
„Службен весник на СРМ" излегу-

ва по потреба. Рок за рекламации 

15 дена. Огласи според тарифата. 

Петок, 18 март 1988 

С к о п ј е 

Број 8 Год. Х1ЛУ 

Аконтацијата за 1988 година изнесу-

ва 12.000 динари. Овој број чини 800 

дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

135. 
Врз основа на член 376, став алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 7 март 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

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

1. Башоски Петре Димитри ја од е. Пештани, 

2. Димитровски Димитар Кочо од Битола, 

3. Зекири Наџи Наџи од Скопје, 

4. Јовановски Војо Русе од Кичево, 

5. Бојдески Трајан Чедомир од Кичево, 

6. Манасие® Коста Мито од Струмица, 

7. Наумов Миле Владимир од Струмица, 

8. Шкариќ Лазо Бошко од Стар Дојран, 

9. Рамадановски Шаип Назми од е. Пагаруша. 

II 

Се ослободува од извршување на паричната каз-
на во износ од 150.000 динари осудениот: 

1. Ивановски Тодор Драги од Скопје. 

III 

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 
му се заменува со парична казна со износ од 700.000 
динари на осудениот: 

1. Бојаниќ Јоцо' Драгомир од Белград. 

IV 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 1 година на осудените лица: 

1. Стојманова Наце Лила од Свети Николе, во 
траење од 1 месец, 

2. Каревски Александар Љубе од Битола, во 
траење од 2 месеца, 

3. Аврамовски Аксентије Васо од Гостивар, во 
траење од 3 месеци. 

V 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
услови за 2 години на осуденото лице: 

1. Рачковски Тодор Горѓе од Гевгелија, во тра-
ење од 4 месеци. 

VI 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за з години на осудените лица: 

1. Милетиќ Велислав од Куршумлија, во траење 
од 1 година, 

2. Петрушевска Боро Снежана од Скопје, во тра-
ење од 6 месеци. 

VII 

Делумно се ослободуваат од натамошно извр-
шување на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Јанковиѕќ Мирко Милан од Пробиштип, во 

траење од 6 месеци, 

2. Демиржиев Лазар Живко од Гевгелија, во тра-

ење од 6 месеци, 

3. Талевски Трајан Кире од Битола, во траење 

од б месеци, 

4. Зафиров Тоде Јордан од е. Врасаково, во тра-

ење од 6 месеци, 

5. Сума Муслија Аднан од Скопје, во траење од 
8 месеци. 

VIII 

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

Бр. 08-180 
7 март 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

136. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Зако-
нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 66/85 и 71/86), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 

ОПШТИНИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 

Девизите за потребите на Републиката, утврдени 
во Законот за привремено утврдување на Проекција-
та на платниот биланс на Југославија за 1988 годи-
на, во противвредност од 10.853.458.000 динари може 
да се користат за: 

1. стоковни плаќања во износ 

до 8.149.000.000 динари 

2. нестоковни плаќања во износ 

до 1.889.000.000 динари 

3. девизна резерва во износ до 815.458.000 динари 

Средствата од став 1 на овој член ја претставу-
ваат денарската противвредност на девизите прес-
метани по курсот од 1.262,03 динари за еден САД 
долар. 

Член 2 

Средствата од член 1, точка 1 и 2 на оваа одлу-
ка се распоредуваат на следниве корисници: 
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Член 3 

За користење на средствата од член 1, став 1, 
точка 3 на оваа одлука, како и за средствата на-
менети за општинските органи и организации до 
износ од 2.500.000 динари за секое одделно барање 
одлучува републичкиот секретар за финансии. 

Член 4 
За користењето на девизите, наредбодателот за 

одделен корисник му поднесува на Републичкиот се-
кретаријат за финансии извештај тримесечно, куму-
лативно во рок од 5 дена по истекот на тримесечје-
то, а годишниот извештај до 15 јануари 1989 година. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе се 

грижи за спроведувањето на оваа одлука. 
За користењето на девизите, Републичкиот се-

кретаријат за финансии му поднесува шестмесечен 
извештај на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од-1 јануари 1988 година. 

Бр. 23-541/1 Претседател 
4 март 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

137. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и општините ка-
ко депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/77), а по прет-
ходно мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИ-
ТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИ* 
КАТА И ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕ-
ПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 
условите за користење на паричните средства на Ре-
публиката и општините што се водат како депозит: 
во Народната банка на Македонија, во 1987 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/87, 23/87, 28/87, 
33/87, 38/87, 43/87 и 45/87) во член 4, алинеја 1 збо-
ровите „со рок на враќање од три месеци" се заме-
нуваат со зборовите „со рок на враќање до 1 април 
1988 година". 

Стоковни Нестоковни Вкупно 
плаќања плаќања динари 

1. Собрание на СР Македонија 40.000.000 60.000.000 100.000.000 
2. Извршен совет на Собранието на СР Маке-

донија — 20.000.000 20.000.000 
3. Управа за заеднички работи при Извршниот со-

вет на СР Македонија 200.000.000 400.000.000 600.000.000 
4. Македонска академија на науките и уметностите : 25.000.000 15.000.000 40.000.000 
5. Републички секретаријат за народна одбрана 30.000.000 — . 30.000.000 
6. Републички секретаријат за внатрешни работи 2.170.000.000 30.000.000 2.200.000.000 
7. Републички 'секретаријат за општостопански ра- . 

боги и пазар 
— Дирекција за републички стоковни резерви 2.000.000.000 2.000.000.000 

8. Републички комитет за образование и физичка 
култура — 10.000.000 10.000.000 

9. Републички комитет за здравство и социјална 
политика 100.000.000 — 100.000.000 

10. Републички комитет за меѓународни односи 10.000.000 10.000.000 
11. Републички штаб за територијална одбрана 600.000.000 600.000.000 
12. Републичка комисија за културни врски со стран-

ство 20.000.000 80.000.000 100.000.000 
13. Републичка комисија за односи со верски заед-

ници — 80.000.000 80.000.000 
14. Републички завод за статистика 80.000.000 — 80.000.000 
15. Архив на Македонија 40.000.000 10.000.000 50.000.000 
16. Републички комитет за наука, технолошки раз-

вој и информатика — 20.000.000 20.000.000 
17. Републички хидрометеоролошки завод 100.000.000 100.000.000 
18. Републичка заедница за заштита од градобиј-

ност 204.000.000 204.000.000 
19. Републичка конференција на социјалистичкиот 

сојуз на работниот народ на Македонија 10.000.000 10.000.000 
20. Централен комитет на Сојузот на комунистите 

на Македонија 10.000.000 10.000.000 
21. Сојуз на синдикатите на Македонија 10.000.000 10.000.000 
22. Служба на општественото книговодство 10.000.000 10.000.000 
23. Народна банка на Македонија 20.000.000 20.000.000 
24. Новинско-издавачко претпријатие „Нова Маке-

донија" 700.000.000 700.000.000 
25. За финансирање на посебни намени — Проект 

„К" 2,524.000.000 — 2.524.000.000 
26. Собрание на град Скопје 40.000.000 60.000.000 100.000.000 
27. Општински органи и организации 150.000.000 150.000.000 300.000.000 
28. Стопанска комора на Македонија 

— 10.000.000 10.000.000 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 23-477/1 
4 март 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

138. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/81) и член 173 став 3 од 
Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН 

СОВЕТНР1К ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должност самостоен советник 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја Јордан Јордановски, поради исполнувањето на 
условите за пензија, заклучно со 12. III. 1988 година 
кога му престанува работниот однос. 

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

Бр. 17-523/1 Потпретседател 
4 март 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје инж. Васил Влашки, е. р. 

139. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/30), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 
РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, 

УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА 
ОКОЛИНА 

За потсекретар во Републичкиот комитет за гра-
дежништво, урбанизам и заштита на човековата око-
лина се назначува Милое Димовски, досегашен пот-
секретар во Комитетот. 

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

Бр. 17-524/1 Потпретседател 
4 март 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје инж. Васил Влашки, е. р. 

140. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ П О М О Ш Н И К НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 
ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА 

НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за градежништво, урбанизам и заштита на 
човековата околина се назначува Антун Мославац, 
досегашен помошник на претседателот на Комитетот. 

Бр. 17-525/1 
4 март 1988 година 

Скопје 
; Потпретседател 

на Извршниот со1вет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

141. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должност советник на директо-
рот на Републичкиот завод за општествено планира-
ње Стефка Лечевска, поради исполнување на усло-
вите за пензија, заклучно со 18. III. 1988 година, ко-
га и престанува работниот однос. 

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

Бр. 17-526/1 
4 март 1988 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р. 

142. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ („Службен 
весник на ОРМ" бр. 43/81) и член 173 став 3 од За-
конот за државната управа („(Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА П О М О Ш Н И К 
НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАД-
РОВСКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должност помошник на секре-
тарот на Секретаријатот за кадровски прашања на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
Ристо Тоневски, поради исполнување на условите за 
пензија, заклучно со 31. III. 1988 година, кога му 
престанува работниот однос. 

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

Бр. 17-527/1 
4 март 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

143. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање За-

вод за геодетски и фотограметриски работи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/77), Извршниот совет на 
Со(бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРА-

МЕТРИСКИ РАБОТИ — СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Заводот за 
геодетски и фотограметриски работи во Скопје, по-
ради истек на времето за кое се именувани: 

— Венцеслав Ефремов, 

— Антун Мославац. 

2. За претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за геодетски и фотограмет-
риски работи — Скопје се именуваат: 
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— Мирче Кокалев ски, самостоен советник во Ре-
публичкиот комитет за урбанизам и заштита на чо-
вековата околина и 

— Јован Витковски, раководител на Група за 
имотно-правни прашања и заштита и евиденција на 
општествената сопственост во Републичкиот секре-
таријат за финансии. 

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

Бр. 17-530/1 Потпретседател 
4 март 1988 година на Извршниот совет. 

Скопје инж. Васил Влашки, е. р. 

144. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 20 јануари 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 26 став 2 точка 3 од Пра-
вилникот За стручно оспособување и усовршување 
на работниците во Медицинскиот центар во Штип 
бр. 0101-3924, донесен од Советот на Центарот на 
18 октомври 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен веоник 
на СРМ" и во означениот медицински центар, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 201/87 од 3 декември 1987 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на член 26 став 2 
точка 3 од правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
согласноста на оспорената одредба од Правилникот 
со член 181 став 1 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83 и 
43/85). 

4. На седницата Судот утврди дека со член 26 
став 2 од Правилникот се определени условите за 
избор на кандидат за специјализација, меѓу кои, во 
точката 3 од означениот член е и условот да имаат 
најмалку две години работно искуство во здравстве-
на организација. 

5. Според член 181 од Законот за здравствена-
та заштита на здравствените работници и здравстве-
ните соработници им се одобрува специјализација 
од определена гранка на специјалност ако, покрај 
другите услови, го исполнуваат и условот да имаат 
најмалку две години работно искуство во спроведу-
вањето на здравствената заштита, производство и 
промет на лекови или во орган на управата надле-
жен за работите од здравството, по положувањето 
на стручниот испит. 

Со оглед на тоа што во членот 26 став 2 точка 
3 од означениот правилник е определено кандидати-
те за специјализација да имаат најмалку две години 
работно искуство само во здравствена организација, 
според мислењето на Судот, на тој начин се исклучу-
ваат кандидатите кои имаат најмалку две години 
работно искуство во спроведувањето на здравстве-
ната заштита, производство и промет на лекови или 
во орган на управата надлежен за работите од здрав-
ството, по положувањето на стручниот испит, пора-
ди што Судот утврди дека оспорениот член не е во 
согласност со член 181 став 1 од Законот за здрав-
ствената заштита. 

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

У. бр. 201/87 
20 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија* 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

145. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 27 ја-
нуари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 24 од Правилникот за распределба на 

средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка, донесен од работниците во Педагошката 
академија „Климент Охридски" во Скопје, со рефе-
рендум одржан на 25 декември 1986 година; 

б) Табеларниот преглед за вреднување на прет-
поставениот труд, составен дел на означениот Пра-
вилник, во делот во кој е извршено вреднување на 
работите и работните задачи на библиотекар и на 
професор со докторат,- и 

в) Член 4 и член 7 точка 6 од Правилникот за 
организација и систематизација на работите и работ-
ните задачи, донесен од Советот на означената Пе-
дагошка академија на 19 мај 1978 година, во дело-
вите во кој стручната подготовка е предвидена како 
услов за извршување на работите и работните за* 
дачи. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената педагошка академија на 
начин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 16/87 од 3 декември 1987 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на оспо-
рените одредби од правилниците и табеларниот пре-
глед означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 24 од 
Правилникот за распределба на средствата за лични 
доходи е извршено вреднување на квалитетот на 
вложениот труд на наставниците во Академијата, при 
што како . единствен основ за определување број на 
бодови за квалитет е утврден првиот и вториот ре-
избор на наставниците во одредени звања. 

Согласно член 22 и 23 од Уставот на СР Маке-
донија и членовите 126 став 1 и 127 став 1 од За-
конот за здружениот труд .работниците се должни 
да утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи. Личниот доход на работ-
ниците се утврдува во зависност од резултатите од 
трудот и нивниот личен придонес што го дале во 
зголемувањето на доходот на основната организација. 

Според мислењето на Судот секој реизбор во 
одредено звање може да значи и оценка дека одре-
ден работник успешно и квалитетно ги извршува ра-
ботите и работните задачи. Меѓутоа, со оглед на тоа 
што квалитетот на извршените работи и работни 
задачи во конкретниот случај се цени само во за-
висност од реизборот во одредено звање, без да се 
определат други објективизира^ основи и мерила 
преку кои ќе се цени придонесот што го постигну-
ваат работниците во секојдневното извршување на 
работите и работните задачи, Судот • утврди дека 
член 24 од оспорениот правилник не е во соглас-
ност со уставното начело на распределба според тру-
дот. 

5. Судот, исто така, утврди дека во Табеларниот 
преглед е извршено вреднување на работите и ра-
ботните задачи на наставниците и тоа различно за 
професор, потоа за професор со магистратура и 
професор со докторат. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во 
Табеларниот преглед е определен поголем личен 
доход за професорите кои се стекнале со научен 
степен доктор на науки, иако докторатот не е пред-
виден како услов за извршување на работите и ра-
ботните задачи и тие вршат исти работи и работни 
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задачи како и другите професори, Судот утврди де-
ка означениот табеларен преглед во делот во кој се 
определени бодовите за наставниците со докторат 
не се во согласност со уставното начело на распре-
делба според трудот. 

6. Судот, утврди дека во означениот правилник 
за организација и систематизација како услови за 
извршување на работите и работните задачи во нас-
тавната дејност за сите наставници е предвидено са-
мо високо образование. 

Според член 151 став 4 од Законот за насоченото 
образование („.Службен весник на СРМ" бр. 16/85) 
наставниците се избираат во звањето предавач и 
професор. За предавач, според член 137 од овој за-
кон, може да биде избран кандидат кој има заврше-
но постдипломски студии и покажува способност за 
наставна работа, како и кандидат кој има соодветно 
високо образование и владее со проблемите на сво-
јата дисциплина, а за професор може да биде из-
бран кандидат кој има завршено магистратура има 
објавено научни односно стручни трудови и има 
способност за изведување на воспитно-образовна ра-
бота. 

Според член 297 став 5, пак, од Законот, нас-
тавниците кои се здобиле со звањето професор во 
вишото образование, односно предавач можат да 
бидат преизбрани и да го задржат тоа звање нај-
доцна до истекот на седум години од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Со оглед на тоа што во оспорениот акт за орга-
низација и систематизација, во делот во кој што се 
утврдени условите за наставниците, не се утврдени 
законските услови за избор во звањата предавач и 
професор, Судот утврди дека означениот дел од 
актот за организација и систематизација не е во сог-
ласност со означените законски одредби. 

7. Судот, понатаму, утврди дека во Правилникот 
за организација и систематизација за извршување 
на работите и работните задачи на библиотекарот 
алтернативно се предвидени три степени на стручна 
подготовка и тоа филолошки факултет, педагошка 
академија или гимназија. 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека овој дел од 
систематизацијата не е во согласност со член 9 од 
Законот за работните односи, во кој е предвидено 
работниците со самоуправниот општ акт да можат 
да утврдат најмногу два стелена на стручна подго-
товка, како посебен услов за вршење на определе-
ни работи и работни задачи. 

Судот, исто така, утврди дека во Табеларниот 
преглед, работите и работните задачи на библиоте-
кар оо висока стручна подготовка се вреднувани со 
поголем број на бодови од библиотекар со виша 
стручна подготовка. Според мислењето на Судот ко-
га за вршење на определени работи и работни за-
дачи алтернативно се предвидени два степени на 
стручна подготовка нивното вреднување треба да се 
врши според нивната сложеност, давајќи подеднакво 
значење на двата степена на стручна подготовка, за 
тоа што сложеноста на тие работи и работни задачи 
е таква што може со успех да ја врши секој од ра-
ботниците што има еден од предвидените степени на 
стручна подготовка. 

Со оглед на тоа што во означениот табеларен 
преглед е определен различен личен доход за биб-
лиотекар во зависност од степенот на стручната под-
готовка, иако алтернативно се предвидени како усло-
ви трите степени на стручна подготовка. Судот ут-
врди дека означениот дел од табеларниот преглед 
не е во согласност со уставното начело на распре-
делба според трудот. 

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

У. бр. 16/87 
27 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

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

146. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 27 јануари 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Битола за оценување уставноста 
и законитоста на член 38 став 1 точка 2 од Правил-
никот за станбени односи и доделување средства за 
станбена изградба и купување стан, донесен од ра-
ботниците во Основната организација на здружениот 
труд X Градилиште во Битола, во состав на Градеж-
ната работна организација „Пелагонија" во Скопје, 
со референдум одржан на 15 јуни 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
па СРМ". 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
со предлог поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на актот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што со оспорениот член од пра-
вилникот сите работници што немаат стан добиваат 
ист број бодови без притоа да се вода сметка за 
станбениот статус на кандидатите со што се ставаат 
сите во еднаква положба и покрај тоа што живеат 
во различни услови. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 38 
од Правилникот се предвидени основите и мерила-
та за добивање и распределба на станови на ра-
ботници чии месечен просечен доход по член на 
семејството не надминува 50% од просечниот ме се-
чен личен доход исплатен во општината во прет-
ходната година. Понатаму, Судот утврди дека во 
точката 2 од овој член покрај другите основи пред-
виден е и основот немање на стан. кој е вреднуван 
со определен број бодови при што овој основ е 
единствен, што значи, дека основот немање стан е 
еднакво вреднуван без оглед на конкретните усло-
ви во кои работникот живее. 

.Судот утврди дека оспорениот правилник преста-
нал да важи со донесување на нов правилник, кој 
е донесен од работниците во означената основна ор-
ганизација со референдум одржан на 21 септември 
1987 година. 

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 
14/75 и 27/86) работниците со самоуправен општ акт 
ги утврдуваат основите и мерилата за определување 
на редот на првенство за добивање на користење 
стан во општествена сопственост, со кои пред се, 
според мислењето на Судот треба да се обезбеди, 
остварување на уставното начело на заемност и со-
лидарност, утврдено во Оддел II став 3 али-
неја 6 од Основните начела на Уставот на СР Ма-
кедонија. Според тоа, самоуправно право е на ра-
ботниците да ги утврдат основите и мерилата за 
определување редот на првенство, а во тие рамки, 
исто така, нивно самоуправно право е дали ќе ги 
предвидат и вреднуваат сите можни фактички ситуа-
ции во кои можат да се најдат лицата без стан. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспо-
рената одредба од Правилникот не е во несогласност 
со означените уставни и законски одредби поради 
што одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 130/87 
27 јануари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

87. 
Врз основа на член 60 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ", број 10/83 и 
43/85), општинските самоуправни интересни заедни-
ци за здравствена заштита: Битола, Берово, Валан-
дово, Виница, Гази Баба — Скопје, Гевгелија, Гос-
тивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, 
Карпош — Скопје, Кичево, Кисела Вода — Скопје, 
Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Кума-
ново, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, 
Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, 
Струмица, Тетово, Титов Велес, Чаир — Скопје, 
Центар — Скопје, Штип, Здружената самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита на град 
Скопје и Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Скопје, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА УПАТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ 

НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 

Во Самоуправната спогодба за условите, начинот 
и постапката за упатување на корисниците на пра-
вата од здравствената заштита на лекување во стран-
ство („Службен весник на СРМ", број 9/85) член 1 
се менува и гласи: 

„Со Самоуправната спогодба за условите, начи-
нот и постапката за упатување на корисниците на 
правата од здравствена заштита на лекување во* стран-
ство (во натамошниот текст.- Самоуправната спогод-
ба) општинските самоуправни интересни заедници за 
здравствена заштита: Битола, Берово, Валандово, Ви-
ница, Гази Баба — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Де-
бар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Карпош — 
Скопје, Кичево, Кисела Вода — Скопје, Кочани, Кра-
тово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македон-
ски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, 
Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, 
Тетово, Титов Велес, Чаир — Скопје, Центар — 
Скопје, Штип, Здружената самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита на град Скопје и 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Скопје, ги утврдуваат усло-
вите под кои корисникот на правата од здравствена 
заштита може да се упати на лекување односно кон-
тролен преглед во странство, постапката која се 
спроведува по барањето односно предлогот за упа-
тување на лекување односно контролен преглед во 
.странство, како и правата кои му припаѓаат на ко-
рисникот на правата од здравствена заштита во 
врска со одењето на лекување односно контролен 
преглед во странство". 

Член 2 
Во членот 2 став 1 зборовите „Градска самоуп-

равна интересна заедница за здравствена заштита", 
се заменуваат со зборовите „Здружената самоуправ-
на интересна заедница за здравствена заштита на 
град Скопје", а во целиот натамошен текст зборот 
„градската" се заменува со зборот „здружената". 

Член 3 

Во членот 9 став 1 зборовите „од претходниот 
став" се бришат. 

Член 4 
Во членот 16 ставот 2 се брише. 

Член 5 

Член 18 се менува и гласи: 
„Корисникот кој е глувонем, слеп, неподвижен, 

кој е помлад од 18 години и кому поради определе-
ни физички и психички причини, на пат му е неоп-
ходна помош, има право на придружник односно на 
стручен придружник. 

Корисникот од став 1 на овој член кој се упа-
тува на стационари лекување има право на прид-
ружник односно на стручен придружник до 3 дена 
во заминување на лекување и до 3 дена во враќање 
од лекување, а ако се упатува на амбулантно леку-
вање има право на придружник односно на стручен 
придружник за сето време на амбулантното леку-
вање. 

Корисник — дете до 10 години возраст има 
право на придружник за сето време на стационарно-
то лекување. 

По исклучок, на корисник, на кој тоа од меди-
цински причини му е неопходно потребно може да 
му се одобри стручен придружник за сето време на 
стационарно лекување". 

Член 6 
Членот 19 се брише. 

Член 7 
Член 21 се менува и гласи: 

„Корисникот или придружникот должен е во 
рок од 15 дена по враќањето да поднесе писмен из-
вештај за начинот на лекувањето, резултатите од ле-
кувањето и свои согледувања за начинот на лекува-
њето на корисникот". 

Член 8 
Во членот 22 ставот 3 се менува и гласи: 

„Дневниците од став 1 на овој член се пресме-
туваат во височина од 60% од дневниците на начин 
утврден со сојузниот пропис за издатоците за служ-
бени патувања и селидби во странство". 

Член 9 
Оваа самоуправна спогодба се смета за склучена 

откако ќе ја прифатат и потпишат сите учесници 
на спогодувањето, а влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
I V 

Бр. 08-2777/1 
30 октомври 1987 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 
• .. 1 

1. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Битола 
д-р Владо Хаџиев, е. р. 

2. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Берово-, 
м-р Јован Пачемски, е. р. 

3. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — В алан до® о, 
Слободан Јованович, е. р. 

4. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Виница, 
Гордана Атанасова, е. р. 

5. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Гази Баба — Скопје, 
Виолета Јованова, е. р. 

6. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Гевгелија, 
Драгиша Јованович, е. р. 

7. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Гостивар, 
Милутин Алексовски, е. р. 

8. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Дебар, 
Цветко Лалчевски, е. р. 

9. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита «— Делчево, 
Новица Таќев, е. р. 

10. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Демир Хисар, 
Борче Граматковски, е. р. 
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11. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кавадарци, 
Диме Нејков, е. р. 

12. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Карпош — Скопје, 
Драган Михајловски, е. р. 

13. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кичево, 
Стојмир Михајловски, е. р. 

14. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кисела Вода — Скопје, 
Никола Попов, е. р. 

15. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кочани, 
м-р Никола Николов, е. р. 

16. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Кратово, 
Тихомир Николовски, е. р. 

17. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Крива Паланка, 
Киро Јовевски, е. р. 

18. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Крушево, 
Благоја Зовковски, е. р. 

19. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Куманово, 
Звонимир Спасовски, е. р. 

20. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Македонски Брод, 
Крсте Симески, е. р. 

21. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Неготино, 
Фруска Зафирова, е. р. 

22. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Охрид, 
Горѓи Наумовски, е. р. 

23. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Прилеп, 
Раде Мешески, е. р. 

24. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Пробиштип, 
Станко Тројановски, е. р. 

25. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита •— Радовиш, 
Глигор Петров, е. р. 

26. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Ресен. 
Науме Поповски, е. р. 

27. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Свети Николе, 
Камче Тошев, е. р. 

28. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Струга, 
Петар Гоџо, е. р. 

29. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Струмица, 
Костадин Манолев, е. р. 

30. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Тетово, 
Ристо Савевски, е. р. 

31. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Титов Велес, 
Митко Добревски, е. р. 

32. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Чаир — Скопје, 
д-р Тодор Ќосев, е. р. 

13. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Центар — Скопје, 
Павле Петров, е. р. 

34. За Општинската СИЗ за здравствена 
заштита — Штип, 
д-р Богољуб Јовев, е. »р. 

35. За Здружената СИЗ за здравствена 
заштита на град Скопје, 
прим. д-р Ксенија Беговиќ 
— Груевска, е. р. 

36. За Републичката СИЗ за здравствена 
заштита — Скопје, 
Димитар Стојков, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

88. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 
31 став 1, член 56 и 67 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/83) и член 75 стаз 2 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЅА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И 
ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО 

НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 

Скроените, инвалидските и семејните пензии, 
без додаток на пензијата, материјалното обезбедување 
на вдовица односно вдовец, паричниот надоместок за 
пензија остварена во странство како и паричните 
надоместоци во врска со правата на преквалифика-
ција или доквалификација и соодветно вработување 
на инвалидите на трудот со преостаната работна 
способност конечно се усогласуваат со 101,4 насто 

колку што изнесува порастот на номиналните лич-
ни доходи на сите вработени во општествениот сек-
тор во Републиката во 1987 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според одлуките за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со движењето на 
номиналните лични доходи во 1987 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 7/87, 25/87, 38/87, 40/87, 45/87, 
48/87) до процентот од став 1 на овој член се усог-
ласуваат уште за 6,4 насто. 

Член 2 

Пензиите на работниците во органите на управа-
та надлежни за внатрешни работи остварени »а 1987 
година, како и семејните пензии изведби по таа 
основа, конечно се усогласуваат со г&л од процен-
тот од член 1 на оваа одлука сразмерно на бројот 
на месеците за кои во 1987 година примиле пензија 
согласно член 137 став 3 од Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на СРМ" бр. 37/80), како 
и на пензиите на работниците во казнено-поираџии-
те и воспитно-поправните домови и семејните пен-
зии изведени по таа основа сразмерно на бројот на 
месеците од 1987 година во кои примале пензија сог-
ласно член 73-а од Законот за извршување на санк-
циите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/79 и 35/86). 

Член 3 

Пензијата на корисник на старосна, инвалидска 
или семејна пензија со усогласувањето од член 1 на 
оваа одлука не може да го надмине највисокиот из-
нос на пензија определен за 1987 година. 
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Пензијата со додатокот на пензијата на носи-
тел на •„Партизанска споменица 1941" како и парич-
ниот надоместок за пензија остварена во странство 
со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не мо-
же да го надмине износот определен според член 9 
став 3 од Законот за основните права на носители 
на „Партизанска споменица 1941", односно член 74 
став 2 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 
1943 година определена според член 53 став 4 од 
Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување оо усогласувањето од член 1 
на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според одредбите на истиот член за 1987 
година. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии определени од пен-
зиска основа во која не се засметани целосно или 
делумно остварените лични доходи односно основи-
ци на осигурување од 1987 година. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука не 
припаѓа на пензиите на корисниците чија последна 
година од работата во смисла на член 25 од Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалидско-
то осигурување е 1987 година. 

Член 5 
Како основица за усогласување на пензиите и 

паричните надоместоци според оваа одлука се зема 
износот на пензијата, материјалното обезбедување, 
паричниот надоместок за пензија остварена во стран-
ство, односно паричниот надоместок што на корис-
никот му припаѓа на 1 јануари 1987 година. 

Член 6 
На пензиите со кои се исплатува додаток на пен-

зијата усогласена според член 1 на оваа одлука се 
определува нов износ на додаток на пензијата спо-
ред одредбите на соодветната одлука. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите, материјалното обез-

бедување, паричниот надоместок за пензија оства-
рена во странство и паричните надоместоци според 
оваа одлука' ќе се изврши по службена должност, 
без донесување на решение. 

Член 8 
Оваа одлука влезна во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-655/1 
29 февруари 1988 година Претседател, 

Скопје Анастас Милевски, е. р. 

89. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
^»валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник, на СВМ" бр. з/84 и 33/86), а во врска со 
член 31 ста® 1 и член 56, 57 и 143 од Законот за. . . 
пензиското и инвалидското осигурување^Службен 
весник на СРМ" 18/83), член 73 и 75 с̂гѓав̂ г од 
Статутот на Самоуправната интересна заеаница^вд^ 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке- " 
домија и член 2 од Општествениот договор за усог-
ласување на пензиите во СР Македонија, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
~А АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО 

НА НОМИНАЛНИТЕ Л И Ч Н И ДОХОДИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Скроените, инвалидските и семејните пензии, 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-

вец, паричните надоместоци за пензија остварена во 
странство и паричните надоместоци во врска со 
правото на преквалификација или доквалификација 
и соодветно вработување на инвалидите на трудот 
со преостаната работна способност аконтативно се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични 
доходи во 1988 година за 25 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од 
пред 9 септември 1943 година определени од гаран-
тирана пензиска основа, најнискиот износ на пензии-
те како и на пензиите со кои се исплатува додаток 
на пензијата, на износот на гарантираната пензија, 
најнискиот износ на пензијата односно на пензијата 
и додатокот на пензија определени за 1988 година 
според соодветните одлуки. 

Член 3 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усог-

ласуваат и најниските пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1988 година. 

. '7* 
Член 4 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при-
паѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисни-
ците чија последна година од работата во смисла 
на член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е 1988 година, 
односно во чија пензиска основа не се засметани це-
лосно или делумно личните доходи односно основи-
ци на осигурување остварени во 1988 година. 

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои 
се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат 
без оглед на последната година од која се засметани 
личните доходи ©о пензиската основа. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлу-

ка припаѓа и на пензиите на работниците во орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи и 
семејните пензии изведени по таа основа сразмерно 
на бројот на месеците од 1988 година во кои при-
мале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр 
37/80) како и на пензиите на работниците во каз-
нено-попѕрав:ните и вооиитно-поправните домови и 
семејните пензии изведени по таа основа сразмерно 
на бројот на месеците од 1988 година во кои при-
мале пензија согласно член 73-а од Законот за извр-
шување на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен -весник на СРМ" бр. 19/79 и 
35/86). 

Член 6 
Како основица за определување на усогласува-

њето на член 1 на оваа одлука се зема износот ца 
пензијата, материјалното- обезбедување, односно па-
ричниот надоместок усогласени според порастот на 
номиналните лични доходи во Републиката во 1987 
година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 
1988 година. .... —— ' 

' Член 7 
Пензијата со додатокот на̂  "носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот-
определен според член 9 став 3 од Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска спомени-
ца 1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решение. 

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

нот на објавувањето ©о „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-656/1 * , . - ' * * 

29 февруари 1988 година Претседател, 
Скопје Анастас Милевски, е. р. 
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90. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вее 
ник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 став 1 точка 4 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИС-

КИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈАНУАРИ 
1988 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензија од 1 јануари 1988 

година аконтативно се определува во висина од 
47.099 динари. 

Член 2 
Исплатата на најнискиот износ на пензија од 

член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на послед-
ната година од која се земени личните доходи во 
пензиската основа 

Член 3 
Исплатата на најнискиот износ на пензија од 

член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена 
должност без донесување на решение. 

Член 4 
Со оваа одлука се заменува Одлуката за најни-

зок износ на пензија од 1 јануари 1988 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/87). 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-657/1 
29 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р 

91. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 став 1 точка 
4 од Статутот на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 
33/86), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 29 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРА-
НИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО 

ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување правото на дода-
ток на пензијата аконтативно се определува во виси-
на од 85.629 динари, сметано од 1 јануари 1988 
година. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пензи-

јата по службена должност ќе им се определи нов 
износ на додаток на пензијата според износот од 
член 1 на оваа одлука. 

Член з 
Со оваа одлука се заменува Одлуката за усогла-

сување граничниот износ на најниското пензиско 
примање од 1 јануари 1988 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 48/87). 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-658/1 
29 февруари 1988 година 

Скопје 

Претседател, 
Анастас Милевски, е. р. 

92. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ<- бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 
31 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 23/82, 77/82, 75/85 и 8/87) и член 32 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/83 и 4/87), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ 
ПРЕСМЕТАНИ ОД ПЕНЗИСКА ОСНОВА ВО КОЈА 

1Ѕ87 ГОДИНА Е ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НА 
РАБОТАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се усогласуваат нивоата на ста-

росни^, инвалидските и семејните пензии остварени 
го периодот од 1 јули 1987 до 30 јуни 1988 година 
кај кои пензиската о>снова е утврдена со примена на 
коефициентите за валоризација на личните доходи 
ед поранешните години кои влегуваат во пензиската 
основа според нивоата на личните доходи од 1987 
година со нивоата на пензиите остварени од 1 јули 
1983 до 30 јуни 1984 година. 

Член 2 
Пензиите остварени во периодот од 1 јули 1987 

година до 30 јуни 1988 година кај кои пензиската 
основа е утврдена со примена на валоризациони ко-
ефициенти за пресметување на личните доходи од 
поранешните години кои влегуваат во пензиската 
основа на ниво на 1987 година како последна година 
од работата кога пензиската основа се определува 
со засметување на 50 насто од порастот на просеч-
ните лични доходи од 1987 година се усогласуваат со 
17,43 насто, сметано од 1 јануари 1988 година, а ко-
га пензиската основа се определува со засметување 
на 75 насто од порастот на личните доходи во 1987 
година се усогласуваат 7,63 насто, сметано од 1 ја-
нуари 1989 година. 

Член з 
На корисниците на најнизок износ на пензија и 

на корисниците на пензија — учесници во НОВ пред 
9. 9. 1943 година определени од гарантирана пензи-
ска основа оо процентот од член 2 се усогласува пен-
зијата определена од месечните просеци на остваре-
ните лични доходи и вкупниот пензиска стаж и до 
колку со ова усогласување го надминат најнискиот 
износ на пензија, односно износот на пензијата опре-
делен од гарантираната пензиска основа, ќе им се 
исплатува пензијата определена според навредениот 
пензиски стаж и остварениот личен доход. 

Член 4 
Усогласувањето од член 2 на оваа одлука ќе се 

врши при донесувањето на решение за признавање 
на правото на пензија. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-659/1 
29 февруари 1988 година Претседател, 

Скопје Анастас Милевски, е. р. 
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93. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ' бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Стату-
тот на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
(„•Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ К О Е Ф И Ц И Е Н Т И ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ Н А Л И Ч Н И Т Е Д О Х О Д И О Д ПОРА-
Н Е Ш Н И Т Е ГОДР1НИ Н А Н И В О Н А Л И Ч Н И Т Е ДО-
Х О Д И ОД 1987 Г О Д И Н А СО П Р И М Е Н А Н А Ч Л Е Н 
106 ОД ЗАКОНОТ ЗА О С Н О В Н И Т Е ПРАВА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 

Личните доходи остварени од 1966 до 1987 го-
дина заради утврдување на пензиската основа кога 
се валоризираат на ниво на личните доходи од 1987 
година како доследна година од работата се пресме-
туваат со примена на следниве валоризациони коефи-
циенти : 

Валоризациони коефициенти со постапна примена 
на член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување, пресметани со 
дел од порастот на личните доходи од 1987 година 

Година 25Уо 50°/о 75»/о 100% 

1966 126.104 151.606 177.109 202.626 

1967 108.589 130.550 152.510 174.484 

1968 99.033 119.061 139.089 159.129 

1969 88.318 106.178 124.039 141.911 

1970 75.101 80.289 105.477 120.674 

1971 62.679 75.355 88.031 100.715 

1972 52.454 63.062 73.670 84.285 

1973 45.097 54.217 63.338 72.463 

1974 35.035 42.121 49.206 56.296 

1975 28.328 34.056 39.785 45.518 

1976 25.008 30.066 35.124 40.184 

1977 21.350 25.667 29.985 34.305 

1978 17.622 21.185 24.749 28.315 

1979 14.766 17.753 20.739 23.727 

1980 12.158 14.617 17.076 19.536 

1981 9.222 11.087 12.952 14.818 

1982 7.114 8.552 9.991 11.431 

1983 5.658 6.802 7.947 9.092 

1984 4.131 4.966 5.801 6.637 

1985 2.508 3.015 3.523 4.030 

1986 1.254 1.507 1.761 2.014 

1987 1.000 1.000 1.000 1.000 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-660/1 

29 февруари 1988 година 

Скопје 

Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

94. 
Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83 и 4/87), и член 49 од Ста 
тутот на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), Собра-
нието на Самоуправната интересна .заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА Н А П А Р И Ч Н И О Т НАДОМЕСТОК ЗА 

П О М О Ш И НЕГА ВО 1988 Г О Д И Н А 

Член 1 

Висината на паричниот надоместок за помош и 
нега за осигурениците и за корисниците на старосна 
или инвалидска пензија се определува зависно од ви-
сината на личниот доход, односно висината на пен-
зијата на корисникот на паричен надоместок за по-
мош и нега, и тоа-. 

— 60.000 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесува до 85.000 динари месечно; 

— 45.000 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесува 85.000—120.000 динари месечно,-

— 30.000 динари за корисниците чиј просечен 
личен доход односно пензија во претходната година 
изнесува над 120.000 динари месечно. 

Висината на паричниот надоместок за помош и 
нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 
насто од износот на соодветната група од став 1 на 
овој член во која спаѓаат според висината на про-
сечната пензија остварена во претходната година. 

Член 2 

На корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле во 1988 го-

дина, а во претходната година не биле корисници на 

пензија односно не оствариле личен доход, висината 

на паричниот надоместок за помош и нега им се 

определува според износот на соодветната група од 

член 1 на оваа одлука во која припаѓаат зависно од 

просечниот личен доход односно износот на пензи-

јата на денот на остварувањето на правото. 

Член 3 

На корисниците на паричен надоместок за по-

хмош и нега кои тоа право го оствариле според Ста-

тутот на Заедницата што се применуваше пред 1 ју-

ли 1983 година, паричниот надоместок за помош и 

нега им се определува зависно од групата во која 

биле распоредени според здравствената состојба и 

тоа: 

а) за корисниците на старосна и инвалидска пен-
зија распоредени во: 

I, група — 60.000 динари 
II група — 34.000 динари 

б) за корисниците на семејна пензија распореде-
ни ВО: 

I група — 42.000 динари 
II група — 24.000 динари. 

Член 4 

За корисниците на паричен надоместок за по-

мош и нега кои тоа право го оствариле пред влегу-

вањето во сила на оваа одлука и на кои им е обез-

бедена помош и нега од специјализирана општестве-

на организација, покрај надоместокот од член 1 на 



18 март 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 8 — Стр. 179 

оваа одлука Заедницата учествува со средства во ви-
сина и на начин утврден во спогодбата, но нај-
многу ДО: 

— 30 насто од цената на услугата за корисни-
ците чиј личен доход односно пензија во претходна-
та година изнесува до 85.000 динари; 

— 20 насто од цената на услугата за корисници-
те чиј личен доход односно пензија во претходната 
година изнесува од 85.000 до 120.000 динари; 

— 10 насто од цената на услугата за корисници-
те чиј личен доход односно пензија во претходната 
година изнесува повеќе од 120.000 динари. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на, СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-661/1 
29 февруари 1988 година 

Скопје 

Претседател, 
Анастас Милевски, е. р. 

Ред. 

бр. 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Трошоци за исхрана со 
интернатско сместување 

95. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 1988 година, донесе 

Ј. Завод за рехабилитација 
на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" Битола 69.624 

2. Завод за професионална 
рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен вид 
„Димитар Влахов" Скопје 71.496 

3. Завод за рехабилитација 
на деца и младинци — 
Скопје 87.141 

4. Центар за професионална 
рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух „25 
мај" Скопје 68.719 

5. Центар за рехабилитација 
и образование „Македони-
ја" Скопје 68.719 

6. Центар за специјално на-
сочено образование „Ис-
кра" Штип 68.719 

7. Работна организација за 
основното образование за 
децата со лесна умерена 
попреченост во психофи-
зичкиот развој со ученич-
ки дом „25 Мај" е. Ново 
Село и други специјални 
паралелки при основни 
училишта со интернатско 
сместување 68.719 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА 
И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И 
ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУ-

ДОТ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на надомес-
токот за сместување и исхрана на деца со пречки во 
физичкиот и психичкиот развој заради специјално 
и средно насочено образование и воспитание, однос-
но заради работно оспособување како и висината на 
трошоците во врска со преквалификација или до-
квалификација на инвалидите на трудот. 

Член 2 

Висината на надоместокот за сместување и исхра-
на ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана 
на децата и младинците со пречки во физичкиот и 
психичкиот развој сместени во интернат, трошоците 
за исхрана (топол оброк) на надворешните ученици 
и инвалидите на трудот, како и средства за личните 
доходи на вработените во интернатот. 

Член 3 

Висината на трошоците во врска со преквалифи-
кацијата или доквалификацијата ги опфаќа трошо-
ците за исхрана (топол оброк), обезбедување на дел 
од личните доходи на стручните лица кои ја спро-
ведуваат преквалификацијата или доквалификацијата 
на инвалидите на трудот. 

Член 4 

Висината на надоместокот за сместување и исхра-
на на младинците со пречки во психофизичкиот раз-
вој заради стручно односно работно оспособување., 
односно преквалификација или доквалификација на 
инвалидите на трудот, месечно изнесува по еден ко-
рисник и тоа: 

Член 5 
Кога детето со пречки во физичкиот и психич-

киот развој со решение на старателски орган е смес-
тено кај друго семејство во друго место, на кое за 
задолжителното образование му е потребна настава 
во специјално училиште односно специјално одделе-
ние на училиште кое се наоѓа надвор од неговото 
место на живеење, трошоците за сместување и ис-
храна во друго семејство изнесуваат 80 насто од 
износите утврдени во член 4 од оваа одлука. 

Член 6 
Надоместокот за вршење на преквалификација 

или доквалификација на инвалидите на трудот ме-
сечно изнесува: 

1) во организациите на здружен труд 19.110 
2) во заштитни организации 21.658 

Член 7 
Кога преквалификацијата или доквалификација-

та на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор 
од местото на живеење, а им е обезбедено сместу-
вање во интернат, надоместокот месечно изнесува 
43.316 динари. 

Член 8 
За децата и младинците што се наоѓаат на 

стручно односно работно оспособување и инвалиди-
те на трудот за време на преквалификација или 
доквалификација, а не се сместени во интернат, се 
утврдува надоместокот за трошоците на исхрана 
(топол оброк) кој по корисник изнесува 14.651 ди-
нари. 

Член 9 
Конечните износи на паричниот надоместок од 

членовите 4 до 8 на оваа одлука ќе се определат 
според порастот на личните доходи и материјалните 
трошоци во 1988 година. 

Член 10 
Инвалидите на трудот за чија преквалификација 

или доквалификација поради оддалеченоста од мес-
тото на живеење е потребен постојан превоз, имаат 
право на надоместок на трошоците за превоз во 
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вишна на фактичката цена на превозот од местото 
на живеење на инвалидите на трудот до организа-
цијата каде се врши преквалификација или доква-
лификација. 

Член и 

Во обезбедувањето на надоместокот за сместу-
вање и исхрана во интернат заради специјално ос-
новно воспитание и образование со дел учествуваат 
Заедницата и осигуреникот од кого детето го изве-
дува правото на надоместок во зависност од прихо-
дите по член на домаќинството. 

Осигуреникот од кого детето го изведува право-
то на надоместокот за сместување и исхрана учеству-
ва во обезбедувањето на дел на трошоците од член 
4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 
•насто од месечните приходи по член на домаќин-
ството во претходната година. 

Останатиот дел на трошоците до полната цена 
од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Заедни-
цата од сопствени средства. 

Доколку во семејството има две или повеќе де-
ца со пречки во физичкиот и психичкиот развој оси-
гуреникот сноси дел на трошоците за сместување и 
исхрана само за едно дете во смисла на став 2 на 
овој член, а за останатите деца трошоците за смес-
тување и исхрана ги сноси Заедницата. 

Ако преостанатиот дел на трошоците што ги 
обезбедува Заедницата се помали од една десетина 
од вкупните трошоци за сместување и исхрана, За-
едницата сноси една десетина од трошоците, а оси-
гуреникот од кого се изведува правото на надоместо-
кот остатокот на тие трошоци. 

Доколку приходите по член на домаќинство из-
несуваат 20.000 динари, трошоците за сместување и 
исхрана во интернат или во друго семејство надвор 
од местото на живеење ги сноси Заедницата во це-
лост. 

Член 12 

АКО еден од родителите на детето со пречки, во 
психичкиот и физичкиот развој е на работа во 
странство делот на трошоците за сместување и ис-
храна во интернат заради специјално воспитание и 
образование што паѓа на товар на средствата на 
Заедницата изнесува една десетина од надоместокот 
на трошоците за сместување и исхрана определени 
во член 4 и 5 на оваа одлука. 

Член 13 

Како приходи по член на домаќинството се сме-
та личниот доход остварен од работен однос и при-
ходите остварени по други основи од земјоделска 
дејност (катастарски приход) и приходи од вршење 
на самостојна или професионална дејност, приходи 
од имоти и имотни права што подлежат на данок 
од претходната година. 

Приходите остварени по други основи претходно 
се сведуваат на приходи од работен однос на начи-
нот како што е определено во член 30 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 14 

Како членови на домаќинството во смисла на 
член 10 од оваа одлука се сметаат членовите на се-
мејствата со кои осигуреникот од кого детето со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој го изве-
дува правото на надоместокот на трошоците за 
сместување и исхрана за време на стручно односно 
работно оспособување, имаат заедница на живеење, 
стопанисување и трошење на остварените приходи. 

Член 15 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година до до-
несувањето на одлука за конечниот износ на надо-

местокот за сместување и исхрана заради стручно 
односно работно оспособување на децата со пречки 
во психофизичкиот развој и инвалидите на трудот 

Бр. 02-666/1 
29 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

96. 
Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/84) а во врска со член 5 став 2 
од Самоуправната спогодба за начинот и условите 
на користењето на средствата за решавање на стан-
бените потреби на корисниците на пензија („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 1/88), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СТА-
НУВАЊЕ ЗА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ДИФЕ-
РЕНЦИРАНО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНАРИ-

НАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТАНОВИ СО 
НИСКИ ПРИМАЊА ВО СЕМЕЈСТВОТО 

Член 1 
Правото на субвенционирање на дел од станари-

ната корисниците на пензија кои живеат во дом на 
пензионери и во станови во општествена сопстве-
ност на Заедницата го остваруваат според условите 
и мерилата утврдени со Одлуката на Самоуправната 
интересна заедница за станување на соодветното под-
рачје. 

Член 2 
Со право на субвенционирање на дел од стана-

рината не можат да се здобијат корисниците на лек-
ција од член 1 на оваа одлука, ако ова право го 
оствариле според Одлуката на Самоуправната инте-
ресна заедница за станување на соодветното под-
рачје. 

Член з 
Решение за признавање право и висина на суб-

венционирањето на дел од станарината донесува 
Основната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 4 
Средствата за субвенционирање на дел од стана-

рината се обезбедуваат од средствата за решавање 
на станбените потреби на корисниците на пензија. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува до донесувањето на самоуправен 
општ акт на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија за условите и висината на субвенционирање™ 
на дел од станарината на корисниците на пензија 

Бр. 02-703/1 
2,9 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

97. 
Врз основа на член 76 став 1 од Законот за 

вработувањето („Службен весник на СРМ" бр. 32/87) и 
член 17 од Статутот на Републичката самоуправна 
интересна заедница за вработување, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
вработување, во согласност со Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29 де-
кември 1987 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за 1988 

година, што се уплатува на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за вработување, се утврдува 
на 0,60%. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот за вработување се зема остварениот ли-
чен доход на работниците во кој се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот до-
ход (од бруто личните доходи на работниците) во 
организациите на здружениот труд и во другите са-
моуправни организации и заедници. 

Член 2 
Средствата од член 1 став 1 на оваа одлука ќе 

се користат за социјална заштита на невработените 
лица што се остваруваат врз заемност и солидарност 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за вработување. 

Член 3 
Оваа одлука влегува ®о сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-1452 
30 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Илија Стефановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

9Ѕ, 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Би-
тола, на седницата одржана на 24 декември 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 

ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за 1988 година се утврдува на 10,00̂ /в од бруто лич-
ниот доход и другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита 4,зо11}/о и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување 5,70°/о. 

Придонесот за здравствената заштита во случај 
на несреќа на работа и заболување од професио-
нална болест се утврдува во висина од 0,50°/о. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзниците кои формираат доход, ос-
тварениот 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 слу-
чај на несреќа на работа по стапка од !°/о на не-
платениот надоместок. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство (за деташирани работници) 
се одредува во висина од 20п/о од чистиот личен до-
ход, односно основицата утврдена со посебна од-
лука. 

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

Член 3 
Придонесот за здравствена заштита на корис-

ниците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија го плаќа по стап-
ка што одговара на нето стапка на бруто стапката 
од член 1 став 1 на оваа одлука. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува вкупно исплатените 
пензиски примања во времето за кое се плаќа при-
донесот. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, статут, оваа 
одлука и други општи акти на Заедницата. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-2267/2 од 25 ноември 
1987 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 
година. 

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

Бр. 02-2359/19 
24 декември 1987 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Коста Стефанов, е. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател, 
Василка Размовска, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

д-р Владо Хаџиевски, е. р. 

99. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Битола („Служ-
бен гласник на општината Битола" бр. 16/84), Со-
бранието на Општинската СИЗ за здравствена за-
штита — Битола, на седницата одржана на 24 де-
кември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА 

БИТОЛА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравствената заштита на зем-

јоделците во општината Битола за 1988 година се 
определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход) се плаќа: 

а) по стапка од 22®/о на катастарски приход. 

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа: 

а) по 6.000,00 динари за семејство-, ако дома-
ќинството е задолжено со придонес на катастар-
ски приход; 

б) по 20.000,00 динари за семејство, ако дома-
ќинството не е задолжено со придонес на катастар-
ски приход. 
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3. За секој член, односно осигурено лице од 
точката 1 и 2 на оваа одлука по 4.000,00 динари 
паушал. 

Член 2 

Придонесите што ќе се наплатуваат по член 1 
од оваа одлука се распоредуваат по видови на 
здравствената заштита и тоа: 

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

ницата и за другите права од здравствената зашти-
та на земјоделците 25%. 

Член з 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-2700/26 од 25 декември 
1986 година. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-2359/22 
24 декември 1987 година 

Битола 

Собор на делегати — корисници на 
услуги — земјоделци 

Претседател, 
Менде Симоновски, е. р. 

Собор на делегати — даватели на 
услуги 

Претседател, 
Насилна Размовска, е. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

д-р Владо Хаџиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

100. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78) 
и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола, Собранието на Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита, на седницата 
одржана на 24 декември 19Ѕ7 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 

БИТОЛА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личниот доход од работен однос 
од личниот доход од земјоделска дејност, од лич-
ниот доход од самостојно вршење стопанска дејност 
и од личниот доход од самостојно вршење на не-
стопанска дејност. 

Член 2 

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 
ОСИЗ за социјална заштита —• Битола изнесуваат: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,38% ; 

2. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,40%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,40%. 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 3,80%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 4,30% 

Обврзниците на придонесите од доходот за со-
цијална заштита се основните организации на здру-
жен труд и другите корисници на општествени сред-
ства определени со Одлуката за утврдување на сто-
панските и нестопанските дејности („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 14/77) во областа на дејностите од 1 до 
11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ход на организациите на здружен труд од став 1 
на овој член претставува остварениот доход. 

Член 3 
В«о поглед на пресметувањето, уплатувањето, за-

стареноста, присилната наплата на придонесите за 
социјална заштита од доходот на ОЗТ се примену-
ваат соодветните одредби на Законот на доходот на 
ОЗТ („Службен весник на СРМ" бр. 47/73, 11/74, 
15/76, 25/76, 33/76 и 44/76). 

Член 4 
Стапката на придонес од личен доход од земјо-

делска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши Управата за приходи — Битола. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-24/7 од 25 декември 
1986 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-18/4 
24 декември 1987 година 

Битола 
Претседател, 

Киро Таневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ВИНИЦА 

101. 
Врз основа на член 57 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 88 од Статутот на Општинската заед-
ница за здравствена заштита — Виница Собранието 
на Заедницата, на седницата на Соборот на работ-
ниците од здравствената дејност, одржана на 16 
февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НА-
ДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИС-

НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 13АШТИТА 

I 

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 
на надоместокот на трошоците за закоп на корис-
ниците на здравствена заштита. 

II 

Висината на надоместокот на трошоците за за-
коп на корисниците на здравствена заштита не мо-
же да биде помала од: 

1. во случај на смрт на дете до едногодишна 
возраст 21.400 динари; 

2. во случај на смрт на дете над една до се-
цумгодишна возраст 34.000 динари; 

3. во случај на смрт на дете над седум до пет-
наесетгодишна возраст 47.000 динари,-

4. во случај на смрт на корисник на здравстве-
на заштита на возраст над 15 години 61.000 ди-
нари. 

III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об 
јавувањето во „Службен весник на СРМ", 
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IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на најнискиот 
износ на надоместок на трошоците за закоп на ко-
рисниците на здравствена заштита бр. 0303-14 од 12 
јануари 1987 година. 

Бр. 0303-48 
16 февруари 1988 година 

Виница 
Претседател, 

Благој Петров, е. р. 

102. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 80 од Статутот на Општинската заедница 
за здравствена заштита — Виница, Собранието на 
Заедницата, на седницата на Соборот на даватели-
те на услуги и Соборот на давателите на услуги на 
работниците од здравствената дејност, одржана на 
16 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ДНЕ-
ВНИЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И 

ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

I 

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на 
дневниците на корисниците на здравствена заштита 
кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место надвор од подрачјето на Општинската заед-
ница на која и припаѓаат. 

II 

Висината на дневниците на корисниците на здрав-
ствена заштита кои се упатуваат на преглед и леку-
вање во друго место надвор од подрачјето на Заед-
ницата на која и припаѓаат изнесува и тоа.-

1. ако се упатува во место на територијата на 
СР Македонија 1.540 динари. 

2. ако се упатува во место надвор од територи-
јата на СР Македонија 2.320 динари. 

3. за деца до 7 годишна возраст се исплатува 
надомест за исхрана и сместување за време на па-
тување и престој, во висина од 50°/о од износот во 
претходниот став. 

III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

IV 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преоѓа 
нува да важи Одлуката за утврдување најнискиот 
износ на дневниците на корисниците на здравстве-
на заштита кои се упатуваат на преглед и лекува-
ње во друго место бр. 0303-15 од 12 јануари 1987 
година. 

Бр. 0303-49 
16 февруари 1988 година 

Виница 
Претседател, 

Благој Петров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ГЕВГЕЛИЈА 

103. 
Врз основа на член 160 точка 15 и член 259 од 

Статутот на ОИЗ за здравствена заштита — Гевге-
лија, Собранието на Заедницата на Соборот на де-
легатите — корисници на услугите — работници и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, на 
седницата одржана на 24 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1988 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравствена заштита на работни-

ците за 1988 година ќе се пресметува по стапка од 
8°/о од бруто личен доход и 12°/о од нето личен 
доход. 

II 
Придонесот за несреќа на работа и професио-

нално заболување ќе се пресметува од доходот по 
стапка од 0,30%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 0502-198 
24 февруари 1988 година 

Гевгелија 

Претседател, 
Васо Ашиков, е. р. 

104. 
Врз основа на член 160 и 261 точка 15 од Ста-

тутот на СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија, 
Собранието на СИЗ за здравствена заштита, на 
седницата на Соборот на делегатите — корисници 
на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите 
— даватели на услугите, на седницата одржана на 
24 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1988 
ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравствена заштита на земјо-

делците корисници на здравствена заштита за 1988 
година ќе се пресметува и исплатува: 

1. На осигурениците земјоделци кои имаат соп-
ствена земја, катастарски приход, по стапка од 22% 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето,̂  а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина и ќе биде објавена во „Службен гласник на 
општината Гевгелија". 

Бр. 0502-199 
24 февруари 1988 година 

Гевгелија 

Претседател, 
Васо Ашиков, е. р. 

105. 
Врз основа на член 160 од Законот за здравстве-

на заштита, и член 258 од Статутот на СИЗ за 
здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на 
СИЗ за здравствена заштита, на седницата на сите 
собори одржана на 24 февруари 1988 година до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИ-
ТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЦЕНИТЕ НА 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ, 
ПРИ НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, 

ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ 

Член 1 

Корисниците на здравствена заштита при кори-
стење на здравствена заштита ќе партиципираат во 
цената на одделни видови здравствени услуги, на-
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банка на лекови, ортопедски помагала, протетички 
средства, медицинска физикална терапија, општи и 
впециј али етички прегледи и тоа за: 

— издаден лек на еден рецепт освен за оние 
лекови за чија примена е потребно непосредна интер-
венција од стручен медицински работник, ќе изне-
сува 300 динари,-

— здравствени услуги со примена на медицин-
ска физикална терапија осигурените лица ќе уче-
ствуваат — партиципираат 10% од вкупната цена на 
болничкиот ден; 

— здравствени услуги пружени со цел за естет-
ска корекција на одделни органи на телото, носот, 
ушните школки, лицето, градите, операција на бра-
давици и слично освен кога корекциите се потребни 
за применување на функционалните пречки 60% од 
цената на услугата; 

— чевли со протези изнесува 60% од цената 
на чевлите; 

— ортопедски чевли, 60% од цената на орто-
педски^ чевли; 

— ракавици 60% од цената на ракавиците; 
— сите видови чорапи 60% од цената на чора-

пите; 
— затегм, суспензориум и појас, 70% од цената 

на затегате и појасните; 
— корсеги и мидери 70% од цената на корсе-

тите и мидерите,-
— кожени капи 60% од цената на капата; 
— очила, 70% од цената на очилата,-
—. слушни помагала, 35% од цената на слушното 

помагало; 
— привремена и медијална протеза, 60% од це-

ната на протезата; 
— забопротетички средства, 40% од цената на 

тие средства; 
—• вештачки гради без медицински индикации, 

60% од цената на град ата; 
— перики со одобрение на здравствена комисија, 

80% од цената на лериката; 
— абортуси со одобрение на лекарска комисија, 

60% од цената на абортусот; 
— преглед кај специјалист без упат и кај суп-

специјалист кога услугата не е неопходна, осигуре-
ното лице учествува 100% од цената на прегледот; 

— првиот преглед кај лекар од општа пракса 
осигуреното лице ќе учествува со износ од 300 ди-
нари од прегледот.-

— првиот преглед кај лекар специјалист оси-
гуреното лице ќе учествува со износ од 500 динари 
од прегледот. 

Член 2 
Се ослободуваат од партиципација за лекови де-

ца до 6 годишна возраст; 
Се ослободуваат од партиципација за ортопед-

ски помагала сите лица до 20 годишна возраст и 
над 65 годишна возраст,-

Се ослободуваат од партиципација за здравстве-
на заштита согласно член 40 и членот 42 од Зако-
нот за здравствена заштита. 

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

ното донесување, а ќе се применува од 1 март 1988 
година. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката бр. 594 од 29 јули 1983 
година 

Бр. 0502-200 
24 февруари 1988 година 

Гевгелија 
Претседател, 

Васо Ашиков, е. р. 

106. 
Врз основа на член 160 точка 15 од Статутот 

на СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија, Собра-
нието на заедницата на заедничката седница на Со-
борот на делегатите — корисници на услугите — 
работници и Соборот на делегатите — даватели на 
услуги, одржана на 24 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање придонес за здравствено 
осигурување и правата од здравствено осигурување 
за лица вработени кај приватни работодавци на 
подрачјето на Општинската заедница за здравствена 
заштита — Гевгелија, а за кои со Законот за здрав-
ствена заштита не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање придонес 

за здравствено осигурување и за утврдување на 
правата од ова осигурување на лица вработени кај 
приватните работодавци претставува договорениот 
личен доход меѓу приватниот работодавец и работ-
никот заверен од инспекторот на трудот кој не 
може да биде помал од.-

— за неквалификувани работници 113.000 ди-
нари,-

— за полуквалификувани работници 120.000 ди-
нари; 

— за квалификувани работници 140.000 динари,-
— за лица со завршено средно образование 

160.000 динари; 
— за висококвалификувани работници 200.000 

динари; 
— за домашни помошнички 113.000 динари. 

Член 3 
Основиците од член 2 на оваа одлука ќе се 

зголемуваат за процент на порастот на личните 
доходи во Републиката од претходното тримесечје 
по периодичните пресметки и завршните сметки, со 
тоа што најниската основица не може да биде по-
ниска од износот на загарантираниот личен доход 
во Републиката. 

Член 4 
Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат 

по основите утврдени со член 2 од оваа одлука ќе 
се пресметуваат месечно наназад сметајќи од денот 
на осигурувањето по 1/30. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 јануари 1988 година. 

Бр. 0502-201 Претседател, 
24 февруари 1988 година Васо Ашиков, е. р. 

Гевгелија 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
КОЧАНИ 

107. 
Врз основа на член 101 став 1 и 103 став 1 и 2 

од Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/83, 43/85 и 50/87) и член 170 
став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Кочани („Службен глас-
ник на општина Кочани" бр. 1/85), Собранието на 
ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани, на сед-
ницата на соборите на делегатите корисници на 
услуги —• работници и делегатите даватели на услуги 
одржана на 25 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ* 
КАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапката на придонесот за здрав-

ство и здравствено осигурување на работниците и 
стапката на посебниот придонес за користење на 
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здравствена заштита во странство во 1988 година 
бр. 0203-648 од 24 декември 1987 година во членот 
3 ставот 1 се менува и гласи: „Стапката на придо-
несот за здравствена заштита на Заедницата за вра-
ботување за паричниот надоместок на привремено 
безработнитс лица, на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија за исплатените пензиски примања, 
на Собранието на општината за исплатениот надо-
месток на членовите на сехмејствата за времето до-
дека носителот на правото на здравствена заштита 
се наоѓа на отслужување на воениот рок и на ОСИЗ 
за социјална заштита за исплатена социјална по-
мош според посебните прописи, се определува на 
12,70% од нето исплатата". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 март 1988 година 
и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ" 

Бр. 0203-79 
25 февруари 1988 година 

Кочани 
Собрание на ОСИЗ за здравствена 

заштита — Кочани 
Претседател, 

Благој Ситновски, е. р. 

Собор на делегати корисници на 
услуги — работници 

Претседател, 
Иванка Димитрова, е. р. 

Собор на делегати даватели на 
услуги 

Претседател, 
д-р Љиљана Хаџиева, е. р. 

108. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), а во врска со член 168 точка 15 од Стату-
тот на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани 
(„Службен гласник на општината Кочани" бр. 1/85), 
Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Ко-
чани, на седницата одржана на 25 февруари 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здравстве-
на заштита на лицата вработени кај приватни рабо-
тодавци на подрачјето на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Кочани, а за кои со Зако-
нот за здравствена заштита не се утврдени основици. 

Член 2 
Основците за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствена заштита и за утврдување на 
правата од здравствена заштита на лицата вработе-
ни кај приватни работодавци, претставуваат, догово-
рениот нето личен доход меѓу приватниот рабо-
тојјсш-тт и работникот кој што не може да биде по-
мал од за! рецитираниот личен доход утврден со 
закон и тоа: 

— за неквалификуваните работници и домаш-
ните П О М О Ш Н И Ч К И 120 000 динари; 

— за полукваиификуваните работници 140.000 ди-
нари; 

— за квалификуваните работници 150.000 ди-
нари; 

— за нисококвалификуваните работници 160.000 
динари; 

— за работници со висока стручна подготовка 
170.000 динари. 

Основиците се утврдени во нето износ. 

Доколку во текот на годината изнокжге предви-
дени во претходниот став останат под износот на 
гарантираниот личен доход, за основица се зема 
гарантираниот личен доход .во СРМ. 

Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 0203-820 од 26 декември 
1986 година. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 
година и истата ќе биде објавена во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 0203-81 
25 февруари 1988 година 

Кочани 
Претседател, 

Благој Ситновски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ТЕХ-
НИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ — 

КУМАНОВО 

109. 
Согласно член 26 точка 7 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница за кул-
тура, физичка култура, техничка култура и инфор-
мирање — Куманово, Собранието на Заедницата, на 
редовната седница, одржана на 25 декември 1987 го-
дина, донесе 

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

ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за финансирање на ОСИЗ за култура, фи-

зичка култура, техничка култура и информирање 

— Куманово во 1988 година. 
I у ' "" ; 

Член 2 

Стапките на придонесите изнесуваат: 

1. придонес од доход (стопанство) — 1,20%; 

2. придонес од личен доход (нестопанство) — 
1,20%; 

3. /Придонес од личен доход од вршење земјо-
делска дејност — 0,80%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност — 3%. 

Член 3 

За извршувањето на оваа одлука ќе се грижат 
СОК — филијала — Куманово и Управата за при-
ходи при СО Куманово. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а /ќе. се применува од 1 јануари 1988 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 08-174/1 од 25 декември 
1986 година („Службен весник на СРМ" бр. 7/87). 

Бр. 08-385/1 
25 декември 1987 година 

Куманово 

Претседател, 
, дипл. прав. Трајан Петровски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
КУМАНОВО 

Н О . 
Брз основа на член 103 и 105 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — 
Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здра-
вствена заштита — Куманово, на седницата на Со-
борот на делегатите — работници — корисници на 
услуги и Соборот на делегатите работници — дава-
тели на услуги, одржана на 24 декември 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1988 година се утврдува во ви-
сина од 9,5% од бруто личниот доход и другите 
примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
5,5%; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита што самостојно ш 
утврдува Заедницата од 4,0%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзниците кои форхмираат доход — ос-
тварениот ДОХОД; 

— кај обврзниците кои не формираат доход — 
бруто личниот доход и другите примања. 

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

Член з 
Придонесот за здравствена заштита на корисни-

ците на пензија, СИЗ на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија го плаќа по стапка 
што одговара на нето стапката на бруто стапка од 
член 1 став 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Посебниот придонес за користење на здравствена 

заштита во странство, за работници испратени во-
странство од основните организации на здружен труд 
— деташирани работници, се определува по стапка 
од 20% од утврдената основица. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со закон, статут, оваа од-
лука и други општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Со оваа одлука се продолжува важноста на Одлу-

ката бр. 03-1881/1 од 25 ноември 1986 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 7/87). 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 03-2150/1 
24 декември 1987 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, е. р. 

111. 
Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
Куманово, на седницата на Соборот на делегатите 
работници — корисници на услуги и Соборот на 
делегатите работници — даватели на услуги, одржа-
на на 24 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ НА ЛИЦА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат износите на 

придонесите за здравствена заштита на одделни ка-
тегории лица БОН работен однос, а се корисници на 
здравствена заштита. 

Член 2 
Придонесите за здравствена заштита за одделни 

категории лица — корисници на здравствена зашти-
та вон работен однос, се плаќаат и тоа: 

1. за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат кај надлежната заедница за вработува-
ње, а примаат материјално обезбедување, по стапка 
од 18% од износот на материјално обезбедување; 

2. за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат кај надлежната заедница за вработува-
ње, во износ од 3.940 динари,-

3. за лицата кои немаат својство на корисници 
на здравствена заштита, а кои се пријавени на за-
должителни видови на здравствена заштита во оп-
штина Куманово, во износ од 1.580 динари. 

За лицата кои немаат својство на корисници на 
здравствена заштита, кои покрај задолжителните ви-
дови здравствена заштита се пријавени од општи-
ната да користат и други права од здравствената 
заштита, во износ од 2.816 динари; 

4. за лицата на школување, стручно оспособува-
ње и усовршување или постдипломски студии во 
земјата и странство кои поради тоа го прекинале 
работниот однос, ако за тоа време примале стипен-
дија во износ од 4,500 динари,-

5. за лицата кои организацијата пред засновање 
на работен однос ќе ги упати како свои стипен-
дисти на практична работа во друга организација 
заради стручно оспособување или усовршување, во 
износ од 4.500 динари,-

6. за лицата корисници на основните права на 
социјалната заштита според посебни прописи, во 
износ од 3.940 динари; 

7. за југословенските државјани, корисници на 
пензии или инвалиднини од странски носител на 
осигурување, ако со меѓународен договор поинаку 
не е определено, средства за зрравствена заштита 
обезбедуваат сами, во висина од 5.140 динари; 

8. за членовите на семејствата на работници 
вработени во странство на кои им е обезбедена 
здравствена заштита од странски носител на осигу-
рување, во износ од 5.140 динари; 

9. за брачниот другар на умрениот корисник — 
работник или со него изедначено лице од член 30 
од Законот за здравствена заштита, во износ од 
5.980 динари. 

Член 3 

Во месечни износи се плаќаат и придонесите во 
случај повреда на работа и заболување од профе-
сионални болести, за: 

1. учениците во средното насочено образование 
и студентите на вишото и висо**гго образование за 
времетраењето на практичната работа во врска со 
наставата, во износ од 1.620 динари,-

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции, кои според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување се осигурени за случај на 
инвалидност, во износ од 1.620 динари; 

3. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, во износ од 1.620 динари; 
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4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена сахмозаштита, припадници на територијал-
на одбрана и на цивилна заштита, за време на обу-
ка, оспособување и вршење на должност, во износ 
од 1.620 динари; 

5. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време, во износ од 1.620 динари; 

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање и преквалификација што ги организира или 
упатува заедницата за вработување, како и лицата 
на професионална рехабилитација или школување 
во соодветни ОЗТ, во износ од 1.620 динари; 

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти 
во износ од 1.620 динари,-

8. лицата учесници во активностите при при-
родни и други тешки несреќи и активности при про-
тивпожарна заштита, во износ од 1.620 динари; 

9. лицата кои по барање на надлежните орга-
ни за внатрешни работи или овластено службено 
лице ќе укажат помош на овие органи во вршење 
на нивните должности за време на укажување на 
таква помош според соодветни прописи, во износ од 
1.620 динари; 

10. лицата кои вршат повремени и привремени 
работи по основ на договор, во износ од 560 ди-
нари ; 

11. лицата кои учествуваат во спортски натпрева-
ри организирани од самоуправни организации и за-
едници, општествено-по-литички, спортски и други 
организации, во износ од 1.620 динари. . 

Член 4 

Придонесите од член 2 и член 3 од оваа одлука 
се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 

Доколку придонесот се утврдува за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 03-2152/1 
24 декември 1987 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, е. р. 

112. 
Врз Основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 

од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на СРМ" број 10/83) и член 148 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Куманово, Собранието на заедницата на сед-
ницата на Соборот на делегатите земјоделци — ко-
рисници на заслуги и Соборот на делегатите работ-
ници — даватели на услуги, одржана на 24 декем-
ври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износи-
те на придонесите за здравствена заштита на корис-
ниците — земјоделци на подрачјето на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Куманово. 

Член 2 

Корисниците — земјоделци ги плаќаат следните 
придонеси за здравствена заштита: 

1. За корисниците — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход); 

а) по стапка од 14% по катастарскиот приход,-
б) по 3.000 динари годишно за секој член на се-

мејството ; 

2. За корисниците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа по 5.000 динари по семејство. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат од придонесот за 

здравствена заштита на земјоделците се распореду-
ваат: 

— 60% за задолжителни видови на здравствена 
заштита; 

— 40% за правата од здравствена заштита што 
самостојно ги утврдува Заедницата. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на дава-
њето на согласност на Собранието на општината 
Куманово, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-2151/1 
24 декември 1987 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КУМАНОВО 

113. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за со-

цијалната заштита („Службен весник на СРМ" број 
9/78) и член 15 став 1, алинеја 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита на општината Куманово, Собрание-
то на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Куманово, на седницата одр-
жана на 25 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
Н И Ц А ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА-

ТА КУМАНОВО ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги 
плаќаат основните организации на здружениот труд 
од доходот и работните луѓе ед личните доходи, 
заради обезбедување средства на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита на 
општината Куманово. 

Член 2 

Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на 
придонеси: 

1. 0,46% од доходот на основните организации 
на здружениот труд; 

2. 0,40% од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност; 

3. 0,30% од личен доход од земјоделска деј-
ност и 

4. 1,50% од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска и професионална дејност. 

Член 3 

Средствата што ќе се остварат по стапка од 
0,46'% од доходот на основните организации на здру-
жениот труд се наменуваат за: 

— 0,38% за основните права од социјалната заш-
тита — постојана парична помош и домска заш-
тита и 

— 0,08% за други права од социјалната заштита. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Бр. 08-607 
25 декември 1987 година 

Куманово 
Претседател, 

Станче Младеновиќ, е. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО 

114. 
Врз основа на член 75 од Законот за вработу-

вање („Службен весник на СРМ" бр. 32/87) и член 14 
точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување 
— Куманово, Собранието на Заедницата за вработу-
вање — Куманово^ на седницата одржана на 12 ја-
нуари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд од стопан-

ството на подрачјето на општината Куманово, стап-
ката на придонесот за вработување за 1988 година 
ќе ја плаќаат по 0,57% од бруто личните доходи. 

Член 2 
Организациите од вонстопанските дејности на 

подрачјето на општината Куманово, стапката на при-
донесите за вработување за 1988 година, ќе ја пла-
ќаат по 0,65а/о од бруто личните доходи. 

Член з 
Дејноста основно и средно образование во оп-

штината Куманово за 1988 година ќе плаќат при-
донес од бруто личните доходи од работен однос на 
Заедницата за вработување по стапка од 0,33%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Бр. 08-1 
12 јануари 1988 година 

Куманово 
Претседател, 

Душан Илиќ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ПРИЛЕП 

115. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), член 24 и член 154 став 1 точка 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, на заедничката сед-
ница на трите собори, одржана на 29 декември 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-
ШТИТА НА КОРИСНИЦИ — ПОВРАТНИЦИ ОД 

СТРАНСТВО 

Член 1 

Здравствена заштита им се обезбедува како на 
корисниците — работници и на иселениците — по-
вратници од странство кои живеат во земјите со кои 
не постојат меѓународни договори и конвенции за 
здравствено осигурување (Австралија, Шведска, Швај-
царија и др.) додека редовно се пријавуваат кај За-

едницата за вработување, ако во истата се пријавиле 
во рок од 30 дена по враќањето во СФРЈ, а се 
населиле на подрачјето на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита. 

Лицата од претходниот став се стекнуваат со 
својство на корисници на здравствена заштита, со-
гласно законот и самоуправните општи акти на СИЗ 
за вработување. 

Член 2 
Средствата за здравствена заштита за корисни-

ците од претходниот член ги плаќа Заедницата за 
вработување, во постојан месечен износ од 6.000 ди-
нари по корисник за 1988 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката бр. 725 од 26 декември 
1986 година. 

Бр. 673 
29 декември 1987 година 

Прилеп 
Претседател, 

Раде Мешески, е. р. 

116. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот 
на Општинскава самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на 
Соборот на делегатите работници — корисници и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, одр-
жана на 29 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-
ШТИТА ОД СТРАНА НА КОРИСНИЦИ — РА-
БОТНИ ЛУЃЕ (САМОСТОЈНИ ЗАНАЕТЧИИ, УГОС 
ТИТЕЛИ И ДР.) ЗА ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пре-

сметување и плаќање на придонес за здравствена 
заштита на лицата вработени кај корисници — ра-
ботни луѓе (самостојни занаетчии, угостители и др.) 
на подрачјето на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за здравствена заштита — Прилеп, а за 
кои со Законот за здравствена заштита не се утврде-
ни основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за здравствена заштита и за утврдување на пра-
вата од здравствената заштита на лицата вработени 
кај корисници — работни луѓе претставува договореа 
ниот нето личен доход меѓу приватниот работодавец 
и работникот кој што не може да биде помал од: 

— за неквалификуваните работници и домашни-
те помошнички, во висина од 140.000 динари и не 
може да биде штала од загарантираниот личен до-
ход утврден со закон; 

— за полуквалификуваните работници — 140.000 
динари и не може да биде помала од загарантира-
ниот личен доход утврден со закон; 

— за квалификуваните работници — 156.000 ди-
нари; 

— за висококвалификуваните работници — 
170.000 динари. 

Член з 
За учениците од училиштата за средно образо-

вание кои покрај училишната изведуваат и практич-
на настава во организација на здружен труд или кај 
приватни работодавци основица за остварување на 
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правата од здравствена заштита претставува награда-
та што ја примаат, а која не може да биде пома-
ла ОД: 
— за ученици од прва година 8.400 динари; 
— за ученици од втора година 10.000 динари; 
— за ученици од трета година 14.500 динари; 
— за ученици од четврта година 17.000 динари. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на ос-
новните за пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравствено осигурување на лицата врабо-
тени кај приватни работодавци, бр. 726 од 26 декем-
ври 1986 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дината. Истата да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 674 
29 декември 1987 година 

Прилеп 

Собрание на Општинската заедница. 
Претседател 

Раде Мешески, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Ристо Николоски, е. р. 

Собор на корисници — работници 
Претседател, 

инж. Илија Ристески, е. р. 

117. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
член 85 став 1 и член 154 став 1 точка 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Прилеп, на заедничката сед-
ница на трите собори, одржана на 29 декември 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА 

П О М О Ш 

Член 1 

Со оваа" одлука се утврдува висината, условите 
за стекнување право на надоместок на трошоците за 
закоп и посмртна помош во случај на смрт на ко-
рисник на здравствена заштита (во натамошниот 
текст, корисник), од подрачјето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за здравствена заш 
-пита — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница). 

Надоместок на трошоци за закоп 

Член 2 

Износот на надоместокот на трошоците за закоп 
се утврдува и тоа: 

1. 30.000 динари, во случај на смрт на корисник 
до едногодишна возраст,-

2. 45.000 динари, во случај на смрт на корисник 
од 1—7 годишна возраст,-

3. 60.000 динари, во случај на смрт на корисник 
од 7—14 годишна возраст,-

4. 80.000 динари, во случај на смрт на корисник 
над 14 годишна возраст. 

Член 3 

Надоместокот на трошоците за закоп на корис-
ник умрен надвор од подрачјето на Заедницата се 
определува и исплатува: 

а) во висина на надоместокот определен со акт 
на Заедницата, или Заедницата каде е извршен за-
конот, ако тоа за корисникот е поповолно; 

б) надоместокот од претходниот член се зголе-
мува за 50% ако законот е извршен на подрачјето 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — При-
леп,-

в) надоместокот на трошоците за закоп на ко-
рисник умрен за време на престој во странство се 
определува во висина на неопходните трошоци за 
земјата во која е извршен законот, по претходно 
прибавено мислење од дипломатско-конзуларното 
претставништво на СФРЈ во таа земја, за висината 
на истите. 

Член 4 

Надоместокот на трошоците за закоп се испла-
тува на лицата кои ќе извршат закоп на корисникот, 
врз основа на изводот од матичната книга на умре-
ните, потврдата за извршениот закоп и здравствената 
легитимација на корисникот. 

Во случај корисникот да умре во странство, по-
крај доказите од претходниот став, се поднесува 
и потврда од дипломатското претставништво од СФРЈ 
во таа земја дека лицето умрело во странство. 

Надоместок на посмртна помош 

Член 5 

На членовите од потесното семејство на корис-
никот кој што умрел, а кои тој од својата зарабо-
тувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош 
во висина на едномесечен износ од основицата за 
надоместокот на личен доход, односно едномесечна 
последна пензија, материјално обезбедување или при-
времениот надоместок, при што се зема предвид и 
заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, 
како и додатокот на инвалидност кој се исплатува 
со инвалидската пензија што му припаѓала на умре-
ниот корисник по прописите на пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Се смета дека корисникот ги издржувал члено-
вите на семејството, ако членовите на семејството 
немале сопствени приходи и користеле здравствена 
заштита по основ на корисникот кој умрел. 

Член 6 

Барањето за исплата на надоместокот на потреб-
ните трошоци и посмртната помош стасува со денот 
на смртта, односно законот на корисникот. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на из-
носот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 
727 од 26 декември 1986 година. 

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

Бр. 675 
29 декември 1987 година 

Прилеп 

Претседател, 
Раде Мешески, е. р. 
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118. 
Врз основа на член 154 став 1 точка 14 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — При-
леп, на седницата одржана на 29 декември 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ 
И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ И ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБО-

ТУВАЧКА НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на надо-
местоците за патните и дневните трошоци и изгубе-
ната заработувачка на делегатите и другите лица 
за присуство на седниците при вршењето на делегат-
ските функции ,надвор од местото на живеење, за 
извршување на задачите за потребите на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп. 

Член 2 

На делегатите и други лица за присуство на сед-
ница им припаѓа дневница во висина од 2.000 ди-
нари. 

На делегатите вон работен однос (земјоделците 
и другите работни луѓе кои вршат занаетчиска само-
стојна и друга професионална дејност) за губењето 
на заработувачката при учеството во работата на 
Собранието и другите органи и тела на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Прилеп, висината на 
надоместокот изнесува 3.000 динари. 

На делегатите во работен однос кои поради уче-
ство во работата на Собранието, неговите органи и 
тела ја губат заработувачката на работното место за 
тоа време (личниот доход) им следува надоместок 
за изгубената заработувачка. Висината на дневната 
или загубената заработувачка во вид на дневница 
или сатница се докажува со јавна исправа (потврда, 
уверение), издадена од ОЗТ каде се тие вработени. 
При пресметувањето на изгубените часови на време-
то на траењето на седницата, им се додава по еден 
час пред и по одржувањето на седницата. 

Член 3 

Покрај износот на дневницата од претходниот 
член на делегатите и другите лица им следуваат 
и патни трошоци во висина на трошоците направе-
ни во јавниот патен превоз. 

Член 4 
Надоместоците утврдени со оваа одлука се ис-

платуваат на товар на материјалните трошоци на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — При-
леп. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 676 
29 декември 1987 година 

Прилеп 
Претседател, 

Раде Мешески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА 

119. 
Врз основа на член 34 од Законот за основање 

на самоуправните интересни заедници за физичка 
култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 
86 од Статутот на Општинската СИЗ за физичка 
култура — Струмица, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 22 јануари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
— СТРУМИЦА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 
РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 

1988 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од доходот и личните доходи на органи-
зациите на здружен труд и другите организации и 
заедници по основ на кои се обезбедуваат средства 
на Општинската СИЗ за физичка култура и здру-
жување на средства во Републичката СИЗ за физич-
ка култура во 1988 година. 

Член 2 

Во 1988 година се утврдуваат следните стапки 
на придонесите и тоа: 

1. Стапката на придонесот од доходот на ОЗТ 
во стопанството, во износ од 0,60%; 

2. Стапката на придонесот од личен доход на 
вработените во ОЗТ од нестопанството се утврдува 
и изнесува: 

— придонес од личен доход, по стапка од 0,50%, 
освен за ОЗТ од основното и средно насочено обра-
зование и социјална заштита кои ќе плаќаат придо-
неси и даноци на личните доходи во висина од 
50% од општата стапка или 0,25'%, а организациите 
за општествена заштита на децата, организациите 
кои вршат дејност на заштита на културните блага 
и од областа на сценско-уметничката дејност и ви-
сокото образование ќе плаќаат придонес во висина 
од 70°/о од општата стапка или 0,35% ; 

3. Придонес од личен доход од вршење земјо-
делска дејност, по стапка од 3,5%; 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 0,67%. 

Член 3 

Општинската СИЗ за физичка култура — Стру-
мица, по основ на член 1 од оваа одлука, во 1988 
година здружува средства во Републичката СИЗ за 
физичка култура од средствата што се обезбедуваат 
со стапките на придонесите на Заедницата согласно 
член 2 од оваа одлука и изнесува: 

— придонес од доходот на ОЗТ од стопанството, 
по стапка од 0,04%; 

— придонес од личен доход од ОЗТ од несто-
панството, по стапка од 0,05'%, освен за ОЗТ од 
основното и рредно насочено образование и социјал-
на заштита кои ќе плаќаат 50% од општата стапка 
или 0,025%, а организациите од општествената за-
штита на децата, организациите кои вршат заштита 
на културни блага и од областа на сценско-уметнич-
ката дејност и високото образование во висина од 
70% од општата стапка или 0,035%. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на свие средства со-

гласно оваа одлука ќе ја врши Службата на опште-
ственото книговодство — филијала Струмица. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на стап-
ките на придонесите за финансирање на физичката 
култура во општина Струмица за 1987 година. 

Бр. 03-13/1 
25 јануари 1988 година 

Струмица 
Претседател, 

Димитар Калкан!диев, е. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје по-
крената е постапка за утврдување право на сопстве-
ност и владение по тужбата на тужителот Соња Пе-
шевска од Скопје, против тужениот Зоран Пешевски, 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Зоран Пешевски во рок 
од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да 
се јави или да ја достави својата адреса до судот. 
По истекот на овој рок судот ќе му одреди привре-
мен застапник, согласно член 84 став 1 и 2 од ЗПП, 
кој ќе го застапува до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVIII 
П. бр. 4178/87. (35) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување 
право на користење на земјиште што чини дел од 
КП. 2953 на КО Скопје, по тужбата на тужителот 
Аршвски Ратко од Скопје, ул. „Самоилова" бр. 39, 
со полномошник адвокат Петар Сердјук од Скопје, 
против тужениот Спиров Петров Симон, со непоз-
ната адреса. 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
адвокат Никола Цуб алевски од Скопје кој ќе го 
застапува тужениот до неговото јавување во суд. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје, XX П. 
бр. 1036/86. (28) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје И — Скопје е за-
веден предмет О. бр. 95/88 за расправање на остави-
ната на пок. Костадинка Такимовска од Скопје, по-
чината на 13. VI. 1976 год. во Австралија, каде пре-
стојувала привремено. 

Како наследници на покојната се јавуваат и неј-
зините синови Младен Јакимовски и Томислав Ја-
киовски, сега со непозната адреса на живеење во 
Австралија. 

Се повикуваат учесниците Младен Јакимовски и 
Томислав Јакимоискм да се јават во овој суд во рок 
од 1 (една) година сметано од денот на објавува-
њето на судскиот оглас, или пак, во истиот рок да 
ја достават својата сегашна адреса на живеење. Во 
спротивно ќе им биде поставен привремен старател 
во смисла на член 132 од ЗБИ, кој ќе ги штити 
нивните интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. 
бр. 95/88. (29) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп поднесена е 
тужба за поништување на спогодба од страна на ту-
жителката Анѓа Бул диоска од е, Кривогаштани про-
тив тужените Будиноски Станко и Булдиоски Вла-
до, двајцата од е. Кривогаштани, а оега на привре-
мена работа во Австралија, со непознати адреси. 
Вредност на опорот 250.000 динари. 

Се повикуваат тужените Булдиоски Станко и 
Булдиоски Владо, двајцата од е. Кривогаштани, а се-
га со непозната адреса на привремена работа во 
Австралија, да се јават во Општинскиот суд во При-
леп во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или да одредат свои полномошници кои (ќе ги шти-
тат нивните интереси во постапката. По истекот на 
рокот на тужените ќе им биде поставен привремен 
старател од страна на овој суд од редот на адво-
катите. 

Од Општинскиот суд зо Прилеп, П. бр. 1089/87. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп заведена е 
вонпарнична постапка за докажување на смрт, сог-
ласно член 89 од ЗВП, по предлог на предлагачот 
Татароски Исеин од е. Лажани, против противничка-
та Татароска Небија, порано од е. Лажани, а заве-
дена под Р. бр. 29/88. 

Се повикува лицето Татароска Небија, доколку 
е жива, да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" или да се јават други лица кои ќе кажат за 
нејзиниот живот или лица кои лично ја познавале 
за да дадат поподробни податоци за часот, денот, 
месецот и оро дината на смртта на Татароска Небија 
од село Лажани. 

Во спротивно, по истекот на рокот и спроведе-
ната постапка, судот ќе донесе решение со кое ќе 
се утврди и докаже нејзината смрт. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 29/88. 

Комисијата за избори и именувања на Собрание-
то на општината Крива Паланка 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на (општината Крива Паланка ќе 
врши избор на еден судија на општинскиот суд во 

Крива Паланка 

Покрај општите услови предвидени во член 247 
од Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), кандидатите треба да ги испол-
нуваат и посебните услови предвидени во член 91 
од Законот за редовните судови („Службен весник 
на" СРМ" бр. 17/79). 

Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за избор и именување на Со-
бранието на општината Крива Паланка, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето. (73) 

СОДРЖИНА 
Страна 
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136. Одлука за распоредување на девизите ут-
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137. Одлука за изменување на Одлуката за 
поблиските намени, начинот и условите 
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ник на претседателот на Републичкиот ко-
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141. Решение за разрешување од должност 
советник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање — — 171 

142. Решение за разрешување од должноста 
помошник на секретарот на Секретари-
јатот за кадровски прашања на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Маке-
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143. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за геодетски и 
фотограметриски работи — Скопје — — 171 

144. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 201/87 од 20 јануари 1988 година 172 

145. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
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146. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 130/87 ОД 27 јануари 1988 година 173 
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зиите и паричните надоместоци со дви-
жењето на номиналните лични доходи во 
Републиката во 1987 година — — — 175 

89. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со 
движењето на номиналните лични доходи 
во Републиката во 1988 година — — — 176 

90. Одлука за аконтативно определување на 
најнискиот износ на пензија од 1 јануа-
ри 1988 година — — — — — — — 

91. Одлука за аконтативно определување на 
граничниот износ на најниското пензиско 
примање од 1 јануари 1988 година — 

92. Одлука за усогласување на нивоата на 
пензиите пресметани од пензиска основа 
во која 1987 година е последната година 
на работата — — — — — — — — 177 

93. Одлука за валоризационите коефициен-
ти за пресметување на личните доходи 
од поранешните години на ниво на лич-
ните доходи од 1987 година со примена 
на член 106 од Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигу-
рување — — — — — — — — — 178 

94. Одлука за висината на паричниот надо-
месток за помош и нега во 1988 година 178 

95. Одлука за определување на надоместо-
кот на трошоците за сместување и исхра-
на на деца и младинци со пречки во 
психичкиот и физичкиот развој и инва-
лидите на трудот за 1988. година — — 179 

96. Одлука за примена на одлуките на оп-
штинските самоуправни интересни заед-
ници за станување за условите и мери-
лата за диференцирано субвенционирање 
на станарината на корисниците на станови 
со ниски примања во семејството — — 180 

97. Одлука за утврдување на стапката на 
придонесот за вработување за 1988 година 181 

БИТОЛА 

98. Одлука за стапката на придонесите за 
здравствена заштита и стапката на посеб-
ниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство на осигуреници-
те од општината Битола за 1988 година 181 

99. Одлука за придонесите за здравствена 
заштита на земјоделците во општината 
Битола за 1988 година — — — — — 181 

100. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на ОСИЗ за социјална заш-
тита — Битола за 1988 година — — — 182 

ВИНИЦА 

101. Одлука за утврдување најнискиот износ на 
надомест на трошоците за закоп на ко-
рисниците на здравствена заштита — — 182 

102. Одлука за утврдување најнискиот износ , 
на дневниците на корисниците на здрав-
ствена заштита кои се упатуваат на пре-
глед и лекување во друго место — — 183 

ГЕВГЕЛИЈА 

103'. Одлука за висината на стапката на при-
донесот за здравствена заштита на ра-
ботниците за 1988 година — — — — 183 

104. Одлука за висината на придонесот за 
здравствена заштита на земјоделците за 
1988 година — — — — — — — — 183 

105. Одлука за утврдување на учество на ко-
рисниците на здравствена заштита во це-
ните на одделни видови здравствени ус-
луги, при набавка на ортопедски помага-
ла, протетички средства и лекови — — 

106. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени каЈ приватни работодавци — — 

КОЧАНИ 

107. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за стапката на придонесот за 
здравство и здравствено осигурување на 

177 работниците и стапката на посебниот при-
донес за користење на здравствена заш-
тита во странство во 1988 година — — 

177 108. Одлука за утврдување на осиобидите за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствена заштита на лицата вработени 
кај приватни работодавци за 1988 година 

183 

184 

184 

185 

КУМАНОВО 

109. Одлука за висината на стапките на при-
донесите за 1988 година — — — — — 185 

НО. Одлука за утврдување стапка на придо-
нес за здравствена заштита на работни-
ците за 198Ѕ година — — — — — 186 

111. Одлука за утврдување на износите на при-
донесите за здравствена заштита на од-
делни категории на лица за 1988 година 186 

112. Одлука за висината на стапките и изно-
сите на придонесите за здравствена заш-
тита на земјоделците за 1988 година — 187 

113. Одлука за утврдување на придонесите на 
Општинската самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита на општината 
Куманово за 1988 година — — — — 187 

114. Одлука за одредување стапка на придонес 
за вработување за 1988 година — — — 188 

ПРИЛЕП 

115. Одлука за утврдување висината и начи-
нот на обезбедување средства за здрав-
ствена заштита на корисниците — поврат-
ници од странство — — — —• — — 188 

116. Одлука за утврдување висината и начи-
нот на обезбедување средства за здрав-
ствена заштита од страна на корисници — 
работни луѓе (самостојни занаетчии, угос-
тители и др.) за вработените работници 188 

117. Одлука за утврдување на висината на на-
доместокот на трошоците за закоп и по-
смртна помош — — — — — — — 189 

118. Одлука за висината на надоместоците за 
патни и дневни трошоци и изгубената 
заработувачка на делегатите и други лица 190 

СТРУМИЦА 

119. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за фи-
зичка култура — Струмица и за здру-
жување средства во Републичката СИЗ за 
физичка култура во 1988 година — — 190 
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