
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 31 март 1989 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XLV 

Аконтацијата за 1989 година изнесу-
ва 40.000 динари. Овој број чини 300 
дин, Жиро сметка 40100-603-12498 

178. 
Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за 

административните такси (Службен весник на СРМ“, 
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ 
ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

Во Одлуката за висината на таксите за дозволи 
и за визи што се издаваат на граничните премини 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/88, 31/88, 44/88 и 
2/89), во точка 1, потточка 2 под а) износот „60.000" 
се заменува со износот „150.000", во потточка 2 под 
б) износот „30.000" се заменува со износот „80.000". 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето ,во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 23-785/1 
31 март 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

126а. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), член 
15, став 12 од Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Здружена СИЗ за социјална заштита на град 
Скопје, Собранието на Здружена СИЗ за социјална 
заштита на град Скопје, на седницата одржана на 
29 март 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придо-

несите од доходот на основните организации на 
Здружен труд, од личен доход од работен однос, 
од вршење на земјоделска дејност и самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 2 
. Во 1989 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси на Здружена СИЗ за социјална зашти-
та и тоа: 

— придонес од доход на основните организации 
на Здружен ТРУД — 0,25%; 

— придонес од личен доход од работен однос во 
нестопанство — 0,85%; 

— придонес од вршење земјоделска дејност -
0,14%); 

— придонес од самостојно вршење на стопанска 
и нестопанска дејност — 1%. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 02-215 
30 март 1989 година 

Скопје Претседател, 
д-р Драгослав Копачев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - РЕСЕН 
127. 

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 — Ресен, Собра-
нието на Заедницата, со рамноправно учество на Со-
борот на делегатите корисници на услуги — работ-
ници и Соборот на делегатите даватели на услуги, 
на заедничката седница одржана на 13 февруари 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТА-
ПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТА 
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
НА КОРИСНИЦИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ОПШТИНАТА 

РЕСЕН ЗА 1989 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
за 1989 година, се утврдува на 9% од бруто личниот 
доход и другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови за здравствена заштита 5,6%; 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и други 
примања од здравствена заштита 3,4%; 

— придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се утврдува во висина 
од 0,3%. 

Основица за пресметување од претходниот став 
претставува — кај обврзниците кои формираат д а 
ход — остварениот доход,-

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

Се ослободуваат од плаќање на придонес од ли-
чен доход и од други примања како и од доходот 
и тоа: 

— ООЗТ Здравствен дом — Ресен; 
— Центар за превенција, лекување на неспеци-

фични респираторни заболувања — Отешево. 
— Новоформираните работни и договорни орга-

низации, и задруги и граѓанско-правни лица кои за 
прв пат почнуваат со работа во 1989 година. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство (деташирани работници) се од-
редува во висина од 20% од чистиот личен доход, 
односно основица утврдена со посебна одлука. 

Член 3 
Придонесот за здравствена заштита на пензио-

нерите СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 
на Македонија го плаќа по стапка што одговара 
на стапката од бруто основицата по член 1 став 
1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврз-

ниците на начин утврден со Закон, Статут и други 
акти на Заедницата. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи одлуката бр. 02-i26f/l од 28 декември 
1988 година. 

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

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

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

Бр. 02-126/2 
13 февруари 1989 година 

Ресен 
Претседател 

Спасе Марковски, с. р. 

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

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

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

Бр. 02-132/1 
28 декември 1988 година 

Ресен 
Претседател, 

Спасе Марковски, с. р. 

128. 
Врз основа на член 303 став 1 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, 
(„Службен гласник на општината Ресен“ бр. 9/84) 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, 
со рамноправно учество на Соборот на делегатите 
корисници на услуги — работници и Соборот на 
делегатите даватели на услуги, на седницата одржа-
на на 28 декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУ^ 
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 
КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за пре-

сметување и плаќање на придонеси за здравствено 
осигурување на лица вработени кај приватни рабо-
тодавци и право од здравствено осигурување за кои 
со закон не се утврдени основици за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување на права на ова 
осигурување на лица вработени кај приватни работо-
давци претставува договорениот чист личен доход по-
меѓу приватниот работодавец и работникот кој не мо-
же да биде помал од: 

— за неквалификувани работници и домашни 
помошнички во висина од загарантираниот личен до-
ход од општината во која ја врши својата дејност 
утврден со прописи: 

— за полуквалификуваните работ-
ници 312.000 ДИН; 

— за квалификувани работници 360.000 дин 
— за висококвалификувани ра-

ботници 408.000 дин. 
Член 3 

За учениците од училиштата од средно образо-
вание кои покрај училишната изведуваат и практич-
на настава во организација на здружен труд или 
кај приватни работодавци, основица за остварување 
на правата за здравствено осигурување претставува 
наградата што ја примаат, а која не може да биде 
помала од: 

— за ученици од прва година 12.200 дин 
— за ученици од втора година 24.000 дин 
— за ученици од трета година 28.800 дин 
— за ученици од четврта година 33.600 дин. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-78/1 од 29 декември 
1987 година. 

129. 
Врз основа на член 103-—105 и член 108—110 

од Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 
15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравстена 
заштита — Ресен, Собранието на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Ресен, со рамноправно 
учество на Соборот на делегати корисници на услуги 
— работници и Соборот на делегатите даватели на 
услугите, на седницата одржана на 28 декември 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕ-

НИЦИ ВО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита во посто-

јани месечни износи во 1989 година се плаќаат за: 
1. лицата на доброволна практика волонтери 

што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 5.400 динари,-

2. учениците во средните училишта за одделни 
струки за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружениот 
труд, училиштето или кај приватен работодавец, во 
износ од 3.000 динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои поради тоа прекинале 
со школување, ако за тоа време примаат стипенди-
ја се плаќа придонес, во износ од 15.000 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги врабо-
ти ги упати како свои стипендисти на практична ра^ 
бота во друга организација заради стручно оспосо-
бување, ако за тоа време примале стипендија при-
донесот се плаќа во износ од 15.000 динари; 

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

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

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

8. за лицата припадници на територијални еди-
ници припадници на цивилната заштита за време 
на цивилната заштита како и за време на изведува-
ње на задачите на територијалната одбрана, во из-
нос од 3.000 динари; 

9. уживатели на постојана државна помош даде-
на од страна на бившите президиуми на Народните 
собранија или од страна на Извршниот совет во из-
нос од 5.400 динари; -

10. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на заедницата на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита кај странските но-
сители за здравствена заштита се плаќа придонес за 
здравствена заштита, во постојан износ 10.000 ди-
нари; 
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11. уживателите на инвалиднини со прописите на 
инвалидско осигурување и тоа само во, случај на по-
треба од лекување во врска со повреди или заболува-
ња што предизвикале телесно оштетување на кои 
им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 5.400 
динари; 

12. брачниот другар, односно родители осигуре-
ници според член 132 од Законот за здравствена за-
штита по 10.000 динари,-

13. членови на семејство на осигуреникот кој се 
наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако 
пред тоа го исполнил условот на претходно осигу-
рување, во износ од 2.000 динари по член; 

14. југословенските државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од страна на стран-
ски носител на осигурување (земји без конвенции) 
додека престојуваат на подрачјето на Заедницата 
плаќаат месечно паушал, во износ од 30.000 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствена заштита за случај несреќа на 
работа и заболување, во износ од по 15.000 ди-
нари за: 

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

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

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

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

ње и на преквалификација, а се упатени од СИЗ за 
вработување,-

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полно работно време; и 

7. припадниците на доброволните организации и 
противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1 точка 1 од оваа 

одлука по видови на здравствена заштита ќе се рас-
поредуваат, по следната структура: 

— за задолжителни видови 55%; 
— за останати права над задолжителните ви-

дови 40%; 
— за несреќа на работа и професионални забо-

лувања 5%, а придонесите од точката 9—14 се рас-
поредуваат: 

— задолжителни видови 60%); 
— за останали права над задолжителни видови 

40Vo. 
Член 4 

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 
2 од оваа одлука се пренесуваат и плаќаат месечно 
наназад, со исклучок на придонесите од член 1 точка 
10 и 14. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од еден месец за секој календарски ден за соод-
ветен месец се плајќа по 1/30 од определениот месе-
чен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи одлуката бр. 02-76/1 од 29 де-
кември 1987 година. 

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

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

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

Бр. 02-125/1 
28 декември 1988 година 

Ресен Претседател 
Спасе Марковски, с. р. 

130. 
Врз основа на член 103 став 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83), член 181 етав 1 точка 6 од Статутот на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита Ресен („Служ-
бен гласник на Општина Ресен“ бр. 9/84), Собрание-
то на Општинската СИЗ за здравствена заштита — 
Ресен, со рамноправно учество на Соборот на деле-
гатите корисници на услуги — земјоделци и Соборот 
на делегатите даватели на услуги, на седницата одр-
жана на 15 март 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА КОРИСНИЦИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ОПШТИНА-

ТА РЕСЕН ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита на корис-

ниците — земјоделци од општината — Ресен, за 1989 
година се определуваат и тоа-

1. корисници — земјоделци кои имаат сопствена 
земја (катастарски приход) по стапка од 15% од ка-
тарскиот приход; 

2. корисниците — земјоделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност 
се плаќа во паушален износ и тоа: 

— по 20.000 динари по домајќинство, ако семеј-
ството е задолжено по катастарски приход; 

— по 50.000 динари 'по домаќинство, ако. семеј-
ството нема сопствена земја и не е задолжено по ка-
тастарски приход; 

3. За секој член, односно осигурено лице од точ-
ка 1 на оваа одлука ќе се плаќа по 20.000 динари. 

Член 2 
Придонесите што се плајќаат по член 1 од оваа 

одлука се распоредуваат по видови на здравствена 
заштита и тоа: 

— за задолжителни видови 75%, 
— за правата што самостојно ги утврдува заед-

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

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

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. 
Одлуката (ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 
Бр. 02-126/2 

15 март 1989 година 
Ресен 

Претседател, 
Спасе Марковски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, е 
заведен спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Несим Исени од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ 
бр. зо-б, застапувана од адвокатот Глигор Дончев-
ски, од Скопје, против тужената Мишереф Исени од 
Скопје, со непозната адреса на живеење. 

Како привремен застапник на тужената во спо-
рот се одредува адвокатот Владимир Стефановски 
од Скопје, кој што ќе ги штити нејзините интереси 
во спорот се додека тужената или нејзиниот полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V П. бр. 
325/89. (53) 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Адем Ашим Рамадан од 
Скопје, сега на привремена работа во Република 
Франција, преку полномошник адвокат Јово Ванге-
ловски од Скопје, против тужената Адем Хасан Шер-
мине, со непозната адреса на живеење, на привре-
мена работа во СР Германија. 

Се повикува тужената Адем Хасан Шермине, се-
га живее во СР Германија, со непознато место и 
адреса на живеење, да се јави во овој суд во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во 
истиот рок да ја достави својата точна сегашна адре-
са на живеење. 

Доколку истата не постапи по ваквата наредба, 
од огласот во смисла на член 84 став 2 точка 4, како 
и член 86 од Законот за процесна постапка, на иста-
та /ќе и биде определен временски старател кој -ќе 
ги штити нејзините права и интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 
539/89. (54) 

Пред овој суд е заведен спор за исполнување на 
договор за купопродажба и сопственост по тужбата 
на тужителот Качапор Џемаил од Скопје, со стан на 
ул. „Аилска“ бр. 2, нас. Драчево — Скопје, против 
тужениот Рамик Заим-Хачим со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Рамик Заим Хачим, да се 
јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во Општинскиот суд Скопје II — Скопје, или, да ја 
достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред овој суд. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IV. 
П. бр. 955/89. (56) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за долг по тужбата 
на тужителот Максути Рефик од с. Камењане, про-
тив тужениот Ибраими Абдураман Мухамет од с. 
Камењане. Вредност на спорот 400.000 динари. 

Се повикува лицето Ибраими Абдураман Муха-
мет од с. Камењане, во рок од 30 дена, да се јави 
во судот или во истиот рок, да одреди свој полно-
мошник кој ќе ги штити неговите права и интереси 
во постапката. Во спротивно, доколку не се јави во 
овој рок, судот ќе му постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 248/89. 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Срег. бр. 36 од 8. II. 1989 година, на регис-
тарска влошка бр. 71, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Народен театар „Војдан Чернодрински" — 
Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за 
застапување на РО е Стојан Дамчески, директор, со 
неограничени овластувања (досегашен в. д. директор). 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. 
бр. 36/89. (81) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1472 од 30. XII. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1009-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на занаетчиската задруга 
со следните податоци: Се запишува бришењето на 
Електро-инсталатерската задруга „Никола Тесла“ Р. 
О. Скопје, ул. „Првомајска“ бр. 10, поради здружу-
вање во Занаетчиско изолатерска задруга „Изо -
Скопје“ Р. О., ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 16 град-
ски ѕид кула 11 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1472/88. (82) 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Решение П. бр. 12-2679 за основање занаетчиски 
дуќан електромеханичарска дејност, на име Малиќи 
Фахрук, Скопје. (630) 

Возачка, дозвола на име Тембелески Борче, Титов 
Велес. (642) 

Работна книшка на име Исмет Черкези, Гостивар. 
Работна книшка на име Марина Николова, Штип. 
Еаботна книшка на име Љубе Богатинов, Кочани. 
Работна книшка на име Љупчо Трајчев, Виница. 
Сервисна книшка бр. 027419, број на мотор 

1230297 и број на шасија 00290307 за ,Југо корал“, 
на име Добре Лазаревски, Скопје. (659) 

Свидетелство за завршено III клас Земјоделско 
училиште, издадено од УЦСОЗК ,Јосиф Јосифовски 
Свештарот“ на име Ристевска Божана, Охрид. (665) 

Работна книшка на име Ремзи Адеми, Гостивар. 
Работна книшка на име Ерменка Симова, Виница. 
Работна книшка на име Цанко Молчев, Виница. 
Работна книшка на име Трајче Анакиев, Кочани. 
Работна книшка на име Ванчо Ефтимов, Кочани. 
Тековна карта бр. 41310-621-21-80710-00169-86 на 

име Гоце Трајков, Радовиш. (687) 
Одобрение У. бр. 1471 за основање угостителски 

дуќан на име Тодор Лазаров,. Скопје. (691) 
Работна книшка на име Ну редни Халими, Ку-

маново. (697) 
Работна книшка на име Сабиати Руфати, Охрид. 
Свидетелство за II клас издадено од УЦСО „Јо-

сип Броз Тито“ — Ресен на име Бутевска Дина, с. 
Јанковец, Ресен. (700) 

Загубената тековна сметка бр. 37442-22 и чеко-
вите од бр. 16221796 до 16221810, издадени од Сто-
панска банка — Основна банка — Скопје на име 
Добривоје Јовановски и загубената лична карта бр. 
799767 на полномошникот Душанка Јовановска, ул. 
„Партизанска“ бр. 99/II-5, Скопје се огласуваат за 
неважни. (1032) 

СОДРЖИНА 
Страна 

178. Одлука за изменување на Одлуката за ви-
сината на такси за дозволи и за визи што 
се издаваат на граничните премини — — 237 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

126а Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Здружената Самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита на 
град Скопје за 1989 година — — — — 237 

127. Одлука за измени на Одлуката за стап-
ката на придонесот за здравствена зашти- -
та и стапката на посебниот придонес за 
користење на здравствена заштита во 
странство на корисниците работници во 
општината Ресен за 1989 година — — — 237 

128. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено, осигурување на лица врабо-
тени кај приватни работодавци за 1989 
година — — — — — — — - — 238 

129. Одлука за придонесите на здравствена за-
штита што се плаќаат во постојани ме-
сечни износи за одделни категории на 
осигуреници во 1989 година — — - — 238 

130. Одлука за придонесите за здравствена за-
штита на корисниците земјоделци од оп-
штината Ресен за 1989 година — — — 238 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ - Скопје 


