
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 30 април 1987 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XLIII 

Претплатата за 1987 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 300 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

289. 
Врз основа на Амандман XXI, точка 1 на Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија и член 
24 од Деловникот на Претседателството на СРМ, 
Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 
24 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СРМ 

I 
Драгољуб Ставрев се избира за претседател на 

Претседателството на СРМ за наредниот период Од 
една година 

П 
Оваа одлука влегува во сила на 28 април 1987 

година кога истекува претходниот мандат од една 
година 

II-г 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 08-356 
24 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с р 

290. 
Врз основа на член 376, став 1 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 24 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободуваат осудените лица 
1 Видески Глигор Гоце, од Прилеп, 
2. Радевски Коста Никола, од Скопје 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извр-

шување на изречената казна затвор осудените лица-
1 Харалампос Константинос Харитос од Кате-

р и н а во траење од 4 месеци 
2. Спасевски Крене Милисав од Скопје, во тра-

ење од 1 година, 
3 Костадиновски Велимир Среќко, од с Сед-

ларце, во траење од 1 година 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-354 
24 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателетвото ,на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с р 

291. 
Врз основа на член 106 став 2 од Законот за 

премер, катастар и запишување на правата на нед-
вижностите („Службен весник на СРМ“ бр 27/86), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТА-

РОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Документацијата од премерот и катастарот на 

недвижностите се чува и се издава на користење на 
начин пропишан со оваа уредба 

Член 2 
Под документација од премерот и катастарот 

на недвижностите, во смисла на оваа уредба, се под-
разбираат податоците од основните геодетски работи, 
плановите и картите добиени со премерот и изработ-
ката на катастарот на недвижностите, податоците од 
подземните објекти и водови, збирките на исправи, 
магнетни ленти со податоци за недвижностите и но-
сителите на правата на недвижностите, аерофотогра-
метрискиот материјал, основната државна карта, те-
леграфските карти во размер 1 25 ооо, 1 50 ООО, 
I 100.000 и 1:200 ООО, картите од посебна намена во 
размер 1.10 000 разни наменски карти на СРМ во 
размер 1 250 ООО и 1 500 ООО, географскотопографски 
карти во размер 1 300 ООО, 1 500 ООО и 1 1 ООО ООО, гео-
детски елаборати и катастарски операти како и дру-
ги податоци добиени со премерот и изработката на 
катастарот на недвижностите и подземните објекта 
и водови и податоците со премерувањето на зем-
јиштето за посебни потреби на органите, организа-
циите и заедниците. 

Член з 
Документацијата од премерот и катастарот на 

недвижностите се чува во посебни простории и со 
неа ракува овластено лице од Републичката геодет-
ска управа или општинските 1еодетски управи 

II ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕ-
РОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Член 4 
Во Републичката геодетска управа се чува доку-

ментацијата од премерот и катастарот на недвиж-
ностите, за територијата на Републиката, и тоа 

— оригиналните податоци од мерењето и прес-
метувањето на астрономско-геодетските, гравиметрис-
ките и тригонометриските моежи 

— картите на тригонометриските мрежи во раз-
мер 1 25 ООО, 1 50 000 и 1 100 000; 

— матрици на тригонометриските и врзните точ-
ки, кој содржат координати, надморски височини, 
нагиби и положаен опис на точките, 

— секции на карти во размер 1 25 ООО, 1 50 ООО, 
на кои се нанесени сите тригонометриски точки на 
територијата на Републиката, 
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— оригиналите и елаборатите на врзните точки; 
— карти на мрежите на врзните точки во раз-

мер 1 25 ООО; 
— оригиналите на елаборатите на прецизниот и 

техничкиот нивелман, техничкиот нивелман со зго-
лемена точност и градскиот н,ивелман, 

— преписи на податоци на нивелманот со ви-
сока точност, 

— матрици за реперите на територијата на ре-
публиката кои содржат надморски височини и поло-
жаен опис на точките; 

— скици на нивелманските лаци по полигони; 
— секции на карти во размер 1:100.000, на кој 

се нанесени реперите за територијата на републи-
ката, 

— градската полигонометрија од I ред; 
— оригиналите на плановите од премерот и нив-

ната репродукција во размер 1-500, 1-1.000, 1.2.500 
и 1-5 ООО, 

— оригиналите и репродукциите на основната др-
жавна карта во размер 1:5 000 и 1 10.000, како и кар-
тите од посебна намена во размер 1.10 000; 

— не1ативи (филмови и плочи), дијапозитиви, 
контакт копии од аерофотограметриското снимање, 
микро филмови и др , 

— работни оригинали на картите за бонитирање 
на земјиштето и лабораториските анализи на при-
мероци од огледните бонитетни земјишта за репуб-
ликата, 

— елаборати на основите на катастарското кла-
сирање и списоци од огледните земјишта за ката-
старските околии,-

— елаборати за утврдување на скалите за ката-
старскиот приход, 

— статистички прегледи на податоците од ка-
тастарот на недвижностите, 

— репродукции на топографски карти во раз-
мер 1 25 000, 1-50 000, 1 100 000 И 1-200 000, 

— тематски карти во разни размери и скици со 
подела на листовите во проекциониот систем, 

— копии на магнетни ленти со најнови подато-
ци за катастарот на недвижностите. 

Член 5 
Во општинските геодетски управи се чува доку-

ментацијата од премерот и катастарот на недвиж-
ностите, за подрачјето на општината и тоа 

— оригиналните податоци од мерењата и прес-
метувањата на полициските мрежи од сите редови, 
како и скиците за тие мрежи, 

— копии од матриците на тригонометриските точ-
ки и реперите, 

— копии од матриците на врзните точки или 
препис на овие податоци; 

— копии од картите на мрежите на врзните и 
тригонометриските точки, 

— копии од скиците на картите во размер 
1 50 000, со внесени репери, 

— записници за разграничување на катастарски-
те општини, 

— оригинални податоци од снимањето на детали 
(фото скици, скици за детално премерување, химет-
риски и нивелмански записници, елаборати од прес-
метувањето на површините и др) , врз основа на кои 
се изработени плановите и картите, 

— елаборати од излагањето на јавен увид на 
податоците од премерот и катастарот на недвижнос-
тите (пописни листи, записници, списоци на пригово-
ри, решенија, збирка на исправи и д р ) ; 

— катастарскиот операт со неговите помошни дело-
ви (список на катастарски парцели со бонитетни кла-
си, азбучен преглед на носителите на правата на нед-
вижностите ,имотен лист кој се состои од пет дела и 
тоа: податоци за носителите на правата на недвиж-
ностите лист — А, податоци за земјиштето лист — 
Б, податоци за зградите и посебни делови од згради 
со скици во хоризонтална престава лист — В, пода-
тоци за товарите и ограничувањата на недвижности-
те лист — Г, и преглед на недвижностите што носи-
телите на правата ги имаат во други катастарски 

општини на територијата на СФРЈ, надвор од ка-
тастарската општина во која имаат живеалиште од-
носно седиште лист — Ц, сумарен преглед на имот-
ни листови, преглед на површините за катастарски 
култури и класи со катастарски приход за недвиж-
ностите во општествена сопственост и за недвижнос-
тите на кои постои право на сопственост и статис-
тички преглед на податоците од катастарот на нед-
вижностите, 

— спискови на промени на податоците на нед-
вижностите и збирка на исправите врз основа на кои 
се спроведени промените во катастарските операти; 

— потребен 6poj на копии од оригиналите на 
плановите во размер 1-500, 1:1 000, 1-2 500, Ч-5.000, 
само во хоризонтална проекција,-

— индикациони скици на плановите по катас-
тарски општини, 

— репродукција на основната карта во размер 
1-5 ООО И 1:10 000; 

— потребен 6poj на копии на оригиналите на 
плановите за катастар на подземните објекти и в,о-
дови во размер 1 500, 1:1000, 1 2.500 и 1 5.000, caivio 
во хоризонтална проекција; 

— елаборати од снимањето на подземните об-
јекти и ВОДОВИ; 

— статистички податоци за земјиштето по кул-
тури, класи и неплодни земјишта, 

— елаборати и операти од пописниот катастар 
на земјиштето, 

— елаборати од теренските мерења за експро-
пријација, комасација и арондација на земјиштето; 

— статистички податоци за згради, посебни де-
лови од згради и објекти. 

Член 6 
Органите, организациите и заедниците што вршат 

геодетски работи за посебни намени, должни се да 
ja чуваат документацијата што ја користат. 

Член 7 
Документацијата од премерот и катастарот на 

недвижностите, од член 4, 5 и 6 од оваа уредба, се 
чува во средена и прегледно евидентирана состојба 
во метални ормани и во простории кои се заштитени 
од поплави, пожари, провали и други опасности. 
Филмовите, дијапозитивите, негативите, контакт-копии-
те, когшите на магнетните ленти, плочи и микро-фил-
мовите се чуваат во специјални ормани, во просто-
рии заштитени од пожар, вода, прашина и вградени 
уреди за одржување на константна температура и 
влажност на воздухот. 

I I I КОРИСТЕЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕ-
МЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Член 8 
За добивање на документација од премерот и 

катастарот на недвижностите, се поднесува писмено 
барање до Републичката геодетска управа, односно 
општинските геодетски управи и во барањето се 
назначува кои податоци се бараат и за која намена. 
Документацијата од премерот и катастарот на нед-
вижностите може да се користи само за намената за 
која е издадена 

Член 9 
Републичката геодетска управа односно општин-

ските геодетски управи водат евиденција за издава-
њето на користење податоци од документацијата на 
премерот и катастарот на недвижностите. 

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи 
податоците на кого, каде и кои податоци се изда-
дени 

Член 10 
Корисниците на документацијата при презема-

њето на истата, писмено се обврзуваат дека ќе ја 
чуваат и користат на начинот пропишан со оваа 
уредба 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Правилникот за чување и 
архивирање на податоците од премерот и катастарот 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 24/75) 
и Правилникот за пропишување на податоците од 
основните геодетски работи, снимените детали и 
изработените оригинали на планови и карти, кои се 
даваат на увид и начинот и постапката на нивното 
користење („Службен весник на СРМ“ бр. 2/79). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-691/1 
16 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

292. 

Врз основа на член S3, став 1 од Законот за 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, а во врска 
со точка 10 од Одлуката за определување на изно-
сите за посебни намени и надоместок при утврду-
вањето на цените на нафтените деривати („Службен 
лист на СФРЈ“ бр 63/86), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО 
СЕ ИЗДВОЈУВААТ НА ПОСЕБНА СМЕТКА НА ИМЕ 

НАДОМЕСТОК ЗА РАЗВОЈ НА РУДНИЦИТЕ 
ЗА ЈАГЛЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат намените, услови-

те и начинот на користење на средствата што се 
издвојуваат на име надоместок за развој на рудни-
ците за јаглен, според точка 10 од Одлуката за опре-
делување на износите за посебни намени и надомес-
ток при утврдувањето на цените на нафтените де-
ривати, а се уплатуваат на посебна сметка на Репуб-
личкиот комитет за енергетика, индустрија и мало 
стопанство — Скопје за развој на рудници за јаглен 
- Скопје број 40100 637-100661. 

Член 2 
Средствата од оваа одлука ќе се користат за 

доистражување на истражените локалитети на јаглен 
што може да се користи за индустриска и за широ-
ка потрошувачка, за технолошко-металуршки испи-, 
тувања во полуиндустриски проби, за изготвување на 
инвестиционо-техничка документација, за учество во 
финансирањето на изградбата на рудниците за јаг-
лен и на објектите за обчагородување на јаглен за 
индустриска и за широка потрошувачка, за супсти-
туција на течните горива, штедење и рационално 
користење на енергијата и за учество во финансира-
њето на изградбата, проширувањето и модернизаци-
јата на рудниците за јаглен во другите социјалис-
тички републики и социјалистички автономни покра-
ини по основа на здружување на трудот и средства-
та врз доходовни односи. 

Слободните средства од член 1 на оваа одлука 
можат да се користат и за краткорочни обртни сред-
ства до нивното доделување за намените и корисни-
ците определени во став 1 на овој член. 

Член 3 
Средствата од оваа одлука се доделуваат на крај-

ните корисници со обврска или без обврска за вра-
ќање врз основа на програмата што ја поднесува ко-
рисникот. 

Член 4 
Корисниците, условите, начинот на користењето 

и висината на средствата што се доделуваат, ги ут-
врдува Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 5 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 

и мало стопанство ike ги преведува средствата од по-
себната сметка на жиро-сметка на крајните корисни-
ци според динамиката на извршување на работите. 

Член 6 
Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 

и мало стопанство ќе се грижи за спроведување на 
оваа одлука и полугодишно ќе го известува Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонка за иско-
ристувањето на средствата. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за користење на средствата 
што се издвоЈуваат на посебна сметка на име надо-
хместок за развој на рудниците за јаглен („Службен 
весник на СРМ4 број 22/85) 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-791/1 
16 април 19Ѕ7 година 

СкопЈе 
Претседател 

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

293. 
Врз основа на член н о од Законот за премер, 

катастар и запишување правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр 27/86), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТА-

СТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Член 1 
1. Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот за користење на податоците од премерот и 
катастарот на недвижностите 

Член 2 
2. За користење на податоците од премерот и 

катастарот на недвижностите се наплатува надомес-
токот во висина одредена со Тарифата за надомес-
токот за користење на податоците од премерот и ка-
тастарот на недвижностите, која е составен дел од 
оваа одлука. 

Член з 
3. Државните органи и другите корисници на 

буџетот се ослободени од плаќање надоместок за 
користење на податоците од премерот и катастарот 
на недвижностите. 

Материјалните трошоци (транспарент, озолит и 
друго), паѓаат на товар на корисниците на пода-
тоците. 

Член 4 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-690/1 
16 април 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с р. 
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Т А Р И Ф А 
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТО-

ЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА 
НЕДВИЖНОСТИТЕ 

А НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Геодетска основа 

Тарифен број 1 
Се наплатува динари 

а) За податоци од триангулацијата од 
сите редови и полигонометријата од 
I ред за 1 точка 1 ООО дин. 

б) За податоци од нивелманот од сите 
редови и градската нивелманска мре-
жа за 1 репер 600 дин. 

в) За податоци од мрежите на врзните 
и полигонските точки за 1 точка 300 „ 

ЗАБЕЛЕШКА: Надоместокот се однесува за точката 
или реперот, без разлика дали се ба-
раат сите елементи или делумно. 

2. Копии од планови 

Тарифен број 2 
а) Копии од планови на транспарент хо-

ризонтална и вертикална проекција 

1 Размер 1 500 за 1 лист 
2 Размер 1.1000 за 1 лист 
3. Размер 1 2500 за 1 лист 
4. размер 1:5000 за 1 лист 

10 000 
18 ООО 
20.000 
20 000 

ЗАБЕЛЕШКА: За користење на плановите кои не се 
полни со детаљ надоместокот се на-
платува сразмерно према површината 
на листот исполнет со детаљ и тоа-
1/4, 1/2 или 3/4 од тарифата за цел 
лист. 

б) Копии од планови на озолит, хори-
зонтална и вертикална проекција 

1 Размер 1 500 за 1 лист 
2 Размер 1 1000 за 1 лист 
3 Размер 1 2500 за 1 лист 
4 Размер 1 5000 за 1 лист 

6 000 
10 000 
12 ООО 
12 ООО 

ЗАБЕЛЕШКА- За користење на плановите кои не се 
полни со детаљ надоместокот се на-
платува сразмерно према површината 
на листот исполнет со детаљ и тоа-
1/4, 1/2 или 3/4, од тарифата за цел 
лист 

в) Издавање на планови за пресликување 
(намалување и зголемување) 

Се наплатува динари 

1. Размер 1 500 за 1 лист 500 „ 
2 Размер 1 1000 за 1 лист 1 ООО „ 
3 Размер 1 2500 за 1 лист 1 ООО „ 
4 Размер 1-5000 за 1 лист 1 000 „ 

3. К а р т и 

Тарифен број 3 
Се наплатува динари 

а) Карти на картографска хартија 

1 Топографска карта размер 1 -25 ООО 
за 1 лист 1 0 0 0 “ 

2 Топографска карта размер 1 100 000 
за 1 лист 500 

3. Топографска карта размер 1 .-200.000 
за 1 лист 500 

4. Карта административна подела на 
СРМ, размер 1 250 ООО 
за 1 лист 1 ооо 

5. Карта административна подела во 
СРМ, размер 1 500 ООО 
за 1 лист 1.000 

6. Карта на СРМ 1.300 000 во 4 бои 
за 1 лист 500 

7. Карта на СРМ 1 500 ООО во 4 бои 
за 1 лист 500 

8. Карта на СРМ l 1 ООО ООО во 4 бои 
за 1 лист 500 

б) Копии од карти во размер 1-10 000 
1. Копии на транспарент за 1 лист 10.000 
2. Копии на озолит за 1 лист 6.000 

ЗАБЕЛЕШКА: За користење на копии од карти кои 
не се полни со детаљ надоместокот се 
наплатува сразмерно према површи-
ната на листот исполнет со детаљ и 
тоа 1/4, 1/2, или 3/4 од тарифата за 
цел лист 

НАПОМЕНА - За тарифните броеви од 2 и 3 точка 
„б", кога се земаат повеќе примеро-
ци од истиот план или карта, за 
првиот примерок на планот односно 
картата се наплатува полн износ на 
надоместокот, а за секој нареден при-
мерок се наплатува 25%) од висината 
на надоместокот 

4. Фотоматеријали 

Тарифен број 4 

а) Користење на дијапозитиви на контакт 
копии за 1 пар 6 000 дин. 

294. 

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр 43/81), а во врска со 
членот 30 од Законот за извршување на Републич-
киот буџет за 1987 година („Службен весник на 
СРМ“ бр 45/86), Извршнио! совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА И 
НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛАТУ-
ВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ ЗА КОИ ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 
ДАВА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на помош-

та и на другите трошоци што им се доделуваат на 
лица за кои Изврш,ниот совет на Собранието на СР 
Македонија дава согласност за прифаќање 

Член 2 
При вселувањето и пријавувањето ка ј 'надлежни-

те органи на повратниците ќе им се исплатува во 
вид на еднократна помош износ од 9 800 динари по 
член на семејсгвото (6 ООО) 

!) Износите во заградите се од претходната од-
лука на Извршниот совет од 10 јули 1986 година. 
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Член 3 
Н а повратниците, после пријавувањето к а ј над-

лежните органи, секој месец во вид на времена ма-
теријална помош ќе им се исплатува износ од 

а) 23 500 динари за носител на п о м о ш т а (14 400); 
б) 12 ООО динари за секој соуживател на помош-

та (7.200), 
в) 23 500 динари за самец (14 400) ^ ^ 

Член 4 
Н а повратниците секоЈ месец ќ е им се испла-

тува надомест за струја, вода и ѓубретарина во 
износ од 

а) 8 800 динари за носител на п о м о ш т а и за 
самци (5 400); 

б) 4 400 динари за секој соуживател на п о м о ш т а 
(2.700) 

Член 5 
Н а повратниците ќ е им се исплатува еднократен 

износ за огрев за гре јната сезона во висина од-
а) 73 300 динари на семејство (45 000); 
б) 50 000 динари за самци (36 000) 

Член 6 
При вселувањето на повратниците ќ е им се не-

платува надомест за преведување и заверка на лич-
ните документи во износ од 

а) 5.900 динари за носител на помошта и самци 
(3 600), 

б) 4 400 динари на ^ у ж и в а т е л и т е на помошта 
(2 700) 

Член 7 
Н а децата на повратниците, кои п р и м а а т време-

на материјална помош, за секоја учебна година ќ е 
им се исплатува еднократен надомест за учебници 
и училишен прибор во износ од 

а) 12 ООО динари за ученици во V одделение 
(7.200); 

б) 15.000 динари за ученици од V до VIII одд. 
(9 ООО). 

Член 8 
Надомест за трошоците за станарина на поврат-

ниците кои примаат матери јална п о м о ш ќ е се ис-
платува во полн износ според решението на Само-
управната интересна заедница за домување. 

Член 9 
Н а повратниците им се признаваат во полн износ 

транспортните трошоци од Југословенската граница 
до местото на ПОСТОЈНИОТ престој согласно со Тари-
ф а т а на Југословенската железница 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр 23-860/1 
16 април 1987 година Претседател 

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

295. 
Врз основа на член 12 од Законот за Новинско-

издавачката работна организација Службен весник 
на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр 43/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК НА 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија е согласен со Одлуката 
на Собирот на работниците на Новинско-издавачката 
работна организација Службен весник на СРМ, со 

ко ја за директор и одговорен уредник е именувана 
Ружа Зузаровска, досегашен уредник на „Службен 
весник на СРМ“. 

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

Бр 17-557/2 
8 април 1987 година 

Скопје Потпретседател 
на И з в р ш н и о т совет, 

Илија Филиповски, с. р. 

296. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот з а 

организирање на дејност за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето („Службен весник на 
СРМ“ бр 17/74), И з в р ш н и о т совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
Ц И НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

1 Се разрешуваат сегашните претставници на оп-
штествената заедница во Советот на Републичкиот 
завод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето, поради истек н а времето за кое се имену-
вани 

— м-р Благородна Лакинска , 
— д - р Александар Самарџиски, 
— С о ф и ј а Стефановска. 
2. З а претставници на општествената заедница 

во Советот на Републичкиот завод з а унапредување 
на образованието и воспитувањето се именуваат : 

1. Ленче Геровска, директор на ОУ „11 Октом-
ври“ — Скопје, 

2. Стојан Ристески, директор на ГУЦ „Здравко 
Цветковски“ — Скопје, 

3 д-р Бојан Шоптра јанов , п р о ф е с о р на П р и р о д -
но-математичкиот ф а к у л т е т во Скопје — Институт 
за хемија . 

Бр 17-606/2 
8 април 1987 година 

Скопје Потпретседател 
на И з в р ш н и о т совет, 

Илија Филиповски, с р. 

297. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕК-
TOP ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА 
ИНСПЕКЦИЈА 

За главен републички инспектор за техничка ин-
спекција во Републичкиот инспекторат за техничка 
инспекција сметано од 4. IV 1987 година се именува 
Стрезо Буцевски, досегашен з а м е н и к на главниот ре-
публички инспектор за техничка инспекција 

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

Бр. 17-631/2 
8 април 1987 година 

Скопје Потпретседател 
на И з в р ш н и о т совет, 

Илија Филиповски, с. р, 
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298. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 
УПРАВА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОС-
ТАВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО 

За директор на Републичката управа за намен-
ско производство во состав на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и мало стопанство се име-
нува Глигор Серафимов, досегашен помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за енергети-
ка, индустрија и мало стопанство 

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

Бр 17-632/2 
8 април 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

299. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВ-

СТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика се наз-
начува д-р Томе Камилоски, досегашен виши ре-
публички санитарен инспектор во Републичкиот са-
нитарен инспекторат. 

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

Бр. 17-813/1 
8 април 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с р. 

300. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

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

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на директорот на Републичкиот за-
вод за општествено планирање се назначува Саша 
Шиндилоски досегашен раководител на групата за 
развој на материјалната основа на трудот во За-
водот 

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

Бр 17-814/1 
8 април 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

301. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

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

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на директорот на Републичкиот за-
вод за општествено планирање се назначува Ленче 
Николова-Гогова, досегашен раководител на групата 
за основни пропорции на економските односи со 
странство и за платниот и девизниот биланс во За-
водот. 

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

Бр. 17-815/1 
8 април 198/ година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

302. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

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

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на директорот на Републичкиот за-
вод за општествено планирање се назначува Зорица 
Дончевска, досегашен раководител на групата за 
општи биланси и доход во Заводот. 

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

Бр. 17-816/1 
8 април 1987, година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филатовски, с. р. 

303., 
Врз основа на член 17з став з 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 НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

За советник на секретарот на Секретаријатот за 
кадровски прашања на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се назначува Костанда Па-
кетчиева, досегашен стручен соработник во Секре-
таријатот 

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

Бр 17-817/1 
8 април 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 
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304. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на С Р Македони ја 
(„Службен веоник на СРМ“ бр. 43/81), И з в р ш н и о т со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН 
СОВЕТНИК ВО И З В Р Ш Н И О Т СОВЕТ Н А СОБРА-

Н И Е Т О НА СР М А К Е Д О Н И Ј А 

Се разрешува од должноста самостоен советник 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија Методи Смиленски, поради заминување на дру 
га должност, сметано од 1. I I . 1987 година. 

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

Бр. 17 81Ѕ/1 
8 април 1987 година 

Скопје 

Потпретседател 
на И з в р ш н и о т совет, 

Илија Филиповски, с. р. 

305. 
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 НАЗНАЧУВАЊЕ Н А Д В О Р Е Ш Е Н СОРАБОТНИК 
- СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ Н А Р Е П У Б Л И Ч -
КИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО П Л А Н И Р А Њ Е СО 

ЕДНА ТРЕТИНА ОД РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

За надворешен соработник — советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за општествено пла-
нирање, сметано од 15. IV. 1987 година, се назначува 
м - р Мирко Аврамовски, досегашен виш предавач на 
ООЗТ Економски факултет во Скопје 

Ова решение ќ е се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-819/1 
8 април 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

на И з в р ш н и о т совет, 
И л и ј а Филиповски, с. р. 

306. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за за-

брана на располагањето со дел од општествените 
средства за финансирање на изградбата на нови 
термоцентрали, топлани, енергани и котларници на 
течни горива до 1990 година („Службен весник на 
СРМ“ број 35/86), Републичкиот комитет за енерге-
тика, индустрија и мало стопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО 
З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О ЈА ПОДНЕСУВА БАРАТЕЛОТ СО 
БАРАЊЕТО ЗА. ЗАМЕНА Н А П О С Т О Е Н КОТЕЛ 

И Л И НАБАВКА НА Н О В КОТЕЛ НА Т Е Ч Н О 
ГОРИВО 

Член 1 
Со овој правилник се одредува видот и содржи-

ната на документацијата што задолжително се под-
несува со барањето на замена на постоен котел или 
набавка на нов котел на течно гориво. 

Член 2 
Со барањето за замена на постоен котел или на-

бавка на нов котел на течно гориво задолжително 
се поднесува и следната документација ; 

1. техничките карактеристики за котелот за ко ј 
се бара з а м е н а ; 

2. техничките карактеристики за котелот к о ј тре-
ба д а се набави и вгради. 

Техничките карактеристики треба да ги содржат 
следните податоци: п о к р а ј ф а б р и ч к и о т бро ј (за кот -
лите з а кои се б а р а замена) тип, м о ќ на котелот, 
параметри на работниот ф л у и д (притисок, темпера-
тура), капацитет на котелот во кг /час или кЈ /час , 
потрошувачи на гориво во кг/час односно во кг/кЈ 
и др , 

3. цртежи или ш е м а на објектот со основа и 
пресеци со распоред на котлите, пресек и висина на 
оџакот, ситуација на об јектот во однос на објектите 
кои се наоѓаат непосредно до него и вцртана „ружа“ 
на ветровите; 

4. стручен извешта ј з а состојбата на котелот и 
погонската исправност чи ј а з а м е н а се б а р а , 

5 споредбена економска анализа за е ф е к т и т е за 
користење на јаглен и течни горива, врз основа на 
годишните анализи на произведена енергија и тро-
шоците за одржување на котелот и ф и з и ч к а амор-
тизираност на котелот. 

Член з 
Во колку се врши з а м е н а н а котел на течно го-

риво до 500 KB со котел од иста или п о м а л а м о ќ , се 
под,несува барање за з а м е н а со документи од член 
2, точка 1, 2 и 4 и на лице место се врши увид од 
инспекцијата за парни котли и садови под притисок. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-388/1 
24 ф е в р у а р и 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет з а 
енергетика, индустрија и м а л о 

стопанство, 
п р о ф . д-р Томислав Бундалевски, с. р. 

307. 
Врз основа на член 8 од Законот за висината на 

средствата за з агарантиран личен доход на работ -
ниците во организациите на з д р у ж е н и о т труд („Служ-
бен весник н а СРМ“ бр 27/86 и 4/87), а во соглас-
ност со претседателот на Републичкиот комитет за 
труд, републичкиот секретар за ф и н а н с и и донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА И З М Е Н У В А Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е НА УПАТ-
СТВОТО ЗА Н А Ч И Н О Т Н А УТВРДУВАЊЕ Н А СРЕД-

СТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА З А Г А Р А Н Т И Р А Н И О Т 
Л И Ч Е Н ДОХОД 

Во Упатството за начинот за утврдување н а сред-
ствата за исплата на з а гарантираниот личен доход 
(„Службен весник на СРМ“ бр 27/86 и 35/86) се вр-
шат следните измени-

1. Во точка 4 по потточката 3) се додаваат нови 
потточки за) и Зб) кои гласат : 

„За). Под реден б р о ј 5а) се внесува податокот 
за просечниот личен доход по работник во стопан-
ството на Републиката во претходната година, об ја -
вен од Републичкиот завод за статистика. 

Зб). Под реден 'бро ј 6 се внесува износот к о ј 
претставува 80% од просечниот чист личен доход по 
работник остварен во организаци јата во претходната 
година или 8 0 % од просечниот личен доход по ра-
ботник во стопанството на Републиката во претход-
ната година во случај кога организаци јата остварила 
понизок просечен личен доход од просекот на сто-
панството во Републиката“ , 
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2. Во точка 4 потточката 5) се менува и гласи-. 
„Под реден број 8 се искажува стапката на по-

раст на исплатените лични доходи согласно со За-
конот (стапката на овој реден број изнесува 65'% 
од просечната кумулативна стапка на пораст на акон-
тациите на чистите лични доходи во стопанството 
на Републиката во тековната година во однос на 
просечниот чист личен доход по работник во стопан-
ството на Републиката во претходната година, обја-
вена до денот на исплатата на личните доходи, или 
утврдената стапка од Извршниот совет на Собрание-
то на СРМ согласно член 5 од Законот)". 

3. Во точката 4 по потточка 6) се додава нова 
потточка 7) која гласи- „На реден број 12 се вне-
сува износот од пресметката за исплата на сред-
ства за загарантиран личен доход за тековниот месец 
која се доставува со налозите за исплата на загаран-
тиран личен доход“. 

4 Во образецот „ЗЈТД" — „Пресметка на сред-
ства за исплата на загарантиран личен доход за ме-
сец 198— година ка ј организациите на 
здружен труд што покажале непокриени загуби по 
завршната сметка и во други случаи предвидени со 
закон“ се вршат следните измени 

1. По реден број 5 се додава нов реден број 5а) 
кој гласи ,Просечен чист личен доход по работ-
ник во стопанството на Републиката во претходната 
година“. 

2 Редниот број 6 се менува и гласи: „,80% од 
износот од реден број 5, односно од реден број 5а". 

3 На реден број 11 пред зборот „износ“ се до-
дава зборот ,,максимален“. 

4 По реден број 11 се додава нов реден број 12 
кој гласи „Пресметани средства за исплата на за-
гарантиран личен доход за тековниот месец“. 

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

Бр 08-1030/1 
15 април 1987 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

м-р Методија Тошевски, с. р. 

308. 
Врз основа на дел V од Програмата за премии 

на некои земјоделски производи во 1987 година 
(„Службен весник на СРМ“ бр 14/87), претседателот 
на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, во согласност со Републичкиот се-
кретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМИИ НА НЕ-
КОИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО 1987 ГОДИНА 

1 Со ова упатство се пропишува начинот за 
остварување на правото за користење на средствата 
за премии според Програмата за премии на некои 
земјоделски производи во 1987 година 

2. За остварување на премија на пченица и р'ж 
се поднесува следнава документација 

а) за откупените количества на семенска и мер-
кантилна пченица од општествениот сектор 

- фактура од организацијата на здружен труд 
— производител, 

спецификација за количеството на пченица и 
р'ж, износот на премијата, надоместокот на трошо-
ците за комбајнирање и употреба на комплексни 
минерални ѓубрива, 

— заверена и потпишана потврда од овластено-
то лице во организацијата на здружен труд за ко-
личината на употребената семенска пченица од соп-
ствено производство, за сеидба на своите површини, 

б) за откупените количества на меркаџтилна пче-
ница од индивидуалните производители: 

— спецификација за количествата на пченица и 
р'ж, износот на премијата, надоместокот на трошо-
ците за комбајнирање и употреба на комплексни 
минерални ѓубрива 

3. За остварување на премија за сончоглед, мас-
лодаЈна репка и соја се поднесува следнава доку-
ментација 

а) за откупените количества на сончоглед, мас-
лодаЈна репа и coja од општествениот сектор-

— фактура од организацијата на здружен труд 
— производител, 

— спецификација за количествата на сончоглед, 
маслодаЈна репка и соја и износот на премијата; и 

— доказ дека организацијата на здружениот труд 
исплатила на производителите најмалку з дин./кг. 

б) за откупените количества од индивидуалните 
производители 

— спецификација за количествата и износот на 
премијата; 

— доказ дека организацијата на здружениот труд 
им исплатила на производителите најмалку з дин/кг. 

4. За остварување на премија за шеќерна репа 
се поднесува следната документација-

а) за откупените количества на шеќерна репа од 
општествениот сектор: 

— фактура од организацијата на здружен труд 
— производител, 

— спецификација за количествата на шеќерна 
репа и износот на премијата; 

— доказ дека организацијата на здружениот труд 
им исплатила на производителите најмалку 30 дин/кг. 

б) за откупените количества од индивидуалните 
производители: 

— спецификација за количествата на шеќерна 
репа и износот на премијата, 

— доказ дека организацијата на здружениот труд 
им исплатила на производителите најмалку о,30 
дин/кг. 

5. За остварување на премија за млеко се под-
несува следната документација 

— извод од книговодствената евиденција за ко-
личествата произведено млеко од сопствено произ-
водство во која е назначен процентот на млечната 
маст; 

— извод од книговодствената евиденција за отку-
пеното свежо кравјо или овчо млеко произведено 
во кооперација во која треба да бидат назначени 'ко-
личествата на млекото и процентот на млечната 
маст, изготвен врз основа на приемницата за откуп 
на млекото и на списокот на исплатена премија, 
потпишан од индивидуалните производители од кои 
се откупува млекото 

— препис од потврдата издадена од ООЗТ Ин-
ститут за сточарство при РО Земјоделски факултет 
— Скопје, за уредно вршење на контролата на про-
изводствените својства и за водење на матичното кни-
говодство и вршење селекција кај кравите и овците; 

— доказ од корисниците на премија дека е ост-
варена премија од најмалку 15,0 динари по 1 литар 
млеко од средствата на општината 

Индивидуалните производители ја остваруваат 
премијата на млекото произведено во кооперација 
преку организација на здружен труд, односно земјо-
делска задруга со која склучиле договор за произ-
водство на млеко во кооперација Организацијата на 
здружен труд односно земјоделската задруга им ја 
исплатува премијата на индивидуалните производи-
тели најдоцна 15 дена по нејзиното остварување 

6 Ова упатство влегува во сила наредниот' ден 
од денот на објавувањето во „Слзокбен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“ 

Бр 08-1191/2 
23 април 1987, година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, с. р. 
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309. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80) и 
член 158 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на V 
седница, одржана на 27 март 1987 година, донесе 

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

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Англи-
ски Јазик за VIII одделение од авторите Екатерина 
Бабамова, Зорка Масин и Марија Китанова, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело“ — СкопЈе, 1987 година 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 09-64/1 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

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

310. 
Врз основа на член 195 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80) и 
член 158 од Законот за предучилишното и основно-
то воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на 
V седница, одржана на 27 март 1987 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ОСНОВИ НА ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО 

ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи 
на техниката и производството за VII одделение од 
авторите д-р Цветко Смилевски и Симеон Петровски, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело“ — Скопје, 1987 година 

,2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и 4 архивата 
на Републичкиот педагошки совет 

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

Бр 09-65 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф д-р Томе Саздов, с р 

311. 
Врз основа на чпен 195 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80) и 
член 158 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на V сед-
ница, одржана на 27 март 1987 година, донесе 

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

РУСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1 Се одобрува з^потребата на учебникот Руски 
јазик за VI одделение, преземен од СР Србија — 
Завод за издавање учебници и наставни средства — 
Београд, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1987 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници ,„Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет 

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

Бр 09-66/1 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

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

312. 

Врз основа на член 195 од Законот за држав-
ната управа 4,Службен весник на СРМ“ бр 45,/80) и 
член 158 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ 
бр 19/83), Републичкиот педагошки совет, на V сед-
ница, одржана на 27 март 1987 година, донесе 

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

ГЕОГРАФИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1 Се одобрува употребата на учебникот Геог-
рафија за VIII одделение од авторот д-р Љубе Ми-
ленковска во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1987 година. 

2 Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело“ и архивата 
на Републичкиот педагошки совет 

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

Бр 09-67 
30 март 1987 година 

Скопје 

З1З. 

Врз основа на член 195 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на V седница, одржана на 27 
март 1987 година, донесе 

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

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА III КЛАС 

1 Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Француски јазик за I I I 
клас од авторите Загорка Спасева и Душанка Вељ-
ниќ, во издание на Работната организација за учеб-
ници „Просветно депо“ — Скопје, 1987 година 

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

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

Бр 09 68 
30 март 1987 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф д-р Томе Саздов, с. р. 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Томе Саздов, с р. 
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314. 
Врз основа на член 195 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на V седница, одржана на 27 март 
1987 година, донесе 

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

ЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ЗДРАВСТВЕНО 
ВОСПИТУВАЊЕ 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Социјална медицина со 
здравствено воспитување од авторот д-р Раско Мит-
ровски, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1987 година. 

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

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

Бр. 09-69/1 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

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

315. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и член 
12.3 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет на V седница, одржана на 27 март 1987 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ МА-
ШИНИ И УРЕДИ ЗА III КЛАС, ФИНАЛНА НАСОКА 

ЗА ЗАНИМАЊЕТО СТОЛАР 

1. Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Машини и уреди за 
III клас, финална насока за занимањето столар, од 
авторите дипл инж. Вера Митриќеска и дипл. инж. 
Марија Саздовска, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1987 
година. 

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

3 Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а чќе се објави во „Службен весник на 

Бр 09-70/1 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф д-р Томе Саздов, с р 

316. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 16/85) Републичкиот педа-
гошки совет, на V седница, одржана на 27 март 1987 
година, донесе 

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

ЗИКА ЗА III ГОДИНА - ПРОСВЕТНА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Физика за I I I година — 
просветна струка, од авторот д-р Мирјана Јоноска, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело“ — Скопје, 1987 година. 

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

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

Бр 09-71/1 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

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

317. 
Врз основа на член 195 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на V седница, одржана на 27 март 
1987 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ТЕХ-
НОЛОГИЈА СО ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕЖБИ ЗА ПГ 

ГОДИНА ЗА ЗАНИМАЊЕТО ФИЗИЧАР -
ТЕХНИЧАР 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование е на учебникот Технологија со лаборато-
риски вежби за III година за занимањето физичар 
— техничар, од авторот д-р Љубе Петкоски, во изда-
ние на Работната организација за учебници „Прос-
ветно дело“ — Скопје, 1987 година. 

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

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

Бр. 09-72/1 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

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

318. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на V седница, одржана на 27 март 
1987 година, донесе 

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

ЛАРСТВО ЗА НАСОЧЕНОТО СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Пчеларство за насоченото 
средно образование од авторот Павел Шлахов, во 
издание на Работната организација за учебници 
ООЗТ Книгоиздателство .,Наша книга“ — Скопје, 
1987 година 

2. Решението да се достави до ООЗТ Книгоизда-
телство „Наша книга“ и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

3 Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ike се објави во ,„Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 09-73/1 
30 март 1987 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Томе Саздов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ДЕМИР ХИСАР 

136. 
Врз основа на член 100 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) 
и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Демир Хисар, на седницата одржана на 20 
март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-

СТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА 
ДЕМИР ХИСАР ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
Во Одлуката за стапката на придонесите за 

здравствена заштита за осигурениците од општината 
Демир Хисар за 1987 година, бр. 02 682/10 од 22. XII. 
1986 година („Службен весник на СРМ“ бр 5/87), 
бројката „9,25" се заменува со бројката ,„9". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I 1987 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“ 
Бр 02-170/1 

12 март 1987 година 
Демир Хисар 

Претседател, 
Сандо Георгиевски, с р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КИЧЕВО 

137. 
Врз основа на член 160 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Кичево, ,Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Кичево, на седницата на Со-
борот на делегатите — корисници на услугите — ра-
ботници и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 24 декември 1986 година, до-
несе 

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

ЗА 1987 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
на работниците на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита Кичево се 
утврдува во висина од 7,5% од бруто личниот доход 
на работниците, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
3,5% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата што самостојно ги утврдува Заедницата од 
4, С/о 

Член 2 
За обезбедување на правата од здравствена заш-

тита во случај на повреда при работа и заболување 
од професионални болести, придонесот се плаќа по 
стапка од 0,5% од определената основица 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од претходниот став на овој член претста-
вува: 

1. за обврзниците на придонесот, кои според 
Одлуката за единствена класификација на дејностите 
се распоредени во областите од о до 11, остварениот 
ДОХОД; 

2. за обврзниците на придонесот, кои според 
Одлуката за единствена класификација на дејности-

те се распоредени во областите од 12 до 14, бруто 
личниот доход 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е се при-
менува од 1 Јануари 1987 година 

Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-
нува да важи Одлуката за висината на стапката на 
придонесот за здравствена заштита на работниците 
за 1987 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 47 од 1986 година 

Бр. 02-5184/11 
24 декември 1986 година 

Кичево 
Претседател, 

д-р Петре Попоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КРИВА ПАЛАНКА 

138. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 
21 став 1 алинеја 6 од Статутот на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Крива Паланка. Собранието на 
ОСИЗ за социјална заштита — Крива Паланка, на 
седницата одржана на 27 февруари 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА, НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - КРИ-
ВА ПАЛАНКА ЗА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за виси-

ната на исплатите на придонесите на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Крива Паланка за 1986 година, бр. 01-117 од 
19 јули 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 
31/86) и во 1987 година. 

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

вањето во „Слу.жбен весник на СРМ“, а ќ е се приме-
нува од 1 Јануари 1987 година 

Бр 01-28 
27 февруари 1987 година 

Крива Паланка 
Претседател,, 

д-р Миле Јакимовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

- ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - КАВАДАРЦИ 

139. 
Врз основа на член 33 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за предучи-
лишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата — Кавадарци, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 27 
февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
За финансирање на ОСИЗ за предучилишно и 

основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата — Кавадарци, за 1987 година се 
утврдуваат следните стапки 

— ОЗТ од областа на стопанството ќ е плаќаат 
придонес за основно образование од бруто личниот 
доход по стапка од 5,80%, а за општествена заштита 
на децата по стапка од 2,50%; 
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— сите останати корисници на општествени сред-
ства кои не подлежат на формирање, а соодветно 
на тоа и на плаќање данок од доход ќе плаќаат 
придонес за основно образование од бруто личниот 
доход, по стапка од 5,80% а за општествена заштита 
на децата од 2,500'о. 

Член 2 
ОЗТ од областа на основното образование, Ра-

ботничкиот универзитет, Заводот за школство, Дет-
ската градинка „Наше дете“ — ЦУК, ќе плаќаат 
придонес од бруто личен доход од 2,90%, а за оп-
штествена заштита на децата по стапка од 1,25%. 

Член з 
Се ослободуваат од плаќање придонес за основ-

но образование и за општествена заштита на децата 
во висина од 100% од стапката: ОЗТ „Доно Попов“ 
и ООЗТ „Сопотско Поле“ — РЕ „Млекара“. 

Член 4 
Граѓани кои остваруваат личен доход од вршење 

на земјоделска дејност ќе плаќаат придонес за основ-
но образование по стапка од 10% на катастарскиот 
доход, а граѓаните кои остваруваат личен доход од 
траѓанско-правен однос ќ е плаќаат приоднес за ос-
новно образование по стапка од 7%. 

Член 5 
Се овластува Управата за приходи да изврши 

разрез и наплата на придонесите од член 4 од оваа 
одлука. 

Член б 
Одлуката в негува во сила од денот на донесу-

вањето. а ќе се применува од 1 Јануари 1987 година. 

Бр 09-103 
27 февруари 1987 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Живка Гокчева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - НЕГОТИНО 
140. 

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници за воспитание и образова-
ние („Службен весник на СРМ“ бр 9/78), член 55 од 
Законот за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ1" бр 3/81) и член 25 од Стату-
тот на Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за предучилишно и основно воспитание и обра-
зование и општествена заштита на децата — Него-
тино, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 27 јануари 1987 година, донесе 

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

ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - НЕГОТИНО 

Член 1 
За извршување на задачите на ОСИЗ за преду-

чилишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата — Неготино, за задо-
волување на потребите и интересите од областа на 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата, работници-
те и работните луѓе обезбедуваат средства од личен 
доход по стапка на придонеси утврдени со оваа 
одлука 

Член 2 
Од 1 јануари 1987 година стапките на придоне-

сите од личен доход ќе изнесуваат-
А За дејноста основно воспитание и образование-
1 придонес од личен доход на работниците од 

стопанските и општествените дејности од 5,40%; 

2. придонес од личен доход за вршење земјодел-
ска дејност од 0,20%, 

3. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и професионална дејност од 0,20%, 

Б. За дејноста општествена заштита на децата 
1. придонес од личен доход на работниците од 

стопанските и општествени дејности од 2,00%, 
2. придонес од личен доход за вршење на земјо-

делска дејност од 0,15'%-
3. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и професионална дејност од 1,00%. 
Член 3 

Организациите на здружен труд од областа на 
непосредна детска заштита, основно образование и 
органите на управата, посебните, самостојните и 
правосудни органи ќе плаќаат придонес од личен 
доход 2,70% за основно образование и воспитание и 
1,00% за непосредна детска заштита 

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

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

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат одлуките бр. 03-16 од 18 И 1986 го-
дина и 02-6/1 од 24. I 1986 година. 

Бр 02-20/1 
27 февруари 1987 година 

Неготино 
Претседател, 

Ристо Јанчев, с р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - НЕГОТИНО 

141. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност /(„Служ-
бен весник на СРМ“бр. 13/78) и член 13 точка 4 од 
Статутот на ОСИЗ за вработување на општината Не-
готино, Собранието на Општинската СИЗ за врабо-
тување, на седницата одржана на 26 февруари 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување за 1987 година се 

утврдува по стапка од 0,80% од бруто личниот доход 
на вработените 

За работниците вработени во странство стапката 
на придонесот за вработување се утврдува на 3'%. 

Член 2 
Придонесот за вработување се пресметува и пла-

ќа според основицата за пресметување на придоне-
сот за вработување и тоа-

1. за работниците вработени во основните орга-
низации, за работниците вработени кај работодаве-
цот — личниот доход на работниците во кој се со-
држани придонесите и даноците што се плаќаат од 
личниот доход (бруто личен доход) и тоа по стапка 
ОД 0,80%; 

2 по исклучок од точка 1 на овој член органи-
зациите од областа на основното и средното обра-
зование, општествената заштита на децата и орга-
ните на управата (ќе плаќаат придонес за вработу-
вање по 0,40% од бруто личниот доход на врабо-
тените, 

3 за работодавецот основицата според која пла-
ќа данок од личен доход по стапка од 2'%, 

4 за работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот за вработување го 
утврдува Заедницата за вработување во висина од 
10'% од паушалниот износ на данокот,-

5 за работниците на привремена работа во стран-
ство основицата ја утврдува Републичката заедница 
за вработување. 
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Член 3 
Облогот и наплатата на придонесот з а вработу-

вање за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи на Собранието н а општината . 

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

сувањето, а ќ е се применува од 1- ј ануари 1987 го-
дина и ќе се обЈави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр 02-115 
26 февруари 1987 година 

Неготино 
Претседател, 

Ј. Намичев, с. р. 

З А Е Д Н И Ц А ЗА С О Ц И Ј А Л Н А ЗАШТИТА -
Н Е Г О Т И Н О 

142. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр 9/78 и 43/78) 
член 106 од Законот за социјална з аштита („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 9/86) и член 12 од Статутот 
на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино, Собра-
нието на Општинската СИЗ за социјална заштита , 
на седницата о д р ж а н а на 12 ф е в р у а р и 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации н а 
здружен труд, од личен доход од работен однос од 
нестопанските организации, придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност, придонес од личен доход 
од самостојно вршење на стопанската дејност и ли-
чен доход од самостојно вршење на п р о ф е с и о н а л н а 
дејност 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќ е се п л а ќ а а т на 

ОСИЗ за социјална заштита — Неготино изнесуваат. 
— придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд, по стапка од 0,60%, 
— придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанството, по стапка од 0,600/о; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,60%; 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност и од личен доход од самос-
тојно вршење на професионална дејност, по стапка 
од 0,60% 

Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

непосредната детска заштита , основното образование, 
органите на управата посебните, самостојните и пра-
восудните органи ќ е плаќаат придонес од личен 
доход по стапка од 0,30% 

Член 4 
Обврзници на придонесот од доходот за социјал-

на заштита се основните организации на здружен 
труд и другите корисници на општествени средства 
споредени со Одлуката за утврдување на стапките на 
нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр 
14/77) во областа на дејностите од 01 до 11 

Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружен труд од став 
1 на овој член претставува остварениот доход 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето и 

присилната наплата на придонесите за социјална 
заштита од доходот на ОЗТ се применуваат соод-
ветните одредби на Законот за доход на ОЗТ („Служ-
бен “весник на СРМ“ бр 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 
33/76 и 44/76) 

Член 6 
Стапката на придонес од личен доход од зем јо -

делска ДСЈНОСТ е пропорционална , р а з р е з о т ќ е го 
врши Управата за приходи — Неготино. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр 02-7/4 од 1986 година. 
Член 8 

Оваа одлука слегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“/ 
а ќ е се применува од 1 Јануари 1987 година. 

Бр 02-5/8 
12 ф е в р у а р и 1987 година 

Неготино 
Претседател, 

Виолета Николова с р 
З А Е Д Н И Ц А ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

Н Е Г О Т И Н О 
143. 

Врз основа на член 160 од Статутот на ОСИЗ з а 
здравствена з а ш т и т а — Неготино, Собранието на За-
едницата, на заедничката седница на трите собора, 
о д р ж а н а на 19 ф е в р у а р и 1987 година, донесе 

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

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравствена заштита на земјодел-

ците — осигуреници за 1987 година ќе се пресметува 
и наплатува-

1. Н а осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена з ем ја (катастарски приход) 

а) по станка од 10% од катастарскиот приход, 
од кои-

— за задолжителни видови на здравствена з а ш -
тита — 6 % , 

— за здравствена заштита к о ј а самостојно ја ут-
врдува Заедницата — 4'% 

2. Н а осигуреници — земјоделци кои немаат соп-
ствена земја , а се з анимаваат со земјоделска дејност 
по 5 ооо од домаќинство од кои-

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита — 3 500 динари , 

— за здравствена заштита што самостојно ја ут-
врдува Заедницата — 1 500 динари 

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

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

0211 бр 43-5 
19 ф е в р у а р и 1987 година 

Неготино 
Претседател, 

д-р Киро Бајатов, с р. 

144. 
Врз основа на член 18 од Самоуправната спо-

годба за основање на ОСИЗ за здравствена заштита 
— Неготино и член 160 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена з аштита — Неготино, Собра-
нието на Заедницата , на седницата о д р ж а н а на 19 
ф е в р у а р и 1987 година, донесе 

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

НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравствена зашти-

та на работниците се утврдува во висина од 8'% од 
бруто личниот доход во ко ј се содржани-
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— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
3,6%, 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата од 414'%. 

Работниците во органите и организациите од 
областа на основното образование и детската зашти-
та, органите на управата, посебните, самостојните и 
правосудните органи, ќе плаќаат придонес од личен 
доход по стапка од 4'% 

I I 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита од член 24 точка 3, 5, 7 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување за кои е определена, осно-
вица во нето лични примања стапката на придо-
несот за здравствената заштита се утврдува во виси-
на од 13,0% од нето утврдената основица, во која се 
содржани: 

— стапката на придонес за обезбедување задол-
жителни видови здравствена заштита од 5,85'0/о; 

— стапката за обезбедување на правата од здрав-
ствената заштита што самостојно ги утврдува за-
едницата 7,15%. 

I I I 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа при работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
0,60% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е-

1. за организации од здружен труд од областа 
на стопанството и основните организации на здру-
жен труд регистрирани како установи кои во номен-
клатурата за распоредување на стопански и други 
организации и државни органи по дејности се рас-
поредени по области од 1—11 е остварениот доход 
намален за пресметаните договорни обврски, освен 
данокот од доход,-

2 за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички орга-
низации и здруженија и други работни заедници што 
не се организирани како ОЗТ кои во своето работе-
ње не остваруваат доход, а кои се регистрирани во 
областите 11—14 од номенклатурата за распоредува-
ње на стопанските и другите организации и држав-
ни органи по дејности, бруто личниот доход на вра-
ботените 

I V 
Посебните придонеси за користење на здравстве-

на заштита за работници испратени во странство од 
страна на ООЗТ (деташирани работници) се плаќаат 
по стапка од 25% од утврдената основица 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

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

0211 бр 43-4 
19 февруари 1987 година Претседател, 

Неготино д-р Киро Бајатов, с р 

145. 
Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на 

ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собра-
нието на ОСИЗ за здравствена заштита - Неготино 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛА-
ЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА 

ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита што се 

плаќаат во постојани месечни износи за 1987 година 
се плаќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 2.000 динари; 

2. учениците во средните училишта за одделни 
занимања во кои покрај училишна се изведува и прак-
тична настава во ОЗТ, училиштето или кај приватни 
работодавци, во износ од 1 ооо динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа го преки-
нале вработувањето, а за тоа време примаат сти-
пендија, во износ од 2 000 динари, 

4 лицата кои организацијата пред да ги врабо-
ти, ги упати како свои стипендисти на практична ра-
бота во друга организација заради стручно усовр-
шување и оспособување, во износ од 2 ООО динари; 

5. лицата кои учествуваат во младинските работ-
ни акции, а кои според прописите за пензиско и 
инвалидско осигурување се осигурени за сите слу-
чаи на инвалидност, ако работат 6 часа дневно, во 
износ од 1 ООО динари,-

6. лицата кои учествуваат во јавни работни ак-
ции организирани од општествено-политичките за-
едници, ако работат најмалку 6 часа дневно, во из-
нос од 1 ООО динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита, припадниците на територијалната одбра-
на и на цивилната заштита за време на обука, оспо-
собување и вршење должности, во износ од 1.000 
динари, 

8 за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита кај странски 
носител на осигурувањето се плаќа придонес во пос-
тојан износ од 1000 динари по член; 

9 на лицата корисници на инвалиднина според 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување, и 
тоа само во случај на потреба од лекување во врска 
со повредата или за заболување што предизвикало 
телесно оштетување на кои им припаѓа право на 
инвалиднина, во износ од 1 ООО динари,-

10. иселениците — повратници во колку се при-
јавуваат редовно во СИЗ за вработување, во износ 
од 2 ООО динари 

11 брачните другари односно родители осигуре-
ници според член 29 и 32 од Законот за здравствена 
заштита, во износ од 2 ООО динари, 

12 членовите на семејството на осигуреникот кој 
се наоѓа на отслзжување на воениот рок во ЈНА, 
ако пред тоа ги исполни потребните услови, во из-
нос од 1 ООО динари, 

13 лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат во надлежната заедница за вработување, 
а примаат материјално обезбедување, во износ од 
2 000 динари, 

14. лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат во надлежната заедница за вработување, 
во износ од 1 500 динари 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување и за случај на не-
среќа на работа и заболување од професионална бо-
лест во износ од 300 динари и тоа на лицата од 
член 16 од Статутот на Заедницата 

Член з 
Платените придонеси од т 1 до 7 во член 1 на 

оваа одлука, по видови на здравствена заштита ќ е се 
распоредуваат во следната структура 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
- 50%', 

— за здравствена заштита што самостојно ја ут-
врдува Заедницата — 45'%; 

— за несреќа на работа и професионално забо-
лување — 5% 

Придонесите од точка 8 до 14 од член 1, на 
оваа одлука по видови на здравствена заштита ќ е 
се распоредуваат 



30 април 1987 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРхМ Бр. 16 - Стр. 331 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
- 53%, 

— за останати видови здравствена заштита — 
47%'. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени во член 1 и 

2 на оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месеч-
но наназад 

Доколку придонесите од член 1 и 2 од оваа 
одлука се уплатуваат за временски периоди поку-
си од 1 месец пресметувањето и уплатата ќе се 
врши по 1/30 од вкупниот месечен износ за секој 
календарски ден на користење здравствена заштита. 

Член 5 
Со денот на влегувањето на оваа одлука преста-

нуваат да важат Одлуката бр 0231-44/6 на оваа за-
едница од 4. И. 1986 година и Одлуката бр. 0231-310/5 
од 24 VI. 1986 година на оваа заедница. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 4 

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

0211 бр 43-7 
19 февруари 1987 година 

"Неготино 
Претседател, 

д-р Киро Бајатов, с. р. 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје по-
крената е постапка за утврдување право на сопстве-
ност по основ на договор за купопродажба по туж-
бата на тужителката Павличиќ ѓорѓи Вита од Скоп-
је, ул ,„Никола Карев“ бр 8, против тужената Ѓор-
ѓева Сотирова Васа, родена Димишкова, со непозната 
адреса на живеење 

Се повикува тужената Ѓорѓева Сотирова Васа во 
рок од 10 дена да се Јави или да ја достави својата 
адреса во судот По истекот на овој рок, судот ќе и 
одреди привремен застапник, согласно член 84 став 1 
и 2 од Законот за процесната постапка, кој ќе ја 
застапува до правосилното окончување на спорот 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVHI 
П. бр 518/8/. (59) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е за-
веден спор за утврдување на појако право на владе-
ние на недвижен имот, под П бр. 834/87 по тужбата 
на тужителот Количев Никола од Скопје, ул „Гав-
рил Константинови^4 бр. 1, против тужениот Крсто 
Поповиќ од Скопје, сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Крсто Поповиќ од Скопје 
да се Јави во судот во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот. Во спротивно, на истиот 
ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, XVI 
П. бр. 834/87. (60) 

Пред Општинскиот суд CKonje II — Скопје за-
веден. е предмет под О бр. 12/87 за расправање на 
оставината на лок Мзафер Али, роден на 22. VIII . 
1944 година во Скопје, а починат на 4. VIII . 1986 го-
дина во Скопје, каде редовно живеел. 

Како наследник на покојниот се јавува и него-
виот брат Ирфан Али, сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува Ирфан Али да се јави во овој суд 
во рок од една година сметано од денот на објаву-
вањето на огласот или пак, во истиот рок да ja 
достави својата сегашна точна адреса на живеење. 

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
старател во смисла на член 132 од ЗПП, кој ќе ги 
штити неговите интереси во постапката 

Од Општинскиот суд CKonje II — Скопје, О. бр 
12/87). (61) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
Се повикува лицето Димитар Велјанов Митевски 

од с. Лавци, Битолско, кое наводно умрело на 10. 
IX. 1944 година, во рок од 15 дена од објавувањето 
на овој оглас да се Јави во Општинскиот суд во Би-
тола. 

Се повикува секој друг кој нешто знае за него-
виот живот да се јави во овој суд затоа што по исте-
кот на горенаведениот рок ќ е се докажува дека Ди-
митар Велјанов Митевски е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр 388/86. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Се повикува лицето Зибери Ризван од с. Јажинце, 
Тетовско, да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или 
секоЈ КОЈ знае за неговиот живот Доколку не се 
Јави, судот ќе ја утврди неговата смрт. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, Р. бр, 100/87. 

Пред овој суд се води тужба за развод на брак 
поднесена од тужителот Алити Раиф од с. Прељу-
биште. против тужената Алити Амдије од с. Прељу-
биште, сега со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужената Алити Амдије од с Пре-
љубиште, сега со непозната адреса во СР Германија, 
во рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд —-
Тетово, по делото П. бр 321/87 за развод на брак. 

Доколку во истиот рок не се јави, да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, судот ќе и постави 
привремен старател кој ќе се грижи за нејзините 
права и интереси во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 321/87. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за измена на одлука за доделување, чување 
и воспитување на дете на тужителот Хнида Влади-
слав од Тетово, ул. „'Страшо Пинџур" бр. 2, против 
тужената Хнида, род. Савчевска Ванта од Тетово, 
ул ,„Браќа Миладинови“ бр. 213-3/4, сега на при-
времена работа во Шведска, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Хнида, род Стевчевска 
Ванта да се Јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 30 дена по распишувањето на огласот или да 
одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити 
нејзините интереси. Во спротивно, на тужената ќе и 
биде одреден привремен старател КОЈШТО ќе ја зас-
тапува пред судот до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр - 284/87. 

Пред Општинскиот суд во, Тетово се води спор 
за смеќавање на владение по тужбата на тужителот 
Симјановски Тодоров Здравко од Тетово, ул „Проле-
терска“ бр. 37, против тужената Јакимовска Олга од 
Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр 252, сега со непоз-
ната адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужената Олга Јакимовска од Тето-
во, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се 
јави пред овој суд или да постави полномошник во 
рок од 30 дена. Во спротивно, по истекот на овој 
рок, судот на истата ќе и постави привремен стара-
тел КОЈ ќе се грижи за нејзините права и интереси 
во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 1776/86. 
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СОДРЖИНА 
Страна 

289. Одлука за избор на претседател на Прет-
седателството на СРМ — — — — — 

290. Одлука за помилување на осудени лица — 
291. Уредба за начинот на чување и користење 

на документацијата од премерот и катас-
тарот на недвижностите — 

292. Одлука за намена и користење на сред-
ствата што се издвојуваат на посебна смет-
ка на име надоместок за развој на рудни-
ците за Јаглен — — — 

293. Одлука за висината на надоместокот за 
користење на податоците од премерот и 
катастарот на недвижностите — — — 
Тарифа за надоместок за користење на 
податоците од премерот и катастарот на 
недвижностите — — — — — — — 

294 Одлика за утврдување на висината на по-
мешаа и на другите трошоци н и з им се 
исплатуваат на повратниците за кои Из-
вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија дава согласност за прифаќање 

295 Решение за давање согласност на Одлу-
ката за именување директор и одговорен 
уредник на Новинско-издавачката работна 
организација Службен весник на СРМ — 

296. Решение за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Републичкиот завод за уна-
предување на образованието и воспитува-
њето — — — — — — — — — 

297. Решение за именување 1лавен републич-
ки инспектор за техничка инспекција во 
Републичкиот инспекторат за техничка 
инспекција — — — — — — — — 

298 Решение за именување директор на Ре-
публичката управа за наменско производ-
ство во состав на Републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и мало столг.л-

299. Решение за назначување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика — — — 

300 Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање — — — — — 322 

301 Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп 
штествено планирање — 

302. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање — — 

303. Решение за назначување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за кадровски 
прашања на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија — — -

304 Решение за разрешување од должноста 
самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 

305. Решение за назначување надворешен со-
работник — советник на директорот на Ре-
публичкиот завод за општествено плани-
рање со една третина од работното време 

306 Правилник за содржината на документа-
цијата што задолжително ја поднесува ба-
рателот со барањето за замена на постоен 
котел или набавка на нов котел на течно 
гориво — — — — - — — — — 

307. Упатство за изменување и дополнување на 
Упатството за начинот на утврдување на 
средствата за исплата на загарантираниот 
личен доход — — — 

308 Упатство за начинот за остварување на 
правото за користење на средствата за 
премии на некои земјоделски производи 
во 1987 година — - — — — - 324 

Издавач-. Новинско-издавачка работна организација 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и 

број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печат 

317 
317 

- - - “ 317 

- - - 319 

319 

320 

320 

321 

321 

321 

322 

32Ј 

- - 322 

- - 322 

- 322 

323 

323 

323 

- 323 

309. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Англиски Јазик за VIII одделение 325 

310 Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на техниката и производ-
ството за VII одделение — — — — 325 

311. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Руски Јазик за VI одделение — 325 

312. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Географија за VIII одделение — 325 

313. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Француски јазик за I I I клас — — 325 

314. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Социјална медицина со здравствено 
воспитување — — — — — — — — 326 

315. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Машини и уреди за III клас фи-
нална насока за занимањето столар — — 326 

316. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Физика за III година — просветна 
струка — — — — — — — — — 326 

317. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Технологија со лабораториски веж-
би за I I I година за занимањето фи-
зичар-техничар — — — — — — — 326 

318. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Пчеларство за насоченото средно 
образование — — — — — — — — 326 

Општи ак/и на самоуправните интересни 
заедници 

ДЕМИР ХИСАР 
136 Одлука за измена на Одлуката за стап-

ката на придонесите за здравствена заш-
тита и стапката на посебните придонеси 
за користење на здравствена заштита во 
странство за осигурениците од општината 
Демир Хисар за 1987 година — - — 327 
КИЧЕВО 

137 Одлука за висината на стапката на при-
донесот за здравствена заштита на работ-
ниците за 1987 година — — — — — 327 
КРИВА ПАЛАНКА 

138. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за висината на стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — 
Крива Паланка за 1986 година и во 1987 
година — — — — — — — — — 327 
КАВАДАРЦИ 

139 Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите за основно образование и за оп-
штествена заштита на децата за 1987 го-
дина — — — — — — — — — 327 
НЕГОТИНО 

140. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход на 
работните 'луѓе што се плаќа во корист 
на ОСИЗ за предучилишно и основно' вос-
питание и образование и општествена 
заштита на децата — Неготино — — — 328 

141 Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за вработување за 
1987 година — — — — — - — — 328 

142. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за социјална заштита 
Неготино — — — — — — — — 329 

143 Одлика за утврдување висината на придо-
несот за здравствена заштита на земјо-
делците на подрачјето на општината Не-
готино за1 1987 година — — — — — 329 

144 Одлука за утврдување на висината на 
стапката на придонесот за здравствена 
заштита на работниците за 1987 година 329 

145 Одлука за утврдување на висината на 
придонесите за здравствена заштита што 
се плаќаат во постојани месечни износи — 
за одредени категории осигуреници — — 330 
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