 7.438 14.876 

ВКУПНО СТОЧАРСТВО: 121.490 121.490 242.980 

ПОЛЈОДЕЛСТВО 
-

5. Семе јачмен и јара пчени. кг. 145.000 170 170 340 24.650 24,650 49.300 
6. Семе хибридна пченка кг. 200.000 з.ооо “ — 3.000 600.000 — 600.000 
7. Семе 'рж кг. “ х 25.500 140 140 280. 3.570 3.570 7.140 
8. Опити во ори^опроиз. бр.. 11 50.000 50.000 100:000 550 550 1.100 

Семе компир за ридско-планински под-
рачја - кг. 307.000 300 зоо 600 92.100 92.100 184.200 

10. Семе луцерка — кг. 29.550 f 1.000 1.000 2.000 29.550 29.550 59.100 
11. Семе сточен грашок и граорица 

— како предкултура — кг. 31.300 400 400 800 12.520 10.520 25.040 
'— главна и втора култ. кг. .9.200 , 260 260 320 2.392 2.392 4.784 

12. Производ, демон, опити во полјоделство- -

.то - бр. 254 50.000 50.000 ioo.ooo. 12.700 12.7Q0 25.400 
Ј З . Полјоделски опити со херб. бр. 196 20.000 20.000 40.000 3.920 3.920 7.840 

ВКУПНО ПОЛЕДЕЛСТВО: 781.952 181.952 963.904 

'ГРАДИНАРСТВО 
14. Производно демонстр. опити со нови 
. - сорти домати бр. 4 64 50.000 50.000 ioo.ooo 3.200 3.200 6.400 

15. Производно демонстр. опити со сред-
1.680 ства .за заштита бр. 84 20.000 20.000 40.00Q 1.680 1.680 3.360 

ВКУПНО ГРАДИНАРСТВО: 4.880 4.880 9,760 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ОВОШТАРСТВО 
16. Разни видови овош. садници за ридско-

план. подрачја бр. 64.150 500 500 1.000 32.075 32.075 64.150 
17. Рибизли-малини бр. 1.400 200 200 400 280 280 560 
18. Шипки-капини бр. 7.450 200 200 400 1.490 ' 1.490 2.980 
,19. Лешници бр. 350 500 500 1.000 175 175 350 
20. Калемен орев бр. 1.100 1.000 1.000 2.000 1.100 1.100 2.200 
21. Селекциониран орев. бр.4 1.350 500 500 1 . 0 0 0 ^ 675 675 1.350 
22. Демон, опити со заштита во овоштар- у 

ството — бр. 93 50.000' 50.000 100.000 4.650 4.650 9.300 
ВКУПНО^ ОВОШТАРСТВО: 40.445 40.445 80.890 

ЛОЗАРСТВО 
23. Демон, опити со заштит. во лозарството. 

бр. , 32 50.000 50.000 100.000 1.600 1.600 1 3.200 

ВКУПНО ЛОЗАРСТВО: 1.600 1.600 3.200 

ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ 
24. Агро-хемиски анализи ,бр. 174 5.000 5.000 10.000 870 870 1.740 

' ВКУПНО ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ: с 870 870 1.740 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

37 

приноси — оп-
ОПШТИ МЕРКИ 
25. Натпревар за високи 

штински и републички 
Републич. и сојуз, натпревар за високи 
прин. трак. натпревари 
Земјод. образов. и пропаганда 
Бруто-личен доход на службите 
Бруто-личен доход на „Примена“ 
Материјални трошоци на службите 
Материјални трошоци на „Примена“ 
Ревалоризација 
Амортизација 
К-15 
Општествена исхрана 
Трошоци на Советот за уцапр. на ин-
див. земјод. 
Обезбедување на теренски возила 

ВКУПНО ОПШТИ МЕРКИ: 
ВКУПНО МЕРКИ: 

За недоволно предвидени мерки,:' 

20.000 20.000 40.000 

11.000 
50.000 

1.462.310 
187.343 
368.000 

73.000 
100.000 
36.000 
20.380 

112.640 

8.000 
42.000 

11.000 
100.000 

'2.924.620 
- 187.343 

368.000 736.000 
- 73.000 

200.000 
72.000 
40.760 

225.280 

50.000 
1.462.310 

100.000 
36.000 
20.380 

112.640 

42.000 . 
8.000 

84.000 
2.490.673 2.221.330 4.702.003 
3.441.910 2.562.567 6.004.477 

158.090 - 158.090 
СЕ ВКУПНО: 3.600.000 '2.562.567 6.162.567 

2) Во рамките на вкупно расположливите сред-
ства по оваа,,намена се утврдуваат следниве износи 
на вкупните субвенции и регреси по општини и тоа: 

. Корисници на средствата 
Реден за програмата Утврден износ за 
број ' ' (општина, стручна служба 1989 година 

или центар) 
1 ,, 1 , , 2 

1. Берово 
2. -Битола . 
3. М. Брод 
4. . -Валандово 
5. Виница 
б. Гостивар 
7.' ' Гевгелија 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Д. Хисар 
11. Кочани 
12. . Кичево 
13. Ќр. Паланка 
14. Куманово 
15. Крушево 
16. Кратово 
17. Кавадарци 
18, Неготино 
19. ' Св. Никола ' 
20. Струга 

' 70.456.000 
136.779.000 
93.835.000 

. 48.025.000 
56.250.000 

129.017.000 
84.364.000 
32.627.000 
46.531.000 

107.840.000 
75.850.000 
99.493.000 
-34.546.000 

141.316.000 
96.792. 000 

33.369.000 
53.193.060 
28.379.000 
32.448.000 

131.591.000 

1 2 - 3 

21. Струмица 94.966.000 
22L Скопје 126.122.000 
23. Охрид 60.650. 000 
24. Прилеп 97.331.000 
25. Пробиштип 54.574.000 
26. Радовиш . . 1 53.785.000 
27. Ресен 97.843.000 
28 . Тетово 173.097.000 
29. Т. Велес 67.654.000 
30. Штип 56.720.000 
31, Примена 260.000.000 
32. Натпревари за високи приноси , 20.000.000 
33. Републички и сојузни натпревари 11.000.000 
34. Земјоделско образование и 

пропаганда 50.000.000 
35. Совет за индивидуално 

земјоделство 38.000.000 

ВКУПНО: 2.764.443.000 . 
36. Регрес за семе од хибридна -

пченка 600.000.000 
37. За недоволно предвидени мерки , 153.090.000 

ВКУПНО: 3.522,533.000 
38. Зголемена партиципација на 

неразвиените општини (10—20%) 77.467.000 

СЕ ВКУПНО: 3.600.000.000 

3 
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3) Развиените општини во финансирањето на 
мерките што се утврдуваат во дел VI од оваа програ-
ма, уч-ествуваат со ист износ на средства по единица 
мерка, а општините: Крушево, Кратово, Демир Хи-
сар, Македонски Брод, Дебар и Крива Паланка 
учествуваат со најмалку 30% од вкупната субвенција 
по единица мерка, додека општините Ресен, Виница, 
Берово, Кичево, Радовиш, Гостивар, Струга и Тетово 
со најмалку 40% од вкупниот износ на субвенцијата 
на утврдена мерка. 

Приоритет при користењето на субвенциите -
регресите (републички и ^општински) по гранки и на-
мени имаат земјоделците од ридско-планинските под-
рачја и здружените земјоделци. 

VII 
1) Распределбата на средствата од оваа програ-

ма по корисници ја врши Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанството, врз ос-
нова на поднесени барања. 

2) За покривање на недоволно предвидени изно-
си на средства во дел I под точките 1, 2, 3, 4 и 5 се 
предвидуваат средства во износ од 295.000.000 ди-
нари. ^ 

Доколку планираните средства по основ на зафа-
ќаното од доходот од 1,2 наменети за поттикнување 
на развојот на земјоделството во износ од 35 мили-
јарди динари од кои 20 милијарди динари се предви-
дени со оваа програма, а 15 милијарди динари за 
регрес на вештачки ѓубриња, бидат остварени во 
поголем износ, тој износ сразмерно ќе биде распоре-
ден во истиот сооднос за реализација на оваа про-
грама и за регрес rfa вештачки ѓубриња. 

Доколку дојде до извршуваше на некои мерки 
предвидени со оваа програма во поголем обем, а 
друга биде нецелосно реализирана, Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство 
во рамките на вкупно расположливите средства по 
оваа програма врши соодветна пренамена по мерки, 
освен за средствата од дел VI на оваа програма, ка-
де пренамената ја врши Советот за унапредување на 
индивидуалното земјоделство. 

3) Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во соглас-
ност со републичкиот секретар за финансии, во рок 
од 15 дена од донесувањето на оваа програма, ќе до-
несе поблизок пропис за начинот на остварување на 
правото за користење на средствата утврдени со де-
ловите III и IV на оваа програма. 

4) Правата и обврските на корисниците на сред-
ствата од оваа програма (освен за средствата од дел 
VI на оваа програма), се утврдуваат со договор што 
ќе се склучи меѓу Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и корисниците 
на средствата. Правата и обврските на корисниците 
на средствата за унапредување на индивидуалното 
земјоделство се утврдуваат со договор што ќе се 
вклучува меѓу Советот за унапредување на индивиду-
алното земјоделство и„ корисниците на средствата. 

VIII 
Средствата предвидени со оваа програма се не-

повратни. 
IX 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-736/1 
22 февруари 1989 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

100. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за сред-

ствата за пошумување на голините („Службен весник 
на СРМ“ број 48/74), член 17 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86 и 51/88) 
и Општествениот план за периодот од 1986 до 1990 
година, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, одржани на 
22 февруари 1989 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ И МЕЛИОРА 
ЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЛАБОПРОДУК 
ТИВНИТЕ НИСКОСТЕБЛЕНИ И ДЕГРАДИРАНИ 

ШУМИ И ШИКАРИ ВО 1989 ГОДИНА 

I 
Со оваа Финансиска програма се утврдуваат сред-

ствата за пошумување на годините и мелиорација и 
реконструкција на “ слабопродуктивните нискостебле-
ни и деградирани шуми и шикари во 1989 година, 
нивните корисници, работите што ќе се финанси-
раат како. и начинот на користењето на средствата. 

И 
Средствата за пошумување на голините и мелио-

рација и реконструкција на слабопродуктивните нис-
костеблени и деградирани шуми и шикари се утвр-
дуваат во износ од 4.350,4 милиони динари и тоа по 
следните основи: 

— Салдо на жиро-сметка о,4 мил. динари 
— средства што Републиката ги 

остварува од вишокот4 на 
приходите над расходите на 
Народната банка на Македо-
нија и . приходите од кама-
тите 3.350,0 мид. динари 

— Буџет на републиката 1 ,000,о мил, динари 
ВКУПНО: 4.350,4 мил, динари 

III 
Корисниците на средствата, за пошумување на 

голините и мелиорација и реконструкција на слабо-
продуктивните нискостеблени и деградирани шуми. и 
шикари можат да бидат општините, организациите 
на здружениот труд што стопанисуваат со шуми и 
други заинтересирани организации. 

IV 
Средствата за пошумување на голините и мелио-

рација и реконструкција на слабопродуктивните ни-
скостеблени и деградирани шуми и шикари ќе се 
користат: з“а учество во садење, одгледување и чува-
ње на нови шумски насади, за учество во мелиора-
ција на шуми со ресурекција и со прореди, за уче-
ство во реконструкцијата на деградираните шуми 
со одгледување, за производство на садници, за уче-
ство во набавка на механизација за пошумување и 
мелиорација, за учество во изградба на патишта, по 
шумски објекти и објекти за мелиорација и рекон-
струкција, за картирање и колаудација на пошумени 
објекти, за заштита на пошумените и мелиорираните 
објекти од болести,4 штетници и пожари, за следење 
на здравствена состојба на насадите, научно-приме-
нувачки мерки и за трошоци за функција на Сове-
тот за пошумување на голините и тоа во следните 
износи: 

— учество во садење и одгледу-
вање на шумски насади 1.670,4 мил. динари 

— учество во мелиорација на 
шуми со ресурција и про-
реди 130 

— учество во реконструкцијата 
на деградирани шуми со од-
гледување и чување 340 

— производство на садници 1.710 
— учество за набавка на меха-

низација 320 
— учество за изградба на па-

тишта во пошумените објек-
ти и објекти за мелиорација 
и реконструкција 60 
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— картирање и колаудација на 
пошумените објекти 25 

— следење на здравствената 
состојба на насадите и науч-
но-применувачки мерки 25 

— заштита на . пошумените и. 
мелиорираните објекти од 
болести, штетници и пожари 50 

— трошоци за функција 20 
ВКУПНО? 4.350,4 мил, динари 

V 
Средствата предвидени со оваа финансиска про-

грама се даваат на корисниците без обврска на вра-
ќање. 

Средствата за садења и одгледување на шумски-
те насади,, за реконструкција на деградирани шуми 
со одгледување и чување, за мелиорација на шуми 
со ресурекција и прореди, за набавка на механиза-
ција и за изградба на патиштата во пошумени об-
јекти и објекти за мелиорација и реконструкција мо-
жат да се користат под услов ако корисниците на 
средствата обезбедат сопствено учество' најмалку 50% 
од износот на пресметковната вредност на работите. 

Од средствата по оваа финансиска програма се 
обезбедува производство на садници за пошумување 
на голини и реконструкција на деградирани шуми и 
шикари на општествени и индивидуални површини 
без учество, односно без надомест. 

VI 
Распоредот на средствата од точка IV по корис-

ници ќе го врши Советот на пошумување на' голини-' 
те врз основа на програми за 'пошумување на голи^ 
ните, односно шумскостопански основи и програми 
за унапредување на шумите што ги донесуваат ко-
рисниците на средствата, како и врз основа на извр-
шените работи. 

Висината на учеството на средствата на Републи-
ката по одделни намени ќе ја определи Советот за 
пошумување на годините.-

VII 
Со пошумување ќе се зафаќаат голините што се 

лоцирани на стрмни терени на кои се развиваат еро-
зивните процеси и голини кои по своите природни 
особености, стопанско-економски услови и заштитни 
и други општествени функции, најдобро ќе се ко-

.ристат кога на нив ќе се одгледуваат шуми. 
Приоритет во пошумување^ ќе се дава на повр-

шините : -
- што претставуваат поголема целина, заради 

поорганизирана заштита и одгледување на подигна-
тите култури. Големината на истите да не биде по-
мала од 50 ха; 

— што не се оптоварени со пасење на добиток, 
односно се разграничени од пасиштата,-

- што. се надоврзуваат на постојните природни 
шуми или подигнати насади, или се во близ-ина на 
индустриски, сообраќајни или други, објекти, покрај 
езерата, акумулации и слично,-

— за кои се решени имотно-правните односи. 
Мелиорација на шуми со ресурекциони сечи и 

прореди ќе се врши во деградирани шуми и шикари 
што се наоѓаат на плодни растишта и се. одликуваат 
со добар с,остав на видовите на дрвја и нивна био-
лошка способност за вегетативно обновување и офор-. 
мување на квалитетни изданкови шуми, а потоа со 
соодветни одгледни мерки во високи шуми. 

Реконструкција на шуми ќе се врши на дегради-
рани шуми и шикари кои се наоѓаат на плодни и 
приоритетни растишта но- со лош состав на . видо-
вите дрвја, со ослабени биолошки способности за 
вегетативно обновување и формирање на ниски регу-
лирани шуми, како и во лиснички шуми и псевдо-
маќмите. 

VIII 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден со денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

t “ ' 
Бр. oS-735/l Претседател 

22 февруари 1989 година на Собранието на СРМ, 
Скопје д-р Вулает Старова, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд/ 

Иван Аврамовски, с. р. 
. Претседател 

на Соборот на општините, 
Илија Глигороски, с. р. 

101. 
Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-

вање средства' на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник 
на СРМ бр. 7/86, 45/86 и 50/87), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

; о д л у к а 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ЈА ПЛАЌААТ ОБВРСКАТА СПРЕМА ФОН-
ДОВ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ Н А 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 
ВО 1989 ГОДИНА 

1. Обврзниците ја плаќаат обврската по стапка 
од 4,5ј%,, освен обврзниците што обврската ја пла-
ќаат по следниве'стапки и тоа: 

— по стапка од 3,210/о — обврзниците од дејнос-' 
тите: во областа . 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0105 — Производство на нафтени “деривати; 
0111 — Производство на неметални минерали (без 
градежен материјал), во областа 07 — Трговија, гран-
ките 0702 — Трговија на големо и 0703 — Надвореш-
на тр.говија; 

— по стапка од 2,0% — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0110 — Преработка на обоени, метали, 0119 — 
Преработка на хемиски производи, 0121 — Произ-
водство на градежен материјал, 0132 — производство 
на сточна храна и 0133 — Производство и преработ-
ка на тутун во областа 03 — Шумарство; во областа 
05 — Градежништво, во областа 07 - Трговија, под-
групата 07011 — Трговија на мало со прехранбени 
производи во областа 08 - Угостителство и туризам, 
гранката 0801 — Угостителство; областа 11 — Финан-
сиска, технички и други услуги, подгрупата 110401 
— Просторно и урбанистичко планирање и проекти-
рање; 

— по стапка од 1,3 /̂о — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0106 - Производство на железна руда, 0107 — 
Црна металургија; 0108 — Производство на руди од 
обоени метали, 0109 - - Производство на обоени ме-
тали, 0118 Производство на базни хемиски произ-
води од гранката. 0126 — Производство на готови 
текстилни производи, подгрупата 012691 — Произ-
водство на покривачи за под," освен рачното кили-
марство, а од гранката 0130 — Производтсво на 
прехранбени производи, подгрупата 013021 — Про-
изводство на леб и печиво, во областа 02 — Земјо-
делство и рибарство, групите 02011 — Полјоделство и 
02014 — Сточарство. 

Обврзниците од дејноста во областа: 01 — Ин-
дустрија и рударство„ од̂  гранката 0101 — Електро-
стопанство, подгрупата 010105 — Дистрибуција на 
електрична енергија, обврската ја пресметуваат по 
стапка од 4,5'% и со самоуправна спогодба сред-
ствата ги здружуваат и насочуваат за поддржување 
на.развојните програми во таа дејност. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен, весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1989 година: 

Бр. 23-348/1' 
9 февруари 1989 година 

Скопје 

Потпретседател „ 
на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

102. 
Врз основа на член 5-б од .Законот за задол-

жителниот заем за обезбедување средства на' Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта во 
периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник 
на СРМ“ бр. 7/86 и 20/88), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ГО ПЛАЌААТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 / 

ДО 1990 ГОДИНА, ВО 1989 ГОДИНА 

1; Обврзниците на заемот ќе го плаќаат задол-
жителниот заем по следниве стапки и тоа.-

— по стапка од 5,2% — обврзниците од деј-
ностите: во областа 07 — Трговија, гранките 0702 — 
Трговија на големо и 0703 — Надворешна трговија; и 

— по стапка од 2,0% - обврзниците, од деј-
ностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, 
гранките 0106 — Производство на железна руда, 
0107 — Црна металургија, 0108 - - Производство на 
руди /од обоени метали, 0109 — Производство на 
обоени метали, 0110 - Преработка на обоени ме-
тали. 0118 - Производство на базни хемиски про-
изводи, 0119 — Преработка на хемиски производи 
и 0133 - Производство и преработка на тутун. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 23-349/1 
9 февруари 1989 година 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

103. 
Врз основа на член 89а став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за .Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 20/88), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. За секретар на Секретаријатот за законодав-
ство се именува Елена Поповска, досегашен заменик 
на секретарот на Секретаријатот. 

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

Бр. 17 419/1 
9 февруари 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. За заменик на секретарот на Секретаријатот 
за законодавство се именува Еврипид Ричковски, до-
сегашен помошник, на секретарот на Секретаријатот. 

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

Бр. 17-420/1 
9 февруари 1989 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

104. 
Врз основа на член 89а став 4 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија'(„Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 20/88). Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

105. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 
Извршниот совет ца Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на. СРМ“ бр. .43/81 и 20/88) и точ-
ка 4 од Одлуката за образување Стручен совет за 
правни прашања на Извршниот совет на Собрание^ 
то на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 44/86), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВНИ 

ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат членовите на Стручниот совет 
за правни1 прашања на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

— д-р Стефан Георгиевски, 
— Душко ГераСимовски, 
— Димитрие Димишковски, 
— м-р Томе Несторовски, 
— д-р Стрезо Стрезовски, 
— д-р Александар Христов. 
2. За претседател на Стручниот совет повторно 

се именува проф. Евгениј Димитров, академик. 
3. За членови на Стручниот совет се именуваат: 
— д-р Симеон Гелевски, вонреден професор на 

Правниот факултет во Скопје, 
— д-р Асен Групче, пензионер,: поранешен редо-

вен професор на Правниот факултет во Скопје, 
— м-р Томе Несторовски, судија на Судот на 

здружениот труд на Македонија, 
— д-р Александар Николовски, редовен профе-

сор на Економскиот факултет во Скопје, 
— Томе Пулејков, судија на Врховниот суд на 

Македонија, 
— Крсте Секуловски, потпретседател за правни 

и кадровски работи во СОЗТ Металски завод „Тито“ 
— Скопје. 

Бр. 17-408/1 
9 февруари 1989 година , 

Скопје Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

106. 
Врз основа на член 24 од Законот за заемот за 

вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/86 
и 24/88), републичкиот секретар за финансии доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ, КОРИС-
ТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЗАЕМОТ, 

КАКО И ЗА ФОРМАТА И ТЕКСТОТ НА 
ОБВРЗНИЦИТЕ 

1. .Во Упатството за начинот на запишување, уп-
латување, користење и враќање на средствата од 
заемот како и за формата и текстот на обврзниците 
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(„Службен весник на СРМ“ бр. 2/87 и 36/87), во точ-
ка 2, на крајот, се додава нова реченица која гласи-. 
„За пресметаната обврска на име заем за вработу-
вање до 5.000 динари не се врши уплата на средства“. 

2. Во точка 4, на крајот, се, додава нова рече-
ница која гласи.- „За пресметаната обврска на име 
заем за вработување до 5.000 динари органот за 
приходи не издава налог за уплата на средствата 
по тој основ“. 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјал,истичка Република Македонија“. 

Бр. 09-176/2 
16 февруари 1989 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тошевски, с. p.. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

СООБРАЌАЈ 
70. 

Врз основа на точка 1.9. во делот 1 Производ-
ство и извоз на Програмата на мерки на економска-
та политика во 1989 година, . Операционализаци ја 
на Програмата на мерки на економската политика 
во 1989 година, член 63 став 1 точка 2 од Законот 
за железниците и член 10 став 1 точка 2 на Самоуп-
равната спогодба за здружување во Републичка са-
моуправна интересна заедница за железнички еооб-
раќај, Собранието на Републичката самоуправна ин- . 
тересна заедница за железнички сообраќај, во сог-
ласност со собранијата на општинските самоуправни 
интересни заедници за железнички сообраќај со се-
диште во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, При-
леп, Битола и Куманово, на седницата одржана на 
24 февруари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВА-
ЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНАТА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОР-

МАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведување придонес од доходот 

и висината на стапката на придонесот на Републи,ч-
ката самоуправна интересна заедница за железнички 
сообраќај за финансирање на дел од трошоците на 
репродукцијата и за нормални услови на стопанису-
вање во железничкиот сообраќај („Службен„ весник 
на СРМ“ број 43/81, 32/82, 4/86 и 2/87), во член 2 ред 
петти стапката од „о,70%" се заменува со стапката 
„1,20%". 

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

вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 262 -
24 февруари 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

Јован Павловски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

71. 
Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од За-

конот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/80, 26/80, 28/82, 13/86 и 28/88) и член 18 од Стату-
тот на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за 
патишта, на седницата, одржана на 27 февруари 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И 
ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТ ЗА УПО-
ТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТОТ КУМАНО-
ВО - ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИСТРИРА-

НИ ВО СФРЈ 

Член 1 

Во Одлуката за воведување и висината на посеб-
ниот надомест за употреба на делниците од Авто-
патот Куманово — Титов Велес за возилата регис-
трирани во СФРЈ од 26. IX. 1988 година („Службен 
весник на СРМ“ бр. 36/88), во членот 2,̂  одредбите од 
X 2, 3 и. 4 се менуваат и гласат.-

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

Куманово — Титов Велес 3.500 динари 
Куманово — Миладиновци 1.500 „ 
Петровец — Титов Белее 2.000 „ 

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

Куманово — TIITOB Велес 5.000 динари 
Куманово — Миладиновци 2.000 „ 
Петровец — Титов Велес 3.000 „ 

3. За моторни возила со две и три осовини и ви-
сина поголема од 1,3 м. (кај предната осовина на 
влечното возило) за правците: 

Куманово — Титов Велес 10.500 динари 
Куманово — Миладиновци' 4.500 „ 
Петровец — Титов Велес 6.000 „ 

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

Куманово — Титов Велес 21.000 динари 
Куманово — Миладиновци 9.000 
П,етро,вец — Титов Велес 12.000 „ 

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

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

Бр. 325/4 
27 февруари 1989 година 

Скопје 

Претседател, 
Никола Танески, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
. ГОСТИВАР 

72. 
Врз основа на член 100, 101 и 103 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ 
бр. 10/83, 43/85, 50/87 и 27/88), член 161 став 1 
точка 6 и член 237 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Гостивар, Собра-
нието на Општинската заедница за здравствена за-
штита, на седницата на Соборите на делегатите ко-
рисници на услуги — рабо.тници и давателите на 
услуги, одржана на 23 јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ (ЗДРУЖУВАЊЕ) НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците преку која се обезбедуваат и здру-
жуваат средства вр? основа на Планот за развој на 
Општинската заедница, се определува во висина од 
8,50)% од бруто личниот доход на работниците во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 4% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита што самостојно- ги утврдува Заедни-
цата од 4,5%. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угости-

телска и друга дејност со средства за работа над 
кои постои право на сопственост и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат професионални дејности издвојуваат и здру-
жуваат средства за здравствена заштита, по стапка 
од 9%. 

Основ за пресметување и плаќање на придоне-
сот од претходниот став е даночната основица, но 
не помалку од 300.000 динари нето месечен личен 
доход пресметан во бруто основица., 

Член 3 
За корисниците за кои основицата се определува 

само во чист личен доход, придонесот за здравстве-
на заштита се пресметува и плаќа од чистиот Личен 
доход 7со примена на просечната стапка за чист 
личен доход, врз основа на збирот на републичките 
и општинските стапки -на придонесот од личниот 
доход. 

Член 4 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство на работниците испратени 
на работа во странство од организации на здружен 
труд (деташирани работници) се определува по стап-
ка во висина од 26% од утврдената основица и тоа: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во претходниот 
пресметковен период во која работникот е испратен 
во странство: 
^ — за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходниот пресметковен период, како осно-
вица се зема исплатениот просечен нето личен до-
ход во категоризацијата што ја има деташираниот 
работник. 

Основицата од претходниот став во текот на го-
дината се применува како аконтација. 

По завршната сметка утврдената основица се 
утврдува дефинитивно и се изготвува конечна пре-
сметка. 

Член 5 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува: 

1. — 0,45% од доходот на организациите на 
здружен труд и други самоуправни организации од 
областа на стопанството, вклучувајќи ги и органи-
зациите на здружен труд регистрирани како устано-
ви распоредени во областите од 01—11 од Одлуката 
за единствената класификација на дејностите („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 34/77-и 62/77), 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходната точка е остварениот доход 
на организацијата. 

2. — 0,6% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите 12, 13 и 14 
од Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите. 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од точка 2 претставува бруто личниот доход. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста 

нува да важи Одлуката за утврдување на стапката 
на придонесот за здравствена заштита на работни-
ците под број 08-708 од 26 декември 1986 („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 48/86) 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 
година, и ќе се објави во „Службен весник- на 
СРМ“. 

Бр. 08-25/4 
23 јануари 1989 година 

Гостивар 
Претседател, 

Јашар Адили, с. р. 

73. 
Врз основа на член 116 од ,Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 
43/85, 501/87 и 27/88), член 37 став 2 и член 166 
став 1 точка 9 од Статутот на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Гостивар, Собранието на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Гости-
вар, на седницата на Соборот на корисниците на 
здравствена заштита — земјоделци и Соборот на 
даватели на услуги, на седницата одржана на 23 
јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ - ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ВО ТРОШОЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на учес-

твото на трошоците на здравствената заш,тита што 
го плаќаат корисниците — земјоделци, валоризаци-
јата и местото и начинот на плаќање на учеството 
и други прашања од значење на спроведување на 
Одлуката. 

Член 2 
Корисниците — земјоделци учествуваат во тро-

шоците при користењето на здравствената заштита 
и тоа sa.-

l , секој специјалистички лекарски преглед (ос-
вен кај лекар специјалист од општа медицина, ме-
дицина на трудот, гинеколог, педијатар стоматолог, 
пнеумофтизиолог, радиолог, физикална медицина и 
рехабилитација и дерматовенеролог, кои работат во 
примарна здравствена заштита 30% од цената на 
прегледот утврдена со единствениот ценовник, освен 
децата до шест (6) годишна возраст-

2. болничко лекување од цената на болничкиот 
ден утврдена со единствениот ценовник и тоа-. 

— 5% од цената на болничкиот ден за деца-
та од 6—20 годишна возраст,-

— 20% од цената на болничкиот ден за редов-
ните ученици и студенти од 20—26 годишна возраст,-

— од цената на б,олничкиот ден за лицата 
од 20—65 годишна возраст,- и 
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— 5% од цената на болничкиот ден за лицата 
над 65 годишна возраст. 

3. лекови и санитетски материјали кои се пре-
пишуваат на рецепт - 30% од вредноста на лекот, 
освен децата до 6 годишна возраст; 

4. превоз со санитетска кола за итна медицинска 
помош на болниот до најблиската -здравствена qp- . 
ганизација — 50% од цената по изминат километар 
утврдена со единствениот ценовник; 

5. незадолжителни вакцинации - 100% од цена-
та на услугата и вакцината; 

6.: за естетска, корекција на органи- и делови на 
телото — 100% од цената на услугата; 

7. вештачко прекинување на бременоста од не-
медицински причини 100% од цената утврдена со 
единствениот ценовник, освен .за жени кои имаат 
над две деца, „ 

8. здравствени услуги и лекување од труење со 
алкохол и труење со други средства — 100% од 
направените трошоци за лекување,-

9. протетички и ортотички средства и санитарни 
справи, очни и слушни помагала, помагала за обез-

бедување на гласен говор, забнолротетички - средства 
.— 100% од цената на услугата утврдена со един-
ствениот ценовник. . 

- Член 3 
Од учество во трошоците при користење на 

здравствена заштита корисниците — земјоделци се 
ослободуваат, освен за лекарства и тоа: 

— лицата кои дарувале крв над 10 пати; 
— ,лицата кои според прописите од Законот за 

пензиско и инвалидско осигурување се со трајно загу-
бена работна способност- и 

— лицата “кои користат здравствена заштита од 
задолжителен вид според Законот за следните болес-
ти: туберкулоза, акутни заразни заболувања; кожно-
венерични заболувања, душевни заболувања, малигни 
заболувања, шеќерна болест, прогресивна мускулна 
дистрофија и ревматична треска, како и хронична 
бубрежна инсуфициенција — дијализа. 

Член 4 . 
Учеството во трошоците“ при користењето на 

здравствената заштита утврдено со оваа одлука, ко-
рисниците непосредно го плаќаат во здравствената 
организација, односно во друга организација во која 
користат здравствена заштита. 

Учеството во трошоците за здравствена заштита^ 
утврдено ,во проценти од цената на услугата, се од-
редува во апсолутен износ према цената на услугата 
во здравствената, односно друга организација во ко-
ја се користи, услугата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Со денот на стапувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за правата на 
земјоделските осигуреници при користење на здрав-
ствена заштита и за висината на учеството во тро-
шоците на здравствената заштита („Службен весник 
на СРМ“ бр. 7/79). 

Бр. 08-25/14 
23 јануари 1989 година 

Гостивар 
Претседател, 

Јашар Адили, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВО-
СПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ГОСТИВАР 

74 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 

55 од Законот за општествена заштита нa децата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 26 од 
Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата — Гостивар, Собранието на Заедницата на 
седницата одржана на 25 ноември 1988 година, до-
несе 

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

ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ГОСТИВАР 

Член 1 
За извршување на задачите на ОСИЗ за пред-

училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата — Гостивар, за за-
доволување на потребите на интересите од областа 
на предучилишното, основното воспитание и обра-
зование. и општествена заштита на децата, работни-
ците и другите работни .луѓе обезбедуваат средства 
од личен доход по стапки на' придонеси утврдени 
со оваа одлука. 

Член 2 
Од 1 јануари 1988 година стапките на придоне-

сите од личен, доход ќе изнесуваат: 

А. За дејноста основно воспитание и образование: 

1. придонес од личен , доход на работни-
ците од стопанските и општествените 
дејности 6,00%; 

2. придонес од личниот доход за врше-
ње на земјоделска дејност 2,00%; 

3. придонес од личниот доход ,од само-
стојно вршење на стопанска и про-
фесионална дејност 33%. 

Б. За дејноста општествена заштита на децата: 

1. придонес од личен доход на работ-
ниците од стопанските и општестве-
ните дејности 1,75%; 

2. придонес од личниот доход за врше-
ње на земјоделска дејност ' 0,30%; 

3. придонес од личниот доход од само- -
стојко вршење на стопанска и профе-
сионална дејност 1.00%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

општествените дејности на: 
— основно образование (120111), насоченото-обра-

зование (120122), КУД „Детска Радост“ - Гостивар 
(130012), Средношколски дом „Бранко Станоевиќ“ — 
Гостивар (130212), немЗ: да плајќаат придонес за ос-
новно воспитание и образование и општествена за-
штита на децата. 

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

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

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат одлуките број 0802-491/1 од 29 јули 
1988; 0801-662/12 од 28 септември 1988 година. 

Бр. 0801-823/3 
25 ноември 1988 година 

Гостивар 
Претседател, -

Аритон Веселиноски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ДЕМИР ХИСАР 

75. -

Врз основа на член 100 од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Демир Хисар, на седницата одржана на 
29 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ - РАБОТНИ-

ЦИ ОД ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствена зашти-

та за 1989 година се утврдува 8% од бруто личниот 
доход и другите примања во која се. со држани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита, 4% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителни видови и другите 
права од здравс“твеното осигурување, 4'%. 

Придонесот за здравствена заштита во случај на 
несреќа на работа и заболување од професионална 
болест се утврдува во висина - од 0,5%. 

Основица за пресметување на придонесот од прет-
ходниот став претставува-. 

— кај обврзниците кои формираат доход, оства-
рениот ДОХОД; -

— кај обврзниците кои не формираат доход, 
бруто личните доходи и другите примања. 

За лицата кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствена заштита во случај 
несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот 
надоместок. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав,-

ствена заштита во странство (за деташирани работ-
ници) се одредува во висина од 20% од чистиот 
доход, односно основицата утврдена со посебна од-
лука. 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стапката 
утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствена заштита на корисни-

ците на пензија и СИЗ за пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија го плаќа по стап-
ка што одговара на нето на бруто, стапка од член 
1 на оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од прет-
ходниот став претставуваат вкупно исплатените при-
мања во времето^ за кое се плаќа придонесот. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзни-

ците на начин утврден со законот Статутот, оваа 
одлука и други општи акти на Заедницата. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката од 1987 година. 

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

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

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

Бр. 02-579/2 
29 декември 1988 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Живко Дранговски, с. р. 

76. 
Врз основа на член 100 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската' СИЗ за здравствена- заштита — Демир Хисар 
(„Службен гласник на Општината Демир Хисар“ бр. 
3/86), Собранието на Општинската, СИЗ за здрав-
ствена заштита — Демир Хисар; на седницата одр- . 
жана на . 29 декември 1988 година, дрнесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА ДЕМИР 
ХИСАР ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита на земјо-

делците во општината Демир Хисар за 1989 година 
се определуваат и тоа.-

1. За осигурениците земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приходи) се плаќа,-

а) по стапка од 20% на катастарскиот, приход,-
2i) За осигурениците земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност 
се плаќа.-

а) 12.000 динари за семејство, ако домаќинството 
е задолжено со .придонес на катастарски приход; 

б) по 45.000 динари за семејство, ако домаќин-
ството не е задолжено со придонес на катастарски 
приход. 

3. Секој член односно осигурено лице од точ-
ката 1 и 2 на оваа одлука плаќа п“о 9.000 динари 
паушал. 

Член 2 
Придонесите што ќе се наплаќаат по член 1 од 

оваа одлука се распоредуваат по видови на здрав-
ствената^ заштита и тоа,- -

1. за задолжителни видови — 75%; 
2. за правата што самостојно ги утврдува Заед-

ницата и другите права од здравствената заштита 
на земјоделците — 25%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката од 1987 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

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

Бр. 02-579/3 
29 декември 1988 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Живко Дранговски, с. р. 

77. 
Врз основа на член 103—105 и член 108—110 

од Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 
од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Демир Хисар, Собранието на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, 
со рамноправно учество во Соборот на делегатите 
корисници на услуги — работници и Соборот на 
делегати — даватели на услуги, на седницата одр-
жана на 29 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ 

ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА 
ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита во посто-

јани месечни износи во 1988 година се плаќаат за: 
1. лицата на доброволна практика (волонтери) 

што не примаат личен доход ако работат со полно 
работно време, во износ од 5.400 динари; 
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2. учениците во средните училишта за одделни 
струки за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на .здружениот 
труд, училиштето или кај приватен работодавец во 
износ од 3.000 динари,-

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа прекина-
ле со школување, ако за тоа време примаат стипен-
дија, во износ од 15.000 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, 
во износ од 15.000 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински работни 
акции, а кои по прописите на инвалидското осигу-
рување се осигурени во сите случаи на инвалидност, 
во износ од 3.000 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 3.000 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 3.000 динари; 

8. лицата —'припадници на територијални еди-
ници припадници на цивилната заштита за време на 
цивилната заштита и за време изведување на за-
дачите на територијалната одбрана, во износ од 
3.000 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош да-
дена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на .извршниот совет, 
во износ од 5.400 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во .странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита кај странскиот 
носител на здравствена заштита се плаќа придонес 
за здравствена заштита во постојан износ од 10.000 
динари; 

11. уживателите на инвалиднини по прописите на 
инвалидското осигурување и тоа само во случај на 
потреба од лекување во врска со повреда или забо-
лување што предизвикало телесно оштетување на 
кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 
5.400 динари; 

12. брачниот другар, односно родители осигу-
4 реници според член 32 од Законот за здравствена 

заштита, по 10.000 динари I ' 
13. членовите на семејството на осигуреникот 

кој се наоѓа на отслужување на воениот рок на 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходно осигурување, во износ од 2.000 динари по 
член ; 

14. југословенските државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од странски носи-
тели на осигурување (земји без конвенција) додека 
престојуваат на подрачјето на Заедницата плаќаат 
месечен паушал во износ од 30.000 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување за случај несреќа 
на работа и заболување о,д професионални заболу 
ван,а во износ од 15.000 динари за: 

1. учениците во средните училишта и студентите 
во вишите и високите школи, факултетите, уметнич-
ките академии за времетраењето на практичната ра-
бота во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските работ-
ни акции кои по прописите на инвалидското осигу-
рување се осигурени за сите случаи на инвалид-
носта, како и лицата кои учествуваат во организи-
рани ^работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и на цивилната 
заштита; 

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука,-
5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-

ње и на преквалификација а се упатени од Самоуп-
равната интересна заедница за вработување; 

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време и 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член з 
Платените придонеси од член 1 точка 1 од оваа 

одлука по видови на здравствена заштита ,ќе се 
распоредуваат по следната структура: 

— за задолжителни видови 5,001% 
— за останати права на задолжителните 

видови 3,00% 
— за несреќа на работа и професио-

нално заболување 5,00% 
а придонесите од точка 9—15 се распоредуваат: 

— задолжителни видови 60,00% 
— за останати права над задолжителните 

видови 40,00% 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 - и 2 

од оваа одлука се пренесуваат и плаќаат месечно 
наназад, по исклучок на придонесите од член 10 
и 15. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од 1 месец на секој календарски ден во соод-
ветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на оваа заедница од 
1988 година. 

Член 6 
1 Оваа одлука влегу,ва во сила со денот на доне-

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

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

, Бр. 579/5 
29 декември 1988 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Живко Дранговски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
НЕГОТИНО 

78. 
Врз основа на член 81, став 1 алинеја 5 од За-

конот за здравствена заштита, и согласно член 160, 
став 1 точка 1 од Статутот на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита, Собранието на ОСИЗ за 
здравствена заштита — Неготино, на заедничка сед-
ница на трите собори, одржана на .14 ноември 1988 
година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

НЕГОТИНО 

Член 1 
Во Статутот на Општинската СИЗ за здрав-

ствена заштита — Неготино, бр. 0231-121 од 29 март 
1984 година, во член 9, ставот 2 се менува и гласи: 

,„— Во остварувањето на здравствената заштидаг' 
корисниците на правата од здравствената заштита 
учествуваат во трошоците на одделни видови здрав-
ствени услуги, ортопедски помагала, протетички сред-
ства и лекови, ако е тоа предвидено со самоуправен 
општ акт на Републичката заедница за здравствена 
заштита“. 

Член 2 
Во член 14, став 1 по заградата се бришат збо-

ровите.- „под услови утврдени со самоуправен општ 
акт на Заедницата за вработување“. 
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Член 3 ' 
Во член 17, во став 2 по зборот „баба“ се дода? 

ваат зборовите „брат и сестра“. 

Член 4 
Во член 26, став 1 точката 3 се менува и гласи: 
„— 3. примарна, специјалистичко консултативна 

и болничка здравствена заштита и други права од 
здравствената заштита што самостојност утврдуваат 
во рамките на Заедницата за ,здравствена заштита“. 

Член 5 
Во член 28, став 1 точката 1 се менува и гласи: 
.„1. спроведување -мерки за здравствена заштита 

заради спречување и рано откривање на заболува-
њата од професионални, болести и повреди на ра-
бота“. 

Член 6 
Членот 30 се менува и гласи-. 
„Покрај правата од задолжителните видови здрав-

ствена заштита и здравствена заштита за случаи- на 
несреќа при работа и професионални заболувања, 
корисниците на здравствена заштита од членовите 
11 до 15 и од 17 до 22 од овој статут остваруваат 
и права од примарна, специјалистичко-консултативна 
и болничка здравствена заштита утврдена со пла-
новите и Програмите за развој на здравств.ената 
заштита што ги донесува Собранието на ОСИЗ за 
здравствена заштита, како и други права од здрав-
ствената заштита утврдени со закон .и овој статут“. 

Член 7 
Во член 33, ставот 2 се менува и гласи: 
„Листата на лекови што можат да се препишу-

ваат на товар на средств.ата на Заедницата се утвр-
дува со општ акт на Републичката заедница за 
здравствена заштита“. 

Ставот 3 во член 33 се брише. 

Член 8 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Користењето на лекови и имунизацијата кога 

имунизацијата- не е задолжителна се обезбедува со 
учество на корисниците на здравствена заштита во 
поднесувањето на трошоците ако тоа е предвидено 
со самоуправен општ акт на Републичката заедница 
за здравствена заштита“. 

Член 9 
Во член 40, во став 1 зборовите „болен член на 

потесното семејство“ се заменуваат со зборовите 
„болно дете до тригодишна возраст“. 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
. „Корисниците од став 1 на овој член имаат пра-

во на надоместок на личниот доход за време на 
привремена спреченост за р.абота и поради негување 
на болен член од потесното семејство над з годиш-
на возраст, како и за време на неопходно придру-
жување на болно дете до 3 годишна возраст додека 
е на болничко лекување до 30 дена, над 30 дена 
под услови и во траење утврдени со самоуправен 
општ акт или овој статуа на Заедницата“. 

Член 10 
Член 48 се менува и гласи-
,„Надоместок на личен доход за време на спре-

ченост за работа поради нега на болен член на по 
тесното семејство согласно член 40 под условите ут 
врдени во член 47 од овој статут, припаѓа: 

1. за нега на болно дете до 3 годишна возраст 
се додека трае спреченоста за работа, и за скрате-
но работно време по 4 часа дневно до 3 годишна 
возраст на детето; 

2. за нега на болен член на потесното семеј-
ство постар од 3 години, а помлад од 10 години нај-
долго до 60 дена без прекин,-

3. за нега на болен член на потесното семејство 
постар од 10 години и за нега на брачен другар — 
,породилка најдолго 40 дена, без прекин, 

Оценка за привремената спреченост за работа 
поради нега на болен член на потесното семејство 
во случаите од овој член, за првите 15 дена дава ле-
карот — поединец, над 15 до 30 дена Лекарската ко-
мисија на Здравствениот дом, а над 30 дена Лекар-
ската комисија на Заедницата“. 

Член 11 
Член 55 се менува и гласи: 
„Основицата за надоместок на личниот доход на 

корисниците — работници за време на привремена 
спреченост 'за работа или отсутност од работа, ја 
сочинува просечната аконтација на личниот доход 
остварена во последните три месеци пред настапува-
њето на случајот поради кој се стекнува правото на 
надоместок. 

Ако корисникот работник во последните три ме-
сеци не остварил личен доход, основицата за надо-" 
местокот на личниот доход (ќе му се утврди од акон-
тацијата на личниот доход утврдена со самоуправен 
општ акт на самоуправната организација или заед-
ница во која е вработен“. 

Член 12 
Во член 56, во став -1 зборот „претходната“ се 

заменува со зборот „тековната“, а став 2 се менува 
и гласи: 

,.Ако корисникот од -став 1 на овој член нема 
утврдена основица за плаќање на средства за здрав-
ствена заштита, основицата за надоместокот на лич-
ниот доход ќе му се утврди од аконтацијата на 
основицата според која плаќа средства за здравстве-

,на заштита“. 
Член 13 

Членот 57 се менува и гласи: 
„Ако привремената спреченост или отсутност од 

работа траела подолго од 6 месеци, основицата за 
надоместокот се усогласува со порастот на личниот 
доход во^ организацијата во тековната година во 
однос најличниот доход остварен во тримесечниот 
период кој е земен при утврдувањето на надомес-
токот на личниот доход, односно' со порастот на 
основицата за ппаќање на средствата за здравствена 
заштита“. 

Член 14 
Членот 58 се менува-и гласи: 
„На корисникот — работник од член 40 од овој 

статут на кој му се исплатува надоместок на лич-
ниот доход и по престанокот на својството врз осно-
ва на кој се стекнал со тој надомест, ако привреме-
ната спреченост или отсутност траела подолго од 6 
месеци, основицата на надоместокот на личниот до-
ход се усогласува со просечниот пораст, на личниот 
доход во општината во тековната година“. 

Член 15 
Во член 60 став 1 се менува и гласи: 
„На корисниците — работници вработени кај 

приватни работодавци кои се на боледување подол-
го. од 6 месеци, основицата на надоместокот, им се 
зголемува со просечниот пораст на личниот доход 
во општината во тековната година“. 

Член 16 
Во член 63, одредбите од точка 1 до 8 под в), 

се.менуваат и гласат-
м1) 80% од основицата за надоместокот за први-

те 60 дена з а дете до 3 годишна возраст, и за скра-
тено работно време. од 4 часа дневно за дете до 3 
годишна возраст,-

2) 90% од основицата за надоместокот почнувајќи 
од 61' дена па до крајот на спреченоста за работа 
за дете до 3 годишна возраст, и за скратено работ-
но време од. 4 часа дневно за дете до 3 годишна 
возраст,-

3) 80% од основицата за надоместокот почнувајќи 
од 31 до 60 ден за дете од з до. 10 годишнач воз-
раст,-
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4) 70% за основицата за надоместок за нега на 
останатите членови на семејството од член 48, став 
1 точка 3 од овој статут“. 

Член 17 
Членот 66 се менувани гласи-
„Надоместокот на личниот доход се определува 

најмалку во висина од 70% од основицата за на-
доместокот на личниот доход, но не помалку од 70% 
од износот на гарантираниот личен доход“ утврден 
со закон“. 

Член 18 
. Во член 68, во став 2 по зборот „помал“ се до-

даваат зборовите „од 70%". ^ 

Член 19 
Во член 103, во став 1 по зборот „Собранието“ 

зборовите „на заедницата“ се бришат и се замену-
ваат со зборовите „на Републичката заедница за 
здравствена заштита“. 

Член 20 
Во член 104 зборовите „на Заедницата'.' се заме-

нуваат со зборовите „на Републичката заедница за 
здравствена заштита“. 

Член 21 
Во член 106 бројот „30" се заменува со бројот 

.15". 
Член 22 

Членот 107 се менува и гласи: 
„Оценка за привремена спреченост за работа за 

првите 15 дена дава лекарот што го избрал корис-
никот, а од 16 до 30 дена лекарската комисија на 
здравствената организација на подрачјето на Заедни-
цата, во состав и на начин определен со, самоупра-
вен општ акт на таа здравствена организација. 

Оценка за привремена спреченост за работа над 
30 - дена дава Лекарската комисија на Заедницата, 

. Со општ акт на Заедницата се формира Лекар-
ската комисија од став 2 на овој член, се утврдува 
нејзиниот состав и надлежност како и начинот. и 
постапката за работата, 

Со општ акт на Заедницата се формира и Коми-
сија на вештаци — лекари, а може да биде. опреде-
лено Комисијата на лекари вештаци од друга Заед-
ница да ги врши работите на оваа заедница“. 

Член 23 
Член 108 се менува и гласи:. 
„Лекарот што дал оценка за привремена спре-

ченост за работа е должен по наполнети 15 дена 
непрекинато боледување да го упати болниот на 
преглед веднаш до надлежната лекарска комисија 
на Здравствената организација, а до нејзината одлу-
ка оценката на лекарот за привремената спреченост 
за работа е задолжително. 

Лекарската комисија на Здравствената организа-
ција е должна по наполнети 30 дена непрекинато 
боледување да го упати болниот до Лекарската ко-
мисија на Заедницата, и тоа веднаш, а најдоцна во 
рок од 3 дена по навршувањето на 30 дена боледу-
вање, доколку смета дека боледувањето треба да 
продолжи“. 

Член 24 
Во чл,ен 254 се додаваат 5 нови става кои гласат: 
„Средствата од корисниците на здравствена заш-

тита на име учество при користењето на здравстве-
на заштита се приходи на Заедницата за здравствена 
заштита. 

Средствата за здравствена заштита на лицата од 
член 14 .став 1,. точка 1 и 6 ,од овој статут ги обез-
бедуваат, и уплатуваат СИЗ за вработување, однос-
но за социјална заштита. 

Средствата ,за специфична здравствена заштита 
обезбедуваат ОЗТ од областа на стопанството и дру : 
гите самоуправни организации и заедници од вкуп-
ниот приход. 

Средствата за здравствена' заштита на лицата од 
член 14, став 1 точка 4 и 5 од овој статут ги обез-
бедува Републиката. 

Средствата за здравствена заштита на лицата од 
член 17, став 5 обезбедува општината“. 

Член 25 
Член 260 се менува и гласи: 
„Земјоделците обезбедуваат средства за здрав-

ствена заштита со придонес од личниот доход и со 
средства по член на' домаќинството. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
став 1 на -овој член за земјоделците кои имаат соп-
ствено земјиште претставува катастарскиот приход, 
а за земјоделците кои земаат земја под наем и за 
лицата кои се занимав.аат со риболов и сточарство 
ја утврдува Општинската заедница во согласност со 
Собранието на Општината. 

Придонесот за здравствена заштита корисници-
те земјоделци го обезбедуваат преку стапка на при-
донес од основицата од претходниот став на овој 
член. 

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
на земјоделците ја утврдува Собранието на Заед-
ницата во соглсаност со Собранието на општината 
Неготино“. 

. Член 26 
Оваа статутарна одлука влегува во сила наред-

ниот ден по донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на општина Неготино“. 

0211 бр. 316-13/4 
14 ноември 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

Менча Насова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ОХРИД 

79. 
Врз обнова на член loo, 101 и 102 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 162 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за -здравствена заштита 
- Охрид, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Ох-
рид, на својата седница одржана на 26 декември 
1988 година, донесе 

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

ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за 1989 година се определува за висина од 8% од 
бруто личниот доход и другите примања во која се 
содржани: 

— стапката на придонесот - за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита над задолжителните 
видови и другите права од здравствена заштита 
од 4%'. 

Тарифата на придонесот за здравствена заштита 
во случај несреќа на работа и професионални' забо-
лувања изнесува: 

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

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

Член 2 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, со Статутот на 
Заедницата и другите општи акти на Заедницата. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

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

Бр. 03-5029 
26 декември 1988 година 

Охрид 

Го заменува претседателот на Собранието 
Член на Извршен одбор, 
Климент Гушески, с. р. 

80. 
Врз основа на член 106 од Законот за здравстве-

на заштита и член 162 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита, Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна -заедница за здравствена заштита — Охрид, 
на седницата одржана на 26 . декември 1988 година, 
донесе. 

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

РАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА -

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на придо-

несите за финансирање на здравствената заштита на 
земјоделските осигуреници при Општинската заед-
ница за здравствена заштита за 1989 година. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ќе - ги' плаќаат след-

ните придонеси за здравствена заштита за 1989 го-
дина: 

а) за задолжителни видови здравствена заштита 
5% од катастарскиот приход и ' 5000 динари за оси-

гурен член од домаќинството ,-
б) за правата на здравствена заштита над за-

должителните видови на здравствено осигурување 5% 
од катастарскиот приход и 5000 динари за секој оси-

.гурен член на домаќинството. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

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

Бр. 05-5030 
26 декември 1988 година 

Охрид 

Го заменува претседателот на . Собранието 
Член на Извршен одбор, 
Климент Гушески, с. р. 

81. 
Врз основа на член. 108 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и 
член 162 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита — Охрид 
Собранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита — Охрид, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПО-

ТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

ЗА 1989 ГОДИНА 

,Член 1 
Посебниот придонес за здравствена заштита на 

членовите. на потесното семејство на југословенски-
те државјани на работа во странство што живеат на 

подрачјето на оваа заедница, а на. кои не им е 
обезбедена здравствена заштита кај странскиот но-
сител на ,здравственото осигурување, ќе, плаќаат са-
мите осигуреници — работници вработени кај стран-
скиот работодавач во постојан месечен износ за се-
кој осигуреник — член на семејството при Заедни-
цата, во месечен износ од 30.000 динари. 

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

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

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 05-8384 од. 30. декември 
1987 година. 

Бр. 05-5031 
26 декември 1988 година 

Охрид 

Го заменува претседателот на Собранието 
Член на Извршен одбор, 
Климент Гушески, с. р. 

82. 
Врз основа на член 162 од Статутот на Општин-

ската заедница за здравство и здравствено' осигуру-
вање“ — Охрид и член 105. 109 и 112 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83), Собранието на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Охрид, на седницата одржа-
на на 26 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА 

ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување за 1989 

година за. одделни категории осигуреници изнесу-
ваат за,- , 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход; ако работат со полно 
работно време, во месечен износ од 5600 динари; 

.2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува и 
практична -настава во4 организациите на здружен 
ТРУД/ училиштето или, кај приватен работодавец, во 
месечен износ од '2460 динари 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа прекина-
ле со работа, ако за тоа време примаат стипендија 
се плаќа придонес, во месечен износ од 12300 ди-
нари,-

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно оспо-
собување, кои за тоа време примаат стипендија 
придонесот се плаќа, во месечен износ од 12300 ди-
нари месечно,-

5. лицата КОИ учествуваат во младински работни 
акции, а кои по прописите на, инвалидското осигу-
рување се осигурени во сите случаи на инвалидност 
се плаќа, месечен износ од 1970 динари месечно,-

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, месечно' од 1970 динари; 

7. лицата кои се. наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во месечен износ од 1970 динари; 

8. лицата припадници на територијални едини-
ци, припадници на цивилната заштита за време на 
изведување на задачите на територијалната одбрана, 
во месечен износ од 1970 динари,-
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9. уживатели на постојана државна помош да-
дена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет, 
во месечен износ од 4440 динари; 

10. уживатели на 'инвалиднини по прописите на 
инвалидското осигурување и тоа само за случаи на 
потреба од лекување во врска со повреда или забо-
лување што предизвикало телесно оштетување на-
кој им припаѓа право на инвалиднина, во месечен 
износ од 4440 динари,-

11. иселениците — повратници додека се прија-
вуваат редовно кај СИЗ за вработување, во месечен 
износ од 6170 динари,-

12. членови на семејство на осигуреникот кои се, 
нашле на отслужување на воен рок во ЈНА, ако 
пред тоа ги исполнил условите на претходно осигу-
рување, во месечен износ од 7400 динари по член; 

13. член на семејство кој се наоѓа на издр-
жување казна затвор ако на осигуреникот не му пре-
станува работниот однос во работната организација 
за време н-а издржувањето на казната, во месечен из-
нос од 7400 динари по член,-

14! југословенски државјани што примаат пензи-
ја или инвалиднина исклучиво од странски носител 
на осигурувањето (за земја без конвенции), додека 
престојуваат на подрачјето на Заедницата ќе плаќаат 
од месечната ^пензија или инвалиднината" пресмета-
на во динари во проценти колку што изнесува стап-
ката за. здравствена заш-тита на работниците. 

Член' 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донеси за здравствено осигурување за случај несреќа 
на работа и заболување од професионални заболу-
вања во месечен износ од 524 динари: 

1. учениците во средните училишта и студентите 
во вишите и високите школи, факултетите и умет-
ничките академии за време на практична работа во 
врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат на младински работ-
ни акции кој по прописите на инвалидското осигу-
рување се осигурени за сите случаи на инвалидност, 
како и лица кои учествуваат во организирани работ-
ни акции,-

.3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-

дачите на територијалната одбрана и цивилната заш-
тита,-

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или на преквалификација, а , се упатени од Са-
моуправната интересна заедница за вработување,-

6. лицата кои работат помалку од полното ра-
ботно време и 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 од 

оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се 
распоредуваат по следната структура: 

— задолжителни видови — 55'%; 
за останати права над задолжителни видови 

- 40%; 
— за несреќа на работа и професионално забо- ' 

лување — 50%. 
Придонесите од точка 9—14 се распределу-

ваат за: 
— за задолжителни видови — 60%; 
— за останати права 'над задолжителни видови 

- 40%. 
Член 4 

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 
од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од 1 месец, за секој календарски ден се пла-
ќа по 1/30 од определениот месечен износ на пр“и-
донесот. 

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

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

Бр. 05-5034 
26 декември 1988 година 

Охрид 

Го заменува претседателот на Собранието 
Член на Извршен одбор, 
Климент Гушески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - РАДОВИШ 

83. 
Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот 

за самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на “СРМ" бр. 9/78), член 219 од Законот за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование, 
член 55 од Законот за општествена4 заштита на де-
цата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) -и член 26 
став 10 од Статутот на ОСИЗ за предучилитно и . 
основно воспитание и - образование и општествена 
заштита на децата — Радовиш, Собранието на Заед-
ницата, - на седницата одржана на 19 јануари 1989 
година, донесе % 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧШХИШЃШ И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ 

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - РАДОВИШ 
ЗА 1989 ГОДИНА 

I. Дејност основно воспитание и образование 

Член 1 
За 1989: година се утврдуваат стапки на придо-

нес за основно образование и тоа: 
1. придонес од личен доход од работен однос во 

стопанството, по стапка од 5%,-
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанството, по стапка од 5%,-
3. придонес од земјоделска дејност по стапка 

од 2;0/о; -
4. придонес од самостојно вршење на занает-

чиска'дејност, по стапка од 7%. 

Член 2 
Организациите на здружен, труд од основното 

образование (12011), средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита (13024) плаќаат 50% 
односно 2,5% од утврдената стапка за основно обра-
зование. 

За организациите на здружен труд од опште-
ствена заштита на децата (130211) се утврдува стапка 
на придонес 70% од стапка во член 1 и ќе изне-
сува 3,5'%. 

II. Дејност општествена заштита на децата 

Член 3 
Во 1989 година се утврдува стапка на придонес 

за општествена заштита на децата и тоа: 
1. придонес од личен доход од работен однос во 

стопанството по стапка од 1,60%, “ 
2. придонес од личен доход од работен однос во 

нестопанството п“о стапка од 1,60%. 

Член 4 
Организациите на здружен труд од основното 

образование (12011), средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита (13024) ќе плаќаат 

“ 50% од утврдената стапка од член з и ќе изнесува 
0,80%, придонес за опшетствена заштита на децата, 
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За организациите на здружен труд од опште-
ствена заштита на децата (130211) се утв,рдува стапка 
на придонес од 70% од стапката во член 3 и ќе из-
несува 1,12%. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ,ќе се применува од 1 јануари 1989 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-1/3 . 
19 јануари 1989 година . 

Радовиш 
Претседател, 

Младен Митев, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА - РАДОВИШ 

84. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници („Службен1 весник на 
СРМ“ бр. 5/74) и член 22 од Статутот на ОСИЗ за 
култура —. Радовиш, Собранието на Заедницата , на 
седницата, одржана на 17 јануари 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС 

ЗА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА - РАДОВИШ 
ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во 1989 година се утврдува стапка на придонес 

за култура и тоа-. 
1. придонес од доходот на стопанството — 0,60%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанството — 0,20%; 
3. придонес од земјоделска дејност — 1%. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од основното 

образование (12011), средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита ,(13024) плаќаат 50% 
придонес за култура од утврдената стапка од член 
1 и ќе изнесува 0,10%. 

За организациите на здружен труд од опште-
ствена заштита на децата (130211) се утврдува стап-
ка на придонес од 70% од стапката во член 1 и ќе 
изнесува 0Д4%. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година 

Бр. 02-1 
17 јануари 1989 година 

Радовиш 
Претседател, 

Димитар Бошнаков, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - РАДОВИШ 

85.. 
Врз основа на член 17 од Статутот на, ОСИЗ за 

физичка култура- — Радовиш, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 23 јануари 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ОСИЗ ЗА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА - РАДОВИШ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување на средства за физичка култу-

ра за 1989 година се утврдува висината на придо-
несот и тоа: 

од доходот на стопанството О,ЗС /̂о; 
од бруто личниот доход на нестопанство 0,20%; 
придонес од земјоделска дејност - 1 % 

Член 2 
Организациите на здружен труд од основното 

образование (12011), средното насочено образование 
(12012) и социјалната заштита (13024) ќе плаќаат при-
донес за физичка култура 50% од утврдената' став-
ка во член 1 и ќе изнесува 0,10%. 

За организациите на здружен труд од општестве-
ната заштита на децата (130211) се утврдува стапка 
во износ од 0,14%. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-11/1 
23 јануари 1989 година 

Радовиш 
Претседател, 

Кирчо Сусинов, с. р. 

- ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РАДОВИШ 

86. 
Врз основа на член 106 и 107 од Законот за со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) 
и член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заш-
тита — Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална 
заштита Радовиш, на седницата одржана на 31 ја-
нуари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА - РАДОВИШ ЗА 1989 ГОДИНА 

-Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
ОЗТ, од личниот доход од работен однос, од личен 
доход од земјоделска дејност и личниот доход од са-
мостојно вршење на. стопанска дејност за 1989 го-
дина преку кои се обезбедз^ваат средства, на ОСИЗ 
за социјална заштита — Радовиш. 

Член 2 
Во 1989 година се утврдуваат следните стапки на 

придонеси на ОСИЗ за социјална заштита и тоа: 
— придонес од доход на основните организации 

на ОЗТ. по стапка од 1%; 
— придонес од личен доход од работен однос 

од нестопаиство, по стапка од 0,70%; 
-— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 1%; -
— придонел од личен -доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност, по стапка од 1%, 

Член 3 
Со денот на влегувањето' во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување виси-
ната на стапките на придонесите на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Радовиш за 1988 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето 

и ',ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе 
се применува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 02-7 
31 јануари 1989 година 

Радовиш 
Претседател, 

Павлина Стефанова; с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЈ1ИШНО - И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА.НА ДЕЦАТА - СТРУМИЦА 

87. 

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 10 од Ста-
тутот на ОСИЗ за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита на деца-
та — Струмица, Собранието на Општинската СИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Струмица, на 
седницата одржана на ^2 декември 1988 година, до-
несе 

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

.ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАН-
СИСКИ СРЕДСТВА - ПРИХОД НА ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА - СТРУМИЦА, ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 

Стапките на придонесите за обезбедување на фи-
нансиски средства — приход на Општинската СИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата — Струмица, 
за 1989 година се утврдуваат - во следните износи: 

- придонес од бруто личен доход од работен 
однос во општественото стопанство и нестопанство — 
8,30%, од кои 6.30% за основно воспитание и обра-
зование и 2,оо% за општествена заштита на децата; 

—- придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на занаетчиска или друга стопанска дејност — 
23,00% од кои 20,00% за основното воспитание и 
образование и 3,00% за општествена заштита на де-
цата; и 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње .нестопанска дејност или услуга — 23,00% од кои 
за основно воспитание и образование — 20,00% и за 
општествена заштита на децата 3,00%. 

Член 2 

Стапките од став 1 алинеја 3 и 4 од член 1 на 
оваа одлука, ќе се применуваат и на исплатата на 
надоместокот на личен дох?од по основ на договор 
за дело, граѓанско-правен основ и пензионери кои 
вршат работи по основ на договор за дело. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-691/1 
22 декември 1988 година 

Струмица 

Претседател, 
Томе Пачоов, с. р. 

,ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА. ЗАШ.ТИТА - ШТИП 

88. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните .интересни заедници за здравство и здравстве-
но осигурување и член 31 од Статутот, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за здравстве-
на заштита — Штип, на седницата на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услуги 
и Соборот на делегатите на работниците од органи-
зациите на здружен труд во здравството ^ даватели 
на услуги, одржана на 31 декември 1989 година, до-
несе . 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС 

ЗА 1989 ГОДИНА 
Член 1 

Придонесите за здравствено осигурување за по-
стојан паричен износ за 1989 година се плаќаат 
и тоа: ) 

1) за учениците во стопанството односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работници 
во кои покрај училишната се изведува и практична 
работа во организацијата, училиштата .или приват-

.ниот работодавец, во износ од 1.800 динари месечно 
„ за целосна здравствена заштита; 

2) за учениците односно — студенти — стран-
ски државјани кои се наоѓаат на школување или 
практика на територијата на Заедницата доколку со 
меѓународната спогодба не е определено поинаку, 
во износ од 16.000 динари месечно за целосна здрав-
ствена заштита; 

3) за лица кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, и кои на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ од 1.600 динари месечно за 
целосна здравствена заштита; 

4) за уживателите на постојана помош, доделена 
од страна на бившите нрезидиуми на народното соб-
рание или од страна на Извршниот совет во износ 
од 10.000 динари месечно“; ' - . 

5) за^ членовите на семејствата на југословенски-
те државјани во странство кои не се здравствено оси-
гурени со прописите на земјата во која работат или 
според меѓународната спогодба, а пред стапување во 
работен однос во странство имале живеалиште на те-
риторијата на оваа .заедница, во износ од 16.000 ди-
нари месечно по член; 

6) за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука и логорување, во износ од 1.600 динари месеч-
но за целосна здравствена заштита; 

7) за лицата припадници на територијалната еди-
ница и на цивилната заштита за време на извршува-
ње на задачите на територијалната одбрана, во из-
нос од 1.600 динари месечно на име придонес за слу-
чај несреќа на работа и заболување од професионал^ 
ни болести; 

8) за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите , и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-

- тичната работа во врска со наставата, во износ од 
1.600 динари месечно на име придонес за несреќа 
на работа и заболување од професионални болести; 

9) за лицата кои работат помалку од половина-
та од полното работно време, во износ од 1.600 ди-
нари, месечно, и тоа на име придонес за здравствено 
осигурување во случај на несреќа на работа и про-
фесионални болести,-

10) за лицата припадници на доброволни орга-
низации на противпожарната заштита, во износ од 

, 1.400 динари месечно на име придонес за здрав-
ствено- осигурување во случај на несреќа на работа 
и заболување од професионални болести; . 

11) за земјоделците кои го здружиле своето зем-
јиште со основните организации на здружен труд 
во износ од 10.000 динари месечно за целосна здрав-
ствена заштита. 

Член. 2 
Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со статутот и 
други општи акти на Општинската заедница за 
здравствена заштита — Штип. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 јану-
ари 1989 година, 

Бр. 04-13/7 
31 јануари 1989 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Витларов, с. р. 
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89. 
Врз основа на член 42 став 1 точка В од Зако-

нот за здравствена заштита и .член 75 од Статутот, 
Собранието на Општинската заедница за здравстве-
на заштита — Штип, на седницата одржана на 31 
јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 
И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

ЗА 1989 ГОДИНА 

I 
При остварувањето на здравствената заштита во 

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

За извршеното патување на начин определен во 
прет-ходниот став на име трошоците за патување на 
осигуреното лице се исплатув.а износ во висина па 
остварените трошоци. 

II 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

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

- — 6.000 динари на подрачјето, на Социјалистич-
ка Република Македонија; 

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

III 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од точка II на оваа одлука се исплатува во 
поли износ во случај1 кога патувањето и престојот 
трае подолго од 12, часа. Кога патувањето и престо-
јот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошо-
ците за исхрана и сместување не се исплатува. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот ца доне-

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

Бр. 06-13/8 
31 јануари 1989 година . 

Штип 
- Претседател, 

Тодор Витларов, с. р. 

90. 
Врз основа на член 42 . став 1 точка Д од Зако-

нот, за здравствена заштита и член 32 од Статутот 
на Заедницата, Собранието на Општинската заедни-
ца за здравствена заштита — Штип на седницата 
одржана на 31 јануари 1989 година, донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО 

- ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурените лица се определува и тоа: 
1. — 65.000 динари во случај на смрт на дете 

до едногодишна возраст,. 
2. — 105.000 динари во случај на смрт на дете 

над едногодишна возраст до седумгодишна возраст; 
3. — 185.000 динари во случај на смрт на корис-

ниците на здравствена заштита над 7 годишна воз-
раст. ' - ' 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

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

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот, на членови-

те на неговото семејство им припаѓа надомест за 
посмртна помош во висина на последниот едноме-
сечен износ на основата на надоместокот на личниот 

,до^од, односно едномесечна последна пензија, мате-
ријално обезбедување или привремениот надомес-
ток при што се зема предвид заштитниот додаток 
што се исплатува со пензијата како и додатокот на 
инвалидноста што се исплатува со инвалидската пен-
зија по прописите на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 4 
Ако закопот на осигурено лице го изврши работ-

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

Член 5 
Надоместокот на трошоците за превоз на телото 

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

Член 6 
Со денот на примената; на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на надоместокот, 
на трошоците за закоп на осигурено лице - број 
06-9/16 од 25 февруари 1988 година. 

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

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

Бр. 06-13/9 
31 јануари 1989 година Претседател, 

Штип Тодор Витларов, с. р. 

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 
став 1, од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 37/77, 9/7Л, 27/78, 
46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на судија на Окружниот суд — 

Скопје 

Се повикуваат заинтересираните . кандидати кои 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за ре-
довните судови, пријави со биографски податоци за 
движењето во работата и другите активности да под-
несат до Собранието на СР Македонија — Комисија 
за прашања на изборите и именувањата, во. рок од 
15 дена од денот на објавувањето. 

Од Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на СРМ 

СОДРЖИНА 

-91. Закон за изменување на Законот за дано- “ 
ците на . граѓаните — — — — — — 125 

92. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за избор на член на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — - — — — 125 

93. Закон за изменување на Законот за оп- -
штонародна одбрана — - - — — 126 
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94. Одлука за усвојување на Програмата за 
работа на Републичкиот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето за 1989 
година — — — — — — — — — 126 

95. Одлз^ка за усвојување на Договорот за 
усогласување на судските такси - — — 126 

96. Одлука за усвојување на Договорот за 
основите на политиката на даноците и 
придонесите — — — - — - — — 127 

97. Одлука за усвојување на Договорот за 
основите на политиката на даноците и, 
придонесите — — — — — — — ' — 127 

98. Одлука за кредитната политика на Ре-
публиката во 1989 година — — — — 127 

99. Програма за поттикнување на развојот на 
земјоделството во 1989 година — — — 128 

100. Финансиска програма за пошумување на 
голините и мелиорација и реконструкци-
ја на слабопродуктивните нискостеблени 
и деградирани шуми и шикари во 1989 
година — — — - — — , — — - 133 

101. Одлука за утврдување на стапките по 
кои обврзниците . ја „ плаќаат обврската 
спрема Фондот“ на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини од 1986 до 1990 го 
дина во 1989 година — — 

102. Одлука за утврдување на стапките по кои 
обврзниците го плаќаат ,задолжителниот 
заем за Републичкиот фонд за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените краишта во периодот 
од 1986 до 1990 - година, во 1989 година 135 

103. Решение за именување секретар на Се-
кретариЈатот за законодавство — — - 135 

104. Решение за именување заменик на секре-
тарот на Секретаријатот за законодавство 135 

105. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Стручниот со-
вет за правни прашања на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија 135 

106. Упатство -за дополнување на Упатството 
за начинот на запишување, уплатување, 
користење и враќање на средствата од 
заемот, како и формата и , текстот на 
обврзниците — — — — — — — - 135 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
70. Одлука за изменување на Одлуката за во-

ведување придонес од доходот и висината 
на стапката на придонесот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за 
железнички сообраќај за финансирање дел. 
од трошоци на репродукцијата за нор-
мални услови на стопанисување во -желез-
ничкиот сообраќај — - — 

71. Одлука за измена на Одлуката за вове-
дување и висината на посебниот надо-
мест за упо.треба на делниците од авто-
патот Куманово — Титов Велес за вози-
лата регистрирани во СФРЈ — — - — 136 
ГОСТИВАР 

72. Одлука за утврдување на стапката за 
обезбедување (здружување) на средства за 
здравствена заштита на работниците за 
1989 година — — — — — — — — 137 

73. Одлука за учество на корисниците.— зем-
јоделци во трошоците на здравствената 
заштита — — — — — — — — — 137 

.74. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личен доход на --
работните луѓе што се плаќа во корист 

- - 136 

на ОСИЗ за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Гостивар — — — 138 
ДЕМИР ХИСАР 

75. Одлука за стапките на придонесите за 
здравствена заштита на осигурениците — 
работници од општината Демир Хисар за 
1989 година — — - — — — — —. 139 

76. Одлука за придонесите за здравствена 
заштита на земјоделците во општината 
Демир Хисар за 1989 година — — — 139 

77. Одлука за придонесите на здравствената 
заштита што се плаќаат во постојани ме-
сечни цзноси за одделни категории на 
осигуреници во 1989 година — — — 139 
НЕГОТИНО 

78. Статутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Неготино — — — 14С 
ОХРИД 

79. Одлука за стапките и тарифите на при-
донесите за - здравствена заштита на ра-

! ботниците за 1989 година -т- — — — 142 
80. Одлука за висината на придонесите за 

финансирање на здравствена заштита на 
земјоделците за 1989 година — — 1 — 143 

81. Одлука за утврдување на посебниот при- . 
донес за здравствена заштита на члено-
вите на потесното семејство на југосло-
венските државјани на работа во странство 143 

82. Одлука за висината на придонесите за 
здравствено' осигурување на одделни ка-
тегории на осигуреници во 1989 година 143 
РАДОВИШ 

83. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите за ОСИЗ за предучилишно и 
основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата — Радовиш 
за 1989 година — — - — — — — 144 

84. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите за ' ОСИЗ за култура — Ра-
довиш за 1989 година — — — — — 145 

85. Одлука за утврдување висината на стап-
ките за обезбедување на средства на ОСИЗ 

за физичка култура — Радовиш за 1989 
година^ — — — —ѕ — — — — — 145 

86.. ^Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите на ОСИЗ за соци-
јална заштита - Радовиш за 1989 година 145 

СТРУМИЦА 
87. Одлука за утврдување висината на стап-

ките на придонесите за обезбедување на 
финансиски средства — приход на Оп-
штинската самоуправна интересна заедни-
ца за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена зашти-
та на децата — Струмица за 1989 година 146 
Б Л И П 

88. Одлука за постојаните износи на придо-
несите за 'здравствено осигурување на од-
делни категории лица надвор од работен 
однос за 1989 година — — — — — 146 

89. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смесг 
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој ' во друго место во 
врска со остварувањето на здравствената 
заштита за 1989 година — — — ' 147 

90. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица ^ 
во 1989 година — — — — — — 147 
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