
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 25 декември 1981 
С к о п ј е 

Број 40 Год. Х Х Х V I I 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 денари. Овој број чини 20 
дан. Жиро сметка 40100-603-12498 

553. 
Врз основа на член 393, точка 4 од У,ставот на 

СРМ, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ: СРЕДСТВА 

ОД ПРОДАДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ 

Член 1 
Организациите на здружениот труд што про-

изведуваат деривати на нафта ќе ги уплатуваат 
издвоените средства за продадените количества де-
ривати на нафта на територијата на С Р Македони-
ја, согласно со точка 4 од Одлуката за формира-
ње на цените за деривати на нафта („Службен лист 
на ,СФРЈ" бр. 3/81), на жиро сметката 40100-637-201 
349 — Дирекција за републички стоковни резер-
ви, на начинот и во роковите определени за прес-
метување и уплатување на основниот данок на 
промет. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќ е се 

. применува од 2?. I. 1)981 година. 

Бр. 23-2275/,1 
. 8 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благо ј Попов, с. р. 

554. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ ТС 110/35 KV „САМОКОВ" НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ 
БРОД 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — ТС 110/35 kV „Самоков" на подрачјето на 
општината Македонски Брод, во смисла на член 
40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на комплексот на трансформа-
торската станица 1 1 0 / 3 5 K V „Самоков" во размер 
1 : 2 5 0 ) , кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат 
за урбанизам. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македогохја", 

Бр. 2 3 - 2 3 2 0 / 1 Претседател 
17 декември 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благо ј Попов, с. р. 

555. 
Врз основа на член 37 од Законот за општес-

твените совети и за републичките општествени 
совети („(Службен весник на СРМ" бр. 24/80) и 
член 43 од Деловникот на Општествениот совет 
за прашања на општественото уредување, Репуб-
личкиот општествен совет за прашања на општес-
твеното уредување, на седницата одржана на М. 
XI. '19811 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

1. За, претседател на Републичкиот општествен 
совет за прашања на општественото уредување, со 
мандат од една година, се избира Сервет Салиу, 
член на Претседателството на СКМ и делегат на 
ЦК на СКМ во општествениот совет. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 
/ 

Бр. 28-11/1 
3 декември 11981 година 

Скопје 
Претседател на Советот, 
д -р Трајче Грујоски, с. р. 

556. 
Б р з основа на член 7 став 2 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен 
весник на СРМ", бр. 30/77), републичкиот секре-
тар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1982 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1982 

година ќе се организираат и спроведуваат потреб-
ните мерки за спречување и отстранување на след-
ните заразни и паразитни болести: 

1. Беснило; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; 
6. Чума к а ј свињите; 
7. Дрвеница; 
8. Краста; 
9. Атипична чума к а ј живината; 

10. Заразна кривотница к а ј овците; 
l l . Ентеротоксемиј а к а ј овците и заразен про-

лив к а ј јагнињата; 
12. Тифус к а ј живината и бел пролив к а ј 

пилињата; 
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-црев-

ни паразити; 
,14. Ехинококоза; 
15. Пироплазмоза; 
16. Заразни болести к а ј пчелите; 
17. Заразни болести к а ј рибите; 
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18. Метилавост; 
,19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Гангренозно воспаление на вимето ка ј ов-

ците; 
21. Лептоспироза; 
2:2. Јагарчивост; 
23. Инфективен бронхит ка ј живината; 
24. Аујецкиева болест; 
26. Инфективна анемија ка ј копитарите; 
26. Леукемија. 
Потребни мерки за спречување и отстранува-

ње ќе се преземат и против други заразни и па-
р а з и т и болести кај животните од член 1 на За -
конот за заштита на животните од заразните бо-
лести што ја загрозуваат целата земја (сојузен за-
кон) и член 6 од Законот за здравствена заштита 
на животните (републички закон), доколку тие се 
појават или постои опасност да се појават. 

I I 

1. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилото к а ј 
кучињата постари од четири месеци ќе се изврши 
во целата Република во периодот од 3 јануари до 
31 март 19i82 година, според планот што ќе го из-
работи ветеринарната станица во општината. 

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се 
изврши со вакцината Flury. 

,Кучињата кои до 3lL март 1982 година нема да 
имаат четири месеци возраст, како и кучињата 
што ќе се окучат подоцна, односно новонабавените 
кучиња, што не биле вакцинирани до 311 март 1982 
година, превентивно ќе се вакцинираат од 1 сеп-
тември до 30 ноември 1982 година, ако во тој пе-
риод наполниле четири месеци. 

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1982 
година, општинскиот орган на управата, надле-
жен за работите на ветеринарството, преку мес-
ните канцеларии ќе изврши регистрација на пос-
тојниот број кучиња во општината. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружен труд што се 
занимаваат со одгледување и гоење говеда ќе се 
изврши еднократна туберкулинизација на сите ка-
тегории говеда постари од 3 месеци во периодот 
од 1 февруари до 31 мај 1982 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизација на една тре-
тина од говедата на индивидуалните сточари од 
општината, постари од 3 месеци, на молзните кра-
ви, приплодните јуници, биковите и јунчињата 
во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна 
консумација, како и на говедата што се тој ат, во 
текот на периодот на гоењето. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1/982 го-
дина ќе се изврши туберкулинизација најмалку 
на половината од предвидениот број говеда во 
став 2 на оваа точка, на молзните крави, приплод-
ните јуници, биковите и јунчињата . во домаќин-
ствата кои продаваат млеко за јавна консумација, 
а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1982 
година ќе се изврши туберкулинизација на преос-
танатиот предвиден број говеда. 

Сите говеда што при туберкулинизација ќ е по-
кажат позитивна односно сомнителна реакција на 
говедски туберкулин подлежат на ретуберкулини-
зација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се 
смета за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизацијата пока-
жат позитивна или сомнителна реакција на говед-
ски туберкулин ќе се обележат со маркица и до 
ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од 
другите говеда во стопанскиот двор на организа-
цијата на- здружен труд, односно на индивидуал-
ниот сточар и ќе се третираат како заразени. 

По извршената ретуберкулинизација говедата 
прогласени за туберкулозни, веднаш по читањето 
на реакцијата, се обележуваат согласно член 7 
точка 2 од Правилникот за мерките за сузбивање 
и искоренување на туберкулозата ка ј говедата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/81). 

Говедата од став 5 на оваа точка, по барање 
на корисникот на општествени средства односно 
сопственикот, за време на карантинот можат да 
се заколат за негова сметка, но под контрола на 
надлежниот општински ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот меѓу туберкулинизацијата 
и ретуберкулинизацијата позитивните и сомнител-
ните реактори на говедски туберкулин заболат со 
клинички знаци на туберкулоза, тие можат да се 
заколат со право на надоместок на штета, но по 
претходно одобрување на Републичката управа за 
ветеринарна служба. 

Во свињарските фарми на организациите на 
здружен труд задолжително ќе се изврши тубер-
кулинизација на најмалку 20% од м а т р и ц и т е и 
нерезите што се чуваат за расплод, најдоцна до 
30. IX. 1982; година. 

Во стопанските дворови на организациите на 
здружен труд и на индивидуалните сточари, во 
кои ќе се утврди туберкулоза ка ј говедата, задол-
жително ќе се изврши туберкулинизација на ж и -
вината и свињите. 

Во живинарските фарми на организациите на 
здружен труд и на индивидуалните сточари што 
се занимаваат со производство на ја јца и живина 
за расплод ќе се изврши туберкулинизација на 
10% од кокошките, најдоцна до 30. VI. 1982 година. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат живина за расплод ќе 
се изврши туберкулинизација на 10 /̂о од внесе-
ната живина, по нејзиното внесување. 

Во живинарските фарми од став 11 и 12 на 
оваа точка во кои ќе се утврди туберкулоза ка ј 
кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на 
сите кокошки и колење на туберкулозните кокош-
ки секои четириесет и пет дена, се додека ка ј сите 
кокошки во фармата не се добие негативен резул-
тат на туберкулоза при две туберкулинизации из-
вршени еднаподруга. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со одгледување и гоење на говеда ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февру-
ари до 3d мај 1982 година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа 
точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од 
една третина од кравите, јуниците, биковите и ју-
нчињата на индивидуалните сточари во општи-
ната, од молзните крави и приплодните јуници, 
биковите и јунчињата во домаќинствата кои про-
даваат млеко за јавна консумација, како и од при-
плодните говеда што се тој ат, во текот на перио-
дот на гоењето. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1982 
година ќе се земе крв најмалку од половината 
на предвидениот број крави, јуници, бикови и 
јунчиња од став 2 на оваа точка, како и од мол-
зните крави, приплодните јуници, биковите и јун-
чињата во домаќинствата кои продаваат млеко 
за јавна консумација, а во периодот од 1 септем-
ври до 30 ноември 1(9'82 година ќе се земе крв од 
преостанатиот предвиден број крави, јуници, би-
кови и јунчиња за преглед на бруцелоза. 

Грлата ка ј кои по лабораториски пат ќе се 
утврди бруцелоза, веднаш по добивањето на ре-
зултатот се обележуваат со жиг — буквата „В" 
(со вжештено железо или со течен азот) на дес-
ниот бут. Висината на буквата изнесува 10 см. 
Обележените говеда се одделуваат и во што покус 
рок испраќаат на колење. 
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Од сите овци во стадото во кое е установен 
абортус ка ј овците ike се земе крв за преглед на 
бруцелоза (мелитококоза), односно материјал за бак-
териолошко испитување. 

За преглед на бруцелоза (мелитококоза) ќе се 
земе крв од сите овци во домаќинството, кога се 
утврди дека некој од членовите на домаќинствата 
заболел од бруцелоза (мелитококоза). 

(Во случај кога се утврди бпуцелоза (мелитоко-
коза) ка ј овците во некое стадо овци, ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза од сите овци во за-
разеното населено место. 

(Веднаш по добивањето на резултатот, позитив-
ните грла овци се одделуваат од стадото, видно 
се обележуваат со црвена боја на главата, се уби-
ваат и нештетно отстрануваат. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нере-
зи на општествените стопанства и на индивидуал-
ните 'сточари, што ги чуваат за приплод, ќе се зе-
ме крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 30 
IX. 1982 година. Позитивните свињи веднаш по 
добивањето на резултатот, се одделуваат, видно 
обележуваат и се испраќаат на колење. 

Во периодот од 1 април до 30 јуни и од 1 сеп-
тември до 31 октомври година (ќе се земе крв 
од 5—10% од приплодните овци и овни во сите 
општини во Републиката на определено подрачје 
на општината, за преглед на бруцелоза. 

Во стопанските дворови во кои ќе се установи 
бруцелоза ка ј луѓе, говеда, овци и свињи ќе се 
земе крв од сите приплодни говеда, свињи и овци 
секои четири седмици се додека ка ј сите приплод-
ни говеда, свињи и овци не се добие негативен 
резултат за бруцелоза при три земања на крв во 
рок од б месеци. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење во Републиката задолжително ќе 
се земе крв за преглед на бруцелоза, најдоцна до 
10-от ден од нивното внесување. 

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократна вакцинација на говедата, овците и ко-
њите против болеста антракс во периодот од 1 
април до 3(1 мај 1982 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вак-
цинација против антраксот, како и грлата што ќе 
се отелат, ојагнат и ождребат подоцна, дополнител-
но ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги 
исполнат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антраксот, во смисла на 
оваа наредба ќе се сметаат населените места во 
кои антраксот е установен во последните дваесет 
години (1962—1981 година). 

Еднократна вакцинација на говедата, овците 
и коњите против антраксот ќе се изврши во сите 
организации на здружен труд што се снабдуваат 
со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од 
дистрикт на антраксот, односно кога не се знае 
неговото потекло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани во точка 4 за превентив-
на вакцинација на говедата, овците и коњите про-
тив антраксот, ќе се применуваат и против шуш-
кавецот, со таа разлика што против шушкавецот 
ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикти 
на шушкавецот, во смисла на оваа наредба, ќе 
се сметаат населените места во кои шушкавецот 
бил утврден во последните пет години (1977—1081 
година). 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на 
свињите против чумата ќе се врши само во оп-
штествените свињарски фарми, според упатството 
на производителот чија вакцина се употребува. 

7. Дрвеница 

Превентивна вакцинација на свињите против 
црвеницата (црвениот ветар) ќе се изврши во на-
селените места и во организациите на здружен 
труд што се сметаат за загрозени од оваа заразна 
болест. 

8. Краста 

Во населените места во кои крастата ка ј ов-
ците била утврдена во текот на 1981 година, на ј -
доцна до крајот на април 19812 година ќе се извр-
ши преглед на овците. 

Паралелно со мерките против крастата ка ј ов-
ците ќе се врши преглед и контрола во однос на 
крастата ка ј другите домашни животни и ќе се 
преземаат соодветни ветеринарно-санитарни мерки 
за нејзиното сузбивање и искоренување. 

9. Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на жи-
вината против атипичната чума во 1982 година ќе 
се врши на целата територија на Републиката, 
според планот што ќе го изработи ветеринарната 
станица на општината. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со вакцина „Ла Сота", тоа ќе се спроведува двапа-
ти годишно и тоа првиот пат во периодот од 1 
март до 311 мај 1982 година, а вториот во периодот 
од 1 септември до 30 ноември 1(982 година. Притоа 
во секое населено место меѓу првата и втората 
вакцинација треба да постои интервал од околу 
6 месеци. 

Ако мерката од став ,1 на оваа точка се врши 
со сува „Муктезар" вакцина, таа ќе се спроведе 
еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1982 година. 

Во населените места што се граничат со оп-
штествените живинарски фарми, во 1082 година 
ќе се изврши трикратна вакцинација на кокош-
ките ако се употребува вакцината „Ла Сета", од-
носно двократна вакцинација ако се употребува 
сувата „Муктезар" вакцина. 

При спроведувањето на в а к ц и н а ц и ј а ^ од став 
4 на оваа точка, ако се употребува вакцината ,,Да 
Сота", меѓу одделните вакцинации треба да пос-
тои интервал од околу 4 месеци, а ако се употре-
бува сувата „Муктезар" вакцина, интервал од око-
лу 6 месеци. 

Задолжителна превентивна заштита на пили-
њата и подмладокот ќе се врши со вакцината 
„Ла Сота" во текот на целата година, сукцесивно, 
според возраста на пилињата и подмладокот и 
упатството на производителот на вакцината. 

Во организациите на здружен труд заштитата 
на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се 
врши периодично и континуирано, според возрас-
та на живината и упатството на производителот 
чија вакцина се употребува. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација на овците против 
заразната кривотница ќе се изврши во населените 
места и во организациите на здружен труд што 
се сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитна вакцинација на ов-
ците против ентеротоксемијата и заразниот про-
лив ка ј јагнињата во населените места и во ор-
ганизациите на здружен труд во кои оваа зараза 
е установена во последните пет години (1977—4981 
година). 
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12. Тифус кај живината и бел пролив кај 
пилињата и други салмонелози 

Во општествените и индивидуалните н о в и н а р -
ски фарми што се занимаваат со производство на 
ја јца и живина за расплод, најмалку двапати го-
дишно, во временско растојание од 6 месеци, со 
методата на брза аглутинација ќе се изврши пре-
глед на тифус на сета живина во тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат ја јца и живина за рас-
плод ќе се изврши преглед на тифус на сета ж и -
вина во тие фарми, односно на грлата од увезени-
те јајца. 

Ако во фармите од став 1 и 2 на оваа точка 
се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица 
ќе се врши преглед на тифус на сета живина во 
заразената фарма и колење на заразената живина 
сб додека ка ј живината во заразената фарма не 
се добие негативен резултат при два прегледа из-
вршени едноподруго. 

За време на карантинот на внесената живина 
и ја јца за приплод од странство и од други по-
драчја на земјата, надлежниот општински вете-
ринарен инспектор за карантинот ќе испрати до 
ветеринарно-дијагностичка организација, овластена 
со решението за карантинот, најмалку 500/о од бројот 
на пцовисаните грла, односно од бројот на ^ и з -
лупените ја јца за лабораториско испитување на ти-
фус ка ј живината. 

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и говедата 

Од сите говеда и овци во организацијата на 
здружен труд, како и од сите стада овци и говеда 
чии сопственици^ се индивидуални сточари, во на-
селените места за кои постои сомнение дека овците 
и говедата се заразени со белодробна стронгилоза) 
односно со желудечно-цревни паразити, ќе се зе-
ме материјал за лабораториско испитување. 

14. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
ветеринарно-санитарни мерки, ќ е се врши четво-
рократна дехелментизација на кучињата со сред-
ство кое се дава парантерално и тоа првата во 
периодот од 3 јануари до 31 март 1982 година, вто-
рата три месеци по првата, третата три месеци по 
втората и четвртата три месеци по третата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став еден на оваа точка, во секое населено место, 
меѓу одделните дехелментизации треба да постои 
интервал од три месеци. 

15. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1982 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање 
со противкрлежни средства на сите овци од типот 
на мерино, односно на сите внесени говеда и овци 
од благородни раси во Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Во периодот од 1 април до 30 јуни 1982 година 
ќе се изврши преглед во однос на заразните и 
паразитните болести ка ј пчелите на сите сандаци 
(кошници) пчели во организациите на здружен труд 
што се занимаваат со пчеларство, како и преглед 
на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуал-
ни пчелари во населените места каде што постои 
индикација или сомневање за присуство на зараз-
ни, односно паразитни болести ка ј пчелите. 

Во случај на сомневање за постоење на зараз-
на или паразитна болест ка ј пчелите, ќе се испра-
ти материјал за лабораториски преглед во една 
од овластените ветеринарно-дијагностички органи-
зации на здружен труд во земјата. 

17. Заразни болести кај рибите 
Во текот на 1982 година ќе се изврши најмал-

ку двократен задолжителен преглед на вештачки-
те рибници во Републиката и при сомневање на 
појава на заразна болест ка ј рибите ќе се испра-
ти материјал за лабораториски преглед, во една 
од овластените ветеринарно-дијагностички органи-
зации на здружен труд во земјата. 

18. Метилавост (фасциолоза) 
Во сите населени места и во организациите на 

здружен труд во Републиката во кои со лабора-
ториски преглед ќе се установи метилавост (фас-
циолозата) ка ј овците и говедата, ќе се изврши 
најмалку двократно превентивно третирање на ис-
тите против метилавоста. Првото третирање ќе се. 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот 
на есента 1982 година, според планот што ќе го 
изработат ветеринарните станици и ветеринарни-
те служби на земјоделските и другите организа-
ции на здружен труд од подрачјето на општината. 

19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1982 година ќе се изврши еднаш 
годишно лабораториски преглед на млекото и ед-
наш годишно теренски преглед на млекото, во 
растојание од околу 6 месеци, од сите крави на 
организациите на здружен труд, како и еднокра-
тен теренски преглед на млекото од сите крави во 
индивидуалните стопанства кое се употребува за 
јавна консумација во однос на болеста заразно 
пресушување на вимето. 

Од грлата кои при теренскиот преглед на мле-
кото покажале позитивна реакција ќе се земе мле-
ко за лабораториско испитување и ќе се врши ле-
кување на грлата за кои ќе се утврди дека се 
болни од заразното пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овците болни односно сомнителни на ган-
гренозно воспаление на вимето, ќе се земе матери-
јал за лабораториско испитување, ќе се врши ле-
кување на сите болни, односно сомнително болни 
овци од оваа болест и ќе се применуваат потреб-
ните ветеринарно-санитарни мерки. 

21. Лептоспироза 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и 
јунчињата, како и земената крв од маториците, 
женските назимчиња и нерезите во текот на 1982 
година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа 
наредба) лабораториски ќе се прегледа и на лепто-
спироза. 

22. Јагарчивост 

Во периодот од 1 март до ,16 мај и од 15 ноем-
ври до Ii5 декември 1982 година против јагарчи-
воста ка ј говедата ќе се изврши третирање на го-
ведата во сите населени места во Републиката во 
кои ќе се утврди ова заболување ка ј говедата. 

23. Инфективен бронхит 

Во сите општествени живинарски фарми во 
Републиката во 1982 година ќе се изврши заштит-
на вакцинација на подмладокот против инфектив-
ни о т бронхит, според упатството на производите-
лот на вакцината. 

24. Аујецкиева болест 

Во 1982 година ќе се изврши вакцинација про-
тиќ аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња 
во свињарските фарми во кои оваа зараза била 
утврдена во 1)98)1 година и порано, како и во сви-
њарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 
1982 година. 
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25. Инфективна анемија кај копитарите 
Заради утврдување на инфективна анемија ка ј 

копитарите, во текот на 1982 година во сите оп-
штини во Републиката ќе се земе крв од една пет-
тина од постојниот број коњи на индивидуалните 
стопанства на определено подрачје на општината, 
како и од сите коњи на општествените стопанства, 
шумските работилишта и на коњските клубови, 
односно од сите лиценцирани пастуви, за преглед 
на инфективна анемија. 

Лиценцираните пастуви за природен припуст 
можат да се употребуваат само ако не се инфи- ' 
цирани со вирусот на инфективната анемија ка ј 
коњите, кое се докажува со потврда од надлежната 
ветеринарна организација на здружен труд. 

26. Леукемија кај говедата 

Заради утврдување на леукемија ка ј говедата, 
во текот на 1982 година во сите општини во Ре-
публиката 'ќе се земе крв од една третина од сите 
расплодни говеда што навршиле шест месеци во 
индивидуалните стопанства на определено подрач-
је на општината, како и од сите расплодни говеда 
што навршиле шест месеци во општествените сто-
панства за лабораториски преглед ка ј говедата. 

III 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкуло-
зата и тифусот ка ј живината, се врши врз 
основа на лабораториски наод во една од овласте-
ните ветеринарно-дијагностички организации во 
земјата. 

IV 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 1'1н208)2 
5 декември 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

557. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
111 ноември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членот 6 од Одлуката за 

утврдување критериуми за извршување на сечите 
и работите на одржувањето и унапредувањето на 
шумите на кои постои право на сопственост како 
и стебла вон шума на кои постои право на соп-
ственост, донесена од Собранието на општината 
Демир Хисар, на 5 март 1981 година, во делот во 
кој е ,определено одобрувањето на обемот на сеча 
да го врши Работната организација за стопанису-
вање со шумите „Бигла" од Демир Хисар и членот 
7 од таа одлука. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во ,,Службен гласник на општина-
та Демир Хисар". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 73/81 од 10 септември 1981 година поведе пос-
тапка за оценување законитоста на одредбите оз-
начени во точката 1 на оваа одлука затЈоа што ос-
новано се поставија прашањата дали собранието 
на општината е овластено да го пренесе правото 
за давање одобрување на обемот на сеча и на ви-
дот и обемот на работите за одржување и унап-
редување на шумите и дали собранието на општи-
ната има право да утврдува надоместок за вршење 
на работите кои ги пренела на организацијата на 
здружен труд во нејзина корист, а на товар на 

сопствениците на шумите. 
4. Во претходната постапка и на јавната рас-

права Судот утврди дека во членот 6 од означе-
ната одлука е дадено овластување на Работната 
организација за стопанисување со шумите „Бигла" 
од Демир Хисар, да ги врши работите на одобру-
вањето и ознаката за сеча, премерот, контролата 
на пренесувањето на шумските производи, изда-
вањето дозвола за одобрената количина како и 
контролата на одгледувањето и заштитата на шу-
мите од растителни болести и штетници. Во чле-
нот 7 од одлуката е утврден надоместок за извр-
шување на работите од претходниот член во ко-
рист на организацијата што стопанисува со шу-
мите, а на товар на сопствениците на шумите, во 
износ од I 2 I 5 % од цената на дрвната маса на корен 
по единица производ за шумите во општествена 
сопственост. 

5. Според ставот 3 на член 7 од Законот за 
шумите („Службен весник на СРМ" бр. 20/74), со 
шумите на кои постои право на сопственост стопа-
нисуваат нивните сопственици под надзор на оп-
штината, а согласно ставот 1 на член 32 од овој 
закон, со тие шуми се стопанисува врз основа на 
критериумите за извршување на сечите и рабо-
тите на одржувањето и унапредувањето на шуми-
те, утврдени со одлука на собранието на општи-
ната. 

Одобрувањето на обемот на сеча и на видот и 
обемот на работите за унапредување на шумите, 
согласно ставот 3 на член 32 од Законот за шуми-
те, и ознаката за сеча во шумите на кои постои 
право на сопственост, согласно членот 38 од овој 
закон, врши општинскиот орган надлежен за шу-
марство. Согласно ставот 1 на член 53 од законот, 
работите на ознаките на сеча, премерот, контрола-
та на превезувањето и пренесувањето на шумски-
те производи, одгледувањето и заштитата на шу-
мите од растителни болести и штетници за шу-
мите на кои постои право на сопственост, општи-
ната може да ги пренесе врз организацијата за 
стопанисување со шуми. Со актот за пренесување 
на наведените работи, општината и организација-
та на здружениот труд ги утврдуваат и меѓусеб-
ните права и обврски во кои спаѓа и висината на 
надоместокот за преземените работи. 

Во ставот (1 на член 53 од Законот за шумите, 
во кој е утврдена можност општината да пренесе 
на организацијата што стопанисува со шуми не-
кои права и работи на општината спрема шумите 
на кои постои право на сопственост, не е предви-
дена можност општината да го пренесе и правото 
за давање одобрување на обемот на сеча и на ви-
дот и обемот на работите за одржување и унапре-
дување на шумите. Според тоа, Судот оцени дека 
членот 6 од означената одлука, во делот во, кој е 
предвидено организацијата што стопанисува со шу-
мите да дава одобрување за сеча, не е во соглас-
ност со наведените одредби од Законот за шумите. 

Во врска со членот 7 од означената одлука во 
кој е определено плаќање надоместок од страна 
на сопствениците на шуми и стебла вон шума во 
корист на организацијата за стопанисување со шу-
МИ) Судот утврди дека овој надоместок се плаќа 
за работите кои општината според законот е долж-
на да ги врши спрема сопствениците на шумите 
и тоа во поглед на работите на ознака на сеча, 
премерот, контролата на превезувањето и прене-
сувањето на шумските производи и контролата на 
одгледувањето и заштитата на шумите од расти-
телни болести и штетници. Според тоа, за вршење-
то на овие работи општината не може да напла-
тува надоместок, а должна е, согласно ставот 3 на 
член 53 од Законот за шумите, кога дел од овие 
работи ќе пренесе на организацијата за стопани-
сување со шумите, нејзе да и плати надоместок за 
преземените работи кој се определува со договор. 
Оттука, нема законска основа овој надоместок да 
се префрла на товар на сопствениците на шумите, 
поради што Судот оцени дека членот 7 од одлу-
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ката во кој е предвидена ваква обврска за плаќа-
ње надоместок на товар на сопствениците на шу-
мите на кои постои право на сопственост, не е во 
согласност со цитираниот закон. 

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

У. бр. 73/81 
11 ноември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

558. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на С Р Македонија и алинејата 
4 на став 1 на член 1:2 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата од 26 ноември 1981 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ОТФРЛА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 227, 2129 и 236 од 
Статутот на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки при Универзите-
тот „Кирил и Методиј" во Скопје, донесен од Со-
ветот на тој центар на седницата од 20 февруари 
1979 година. 

2. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поведе постапка пред Уставниот суд на Македо-
нија за оценување уставноста и законитоста на ос-
порените одредби од актот означен во точката 1 
на ова решение. Постапката беше поведена затоа 
што со оспорените одредби од статутот биле утвр-
дени старосни граници за избор на кандидати во 
одредени звања на факултетите односно институ-
тите што не било во согласност со ставот 3 на член 
160 од Уставот на СФРЈ и членот 5 од Законот за 
работните односи, и биле во спротивност со чле-
нот 167 од Законот за здружениот труд, според кои 
секој може слободно, рамноправно и под еднакви 

услови да засновува работен однос. Оспорените 
одредби од статутот биле во спротивност и со ста-
вот 1 на член 168 од Законот за здружениот труд, 
и не биле во согласност со членот 6 од Законот за 
работните односи, според кои работниците со општ 
акт ги утврдуваат посебните услови кои работни-
кот треба да ги исполнува за засновување на ра-
ботен однос. 

Исто така, до Судов е доставена и претставка 
со барање да се оцени уставноста и законитоста 
на членот 22П од оспорениот статут на Универзи-
тетскиот центар . за медицински науки од истите 
причини наведени во предлогот на Основниот суд 
на здружениот труд во Скопје. 

3. Разгледува јќи го оспорениот статут, во те-
кот на подготвителната постапка и на седницата, 
Судов утврди дека Работната организација Уни-
верзитетски центар за медицински науки преста-
нала да постои со склучувањето на Самоуправна-
та спогодба за здружување во Сложена организа-
ција Универзитетски центар за медицински науки 
на 2в јуни 1979 година и со конституирање на таа 
сложена организација. Со тоа престанале да ва-
ж а т и самоуправните општи акти што биле доне-
сени од работниците во работната организација, 
што значи престанал да в а ж и и оспорениот ста-
тут. Од престанокот на важењето на оспорениот 
статут, јуни 197(9 година, до поведувањето на пос-
тапката пред овој суд, септември оваа година, по-
минало повеќе од една година, па согласно ста-
вот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, 
Судов не може да ја оценува неговата уставност и 
законитост. 

Со оглед на тоа што постојат процесни пречки 
за одлучување по предлогот, согласно алинејата 4 
на став il на член 12 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, Судов од-
лучи како во точката 1 на ова решение. 

У. бр. 178/8)1 
26 ноември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

307. 
Врз основа на член 135 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/78), член 117 и 188 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник нa СРМ" бр. 8/79 и 17/81), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИ-
ЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без заштитниот додаток, аконтативно се усогласу-
ваат според порастот на номиналните лични дохо-
ди во 198)1 година во однос на 1980 година со 28,5 
отсто, почнувајќи од 1 јануари 1982 година. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии определени од пен-
зиска основа во која не е засметан целосно или 
делумно личниот доход односно основицата на оси-
гурување од 1981 година. 

Член 3 
Пензијата на носител на „Партизанска спомен 

ница 1941" со усогласувањето од член 1 на оваа 
одлука не може да го надмине износот одреден 
според член 11 од Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941". 

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 
1043 година определена според член 38 став 4 од 
Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според истиот член за 1982 година. 

Пензијата на корисник на привремена пензија 
или инвалиднина, со усогласувањето од член 1 на 
оваа одлука не може да го надмине износот опре-
делен според член 49 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Стр. 798 - Бр. 40 
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Член 4 
Паричните надоместоци во врска со професио-

налната рехабилитација и вработувањето на ин-
валидите на трудот и децата инвалиди аконтатив-
но се усогласуваат со 28,5 отсто. 

Член 5 
Како основица за усогласување на пензиите и 

паричните надоместоци според оваа одлука служи 
износот на пензијата без заштитниот додаток, од-
носно паричниот надоместок што на корисникот 
му припаѓал на 311 декември 1981 година, не зе-
мајќи го предвид вонредното усогласување на пен-
зиите во 1981 година. 

Член 6 
На пензиите усогласени според оваа одлука 

се додава новиот износ на заштитниот додаток оп-
ределен според соодветната одлука. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите и паричните на-

доместоци според оваа одлука ќе се изврши по 
службена должност, без донесување на решение. 

Член 8 
При конечното усогласување на пензиите со 

движењето на номиналните лични доходи во 1981 
година ќе се земе предвид и усогласувањето по 
оваа одлука. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на^ објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 01-3115/1 
9 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

308. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 102 став 2 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ 

ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на минималните пензии во 1982 го-

дина изнесува 2.590 динари. 

Член 2 
'Исплатата на минималните пензии од член 1 

на оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на писмено решение. 

Член 3 
Оваа олдука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 01-3116/1 
9 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

309. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 103 став 2 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79 и 
17/81), 'Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 9 де-
кември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 
ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување висината на 
заштитниот додаток за корисниците на пензија на 
кои пензијата им се исплатува од средствата на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, поч-
нувајќи од 1 јануари 1982 година изнесува 4.900 
динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на заштитен дода-

ток по службена должност ќе им се утврди нов 
износ на заштитен додаток на пензијата според из-
носот од член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува 'од ,1 јануари 1982 година. 

Бр. 01-3117/1 
9 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

310. 
Врз основа на член 179 и 180 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 19, 188 и 
235 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
9 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕ, СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО 
НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И 

ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат основиците 

што служат за утврдување на пензиската основа 
и за пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување, стапките и 
износите на придонесот и начинот на пријавува-
њето на одредени категории осигуреници и лица 
вон работен однос. 

Член 2 
За лицата кои по завршување на школувањето 

се наоѓаат на задолжителна практична работа или 
се на доброволна практика ако работат со полно 
работно време (член 13 став 1 точка 9 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување - - во 
натамошниот текст: Закон) се пресметува и пла-
ќа придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
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вање по стапка од 10 отсто од остварениот чист 
личен доход, но најмалку од износот на загаран-
тираниот личен доход во Републиката. 

За лицата од став 1 на овој член кои не ост-
вариле личен доход придонесот за пензиско и ин-
валидско осигурување се пресметува од основи-
ците утврдени во Одлуката за основиците на оси-
гурување на лицата кои не оствариле личен до-
ход по 1 јануари 1966 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 43/79 и '25/81), според нивната стручна 
подготовка. 

Обврзници за уплата на придонесот за лицата 
од став 1 и 2 на овој член се организациите ка ј 
кои овие лица се на работа. 

Член 3 
За лицата на младински и други работни ак-

ции, организирани , на логорски начин, осигурени 
за сите случаи на инвалидност и телесно оште-
тување настанати за време на нивниот престој на 
такви акции, без оглед на причината '(член 50 став 
1 точка 5 од Законот), се плаќа придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување во износ од 60 
динари месечно. 

Обврзник за уплата на придонесот од став 1 
на овој член е организаторот на работната акција 
(инвеститорот на работите). 

Член 4 
За лицата кои немаат својство на осигуреник 

а кои се осигурени само за случај на инвалидност 
и телесно оштетување предизвикано со несреќа на 
работа и професионална болест се плаќа придонес 
за пензиско и инвалидско осигурување, и тоа: 

1) за лицата кои се вработени со помалку од 
половина од полното работно време (член 52 став 
1 точка 1 од Законот) - 4 отсто од остварениот 
чист личен доход; 

2) за учениците на стручни училишта и сту-
денти на високообразовни организации, кога вршат 
задолжителна практична работа во училници или 
работилници или кога вршат практична работа во 
основните и други организации на здружениот 
труд (член 52 став 1 точка 2 од Законот) — 10 ди-
нари месечно; 

3) за лицата на издржување казна затвор, ма-
лолетнички затвор и на издржување воспитна мер-
ка, упатени во воспитно-поправен дом, за време 
на редовната работа што ја вршат во текот на 
издржувањето на казната, односно мерката (член 
52 став 1 точка 3 од Законот) — 90 динари ме-
сечно; 

4) за лицата кои вршат повремени или прив-
ремени работи по основ на договор во смисла на 
прописите за работните односи (член 52 став 1 
точка 4 од Законот) — по стапка од 4 отсто од 
договорениот надоместок; 

5) за југословенските државјани кои согласно 
важечките прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање практика (член 52 
став 2 од Законот) — 4 отсто од основиците утвр-
дени во Одлуката за утврдување на основиците 
за лицата кои не оствариле личен доход по 1 ја -
нуари 1966 година. 

Обврзници за уплата на придонесот се: 
1) организациите на здружен труд — за ли-

цата од точките 1, 4 и 5 од став 1 на овој член; 
2) училиштата односно високообразовните ор-

ганизации — за лицата од точка 2 на став 1 од 
овој член; 

3) казнено-поправните установи односно вос-
питно-поправките домови — за лицата од точка 3 
на став 1 од овој член. 

Член 5 
За лицата кои немаат својство на осигуреник, 

а кои се осигурени само за случај на инвалидност 
и телесно оштетување предизвикано со несреќа 
на работа, се плаќа придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување и тоа: 

,1) за лицата кои учествуваат на организирани 
јавни работи од општо значење или во акции за 
спасување или одбрана од елементарни непогоди 
или несреќи (член 53 став 1 точка 1 од Законот) -
30 динари месечно; 

i2) за лицата кои вршат одредени јавни функ-
ции или граѓански должности по повик од држав-
ни органи (член 63 став 1 точка 2 од Законот) — 
30 динари месечно; 

3) за лица кои учествуваат на воени вежби 
во Југословенската народна армија, односно во 
состав на единиците на територијалната одбрана 
или цивилната , заштита (член 53 став 1 точка 3 од 
Законот) — 30 динари месечно; 

4) за лица,та кои како воени и мирновремени 
воени инвалиди се упатени на професионална ре-
хабилитација (член 53 став 4 од Законот) — 30 
динари месечно. 

Обврзник за уплата на придонесот за лицата 
од став 1 на овој член е органот или организаци-
јата која ја организирала акцијата, односно орга-
нот кој извршил повикување. 

Член 6 
Кога придонесите, кои во оваа одлука се од-

редени во месечни износи, се плаќаат за време 
пократко од еден месец, за секој календарски ден 
се пресметуваат во висина од 1/30 од придонесот 
одреден за соодветна категорија на осигуреници. 

Член 7 -
Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-

вање одреден според оваа одлука стасува за пла-
ќање на крајот на месецот за кој се врши уплата. 

Член 8 
За лицата за кои се плаќа придонес за пен-

зиско и инвалидско осигурување според оваа од-
лука, а кои не оствариле личен доход, при одреду-
вањето на правото на пензија пензиската основа 
се одредува според Одлуката за пензиската основа 
на лицата кои не оствариле личен доход по ,1 ја -
нуари 1966 година, според стручната подготовка 
што ја имаат. 

Член 9 ' 
Обврзниците за уплата на придонесот според 

оваа одлука поднесуваат пријава за осигурување 
до основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на чие подрачје се вршат ра-
ботите, во рок од 8 дена од почетокот на вршење-
то на работите. 

Надлежната основна заедница донесува реше-
ние за висината на придонесот за пензиско и ин-
валидско осигурување. 

Во случаите од член 3, член 4 став 1 точка 2 
и 3 и член 5 од Одлуката се донесува едно ре-
шение за висината на придонесот за сите учесници, 
а кон решението се прилага список на учесниците 
подготвен и заверен од обврзникот за уплата на 
придонесот. 

Член 10 
Износите на придонесот утврдени во оваа од-

лука се сметаат како придонеси за 1982 година. 
За натамошните години овие износи се усогласу-
ваат со процентот на порастот на номиналните 
лични доходи на сите вработени во општествениот 
сектор во СР Македонија во претходната година. 

Член 11 
З а лицата кои вршеле работи за кои се плаќа 

придонес според оваа одлука а до денот на неј-
зиното влегување во сила не е поднесена пријава 
за осигурување, обврзниците за уплата на придо-
несот можат да поднесат пријава во рок од 6 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Член 12 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

тануваат да важат Одлуката за определување пау-
шална: износи на придонес за лицата осигурени 
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за одделни права од инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/75) и Одлуката 
за придонесите за пензиско и инвалидско осигу-
рување во паушални износи и основици за прес-
метување на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување на одделни категории осигуреници 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 50/74). 

Член 13 
Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 01-3119/1 
9 декември 1981 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

311. 
Врз основа на член 108 и 177 став 1 точка 2 

од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 39/78), член 
188 став 1 точка 4 и член 235 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 9 декември 198И година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИ-
ЦИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И 
САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ КОИ СЛУЖАТ 

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 1 
Членот 2 од Одлуката за основиците за пен-

зиско и инвалидско осигурување на самостојните 
занаетчии и самостојните угостители кои служат 
за плаќање на придонесот и за остварување на 
правата („Службен весник на OPIM" бр. 46/80), се 
менува и гласи: 

„Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 
и за остварување на правата на самостојните за-
наетчии и самостојните угостители се утврдува ме-
сечната даночна основица од вршењето на самос-
тојната дејност (личен доход) намалена за збирот 
на придонесите што овие осигуреници ги плаќаат 
од личниот доход (чист личен доход). 

Основицата од став 1 на овој член не може да 
биде помала од гарантираниот личен доход на ра-
ботниците во Републиката за тековната година". 

Член 2 
Членот.З се менува и гласи: . 
„Самостојните занаетчии и самостојните угос-

тители плаќаат придонес за пензиско и инвалид-
ско осигурување според стапката на основниот 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување 
пресметана за чист личен доход за тековната го-
дина". 

Член 3 
Во член 4 по зборот „година" се става точка 

а зборовите: „во смисла на одредбите на член 3 
од оваа одлука" се бришат. 

Член 4 
Во член 6 по зборот „заедница" запирката се 

заменува со точка, а зборовите до крајот на чле-
нот се бришат. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-3120/1 
9 декември 1981 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

312. 
Врз основа на член 105 став 2 и член 188 

точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржа-
на на 9 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-
ТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕН-
ЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАЌИН-
СТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО ЗА ЗАШТИ-

ТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на" приходите на 

корисникот на пензија и членовите на неговото 
домаќинство од кои зависи правото на заштитен 
додаток на пензијата '(„Службен весник на СРМ" 
бр. 5/76, 16/77, 15/78, 14/79 и 16/80) во член 1 се вр-
шат следниве измена: 

-— во став 2 точка 1 бројот „1121" се заме-
нува со бројот „1513", 

— во став 2 точка 2 бројот „320" се заменува 
со бројот „745", 

- - во став 2 точка 3 бројот „447" се заменува 
со бројот „603". 

Член 2 
Во член 2 од истата одлука бројот „42" се 

заменува со бројот „25", а бројот „'1121" се заменува 
со бројот „1513". ^ 

Член 3 
'Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 011-3118/1 
9 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р 

313. 
Врз основа на член 188 точка 5 и член 203 

став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/79), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија и здруженијата на 
работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, склучуваат 

д о г о в о р 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОЗАЧИ - СОПСТВЕ-

НИЦИ НА ПАТНИЧКИ И ТОВАРНИ АВТО-
ТАКСИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира спроведувањето 

на пензиското и инвалидското осигурување на про-
фесионалните возачи сопственици на патнички и 
товарни авто-такси (во натамошниот текст: оси-
гуреници) и членовите на нивните семејства. 

Член 2 
Осигуреници во смисла на овој договор се чле-

новите на здруженијата на работните луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на -граѓани (во на-
тамошниот текст: здруженија) на кои единствено 
и главно занимање им е да вршат јавен патнички 
превоз и превоз на стока со сопствени авто-такси 
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кои имаат живеалиште на подрачјето на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Заедница). 

Член 3 
Својство на осигуреник по овој договор се 

стекнува со денот на зачленувањето во здружение-
то и со почетокот на вршењето на дејноста од член 
2 на овој договор. 

Својството на осигуреник по овој договор пре-
станува со д^нот на престанокот на членството 
во здружението и со престанувањето на вршењето 
на дејноста од член 2 на овој договор. 

Член 4 
(Осигуреникот е должен да поднесе пријава 

за утврдување својството на осигуреник. 
Пријава за осигурување, одјава на осигурува-

њето и пријава за промена во текот на осигуру-
вање, осигуреникот е должен да поднесува во 
роковите и на начин определен со прописите за во-
дење на матичната евиденција. 

Член 5 
(Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување ги имаат осигурениците и нивните семеј-
ства во обем и под услови определени со Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување (во натамошниот текст: Законот 
за основните права), Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување ((во натамошниот текст: 
Законот) и Статутот на Заедницата (во натамош-
ниот текст: Статутот),. ако со овој договор не е 
поинаку определено. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 6 
На осигурениците им се смета во пензиски 

стаж: 
II) времето поминато во осигурување по овој 

договор; 
2) времето поминато во осигурување кое се 

смета по одредбите од член 49 до 59 од Законот 
за основните права, член 122, 123 и 129 став 2 од 
Законот и одредбите на Законот за внатрешни ра-
боти; 

3) периодот на пензиски стаж н а в р т е н до 31. 
12. 1972 година кој се смета по член 75 од Зако-
нот за основните права и член 1-211 од Законот; 

4) времето поминато во превозничка дејност 
пред 15. 5. 1945 година на начин и под услови 
предвидени во Основниот закон за пензиското оси-
гурување одредени за осигурениците во работен 
однос; 

5) времето поминато во вршење на превознич-
ка дејност од 15. 15. 1945 до ЗИ. 12. 1966 година под 
услов осигуреникот за тоа време да уплати при-
донес за пензиско и инвалидско осигурување по 
стапката на придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување и основицата на осигурување по кои 
плаќа придонес на денот на поднесувањето на 
барањето; 

6) времето поминато во осигурување според 
Договорот за социјално осигурување на возачите 
и Договорот за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на возачите. 

Член 7 
На осигурениците им се утврдуваат основици 

за пресметување и плаќање на придонесот и за 
остварување на права од пензиското и инвалид-
ското осигурување според висината на основицата 
на данокот од вршење на дејност што се обло-
жува (даночна основица). 

Осигурениците кои во тековната година имаат 
даночна основица до 48.000 динари годишно и 
осигурениците кои плаќаат данок во паушален из-
нос, се распоредуваат во основица на осигурува-
ње од 4.000 динари месечно. 

Осигурениците ,кои имаат даночна основа над 
48.000 динари годишно до износот на даноч-
ната основица од 2;00.00!0 динари годишно плаќаат 
придонес според висината на месечната даночна 
основица. 

Осигурениците кои имаат даночна основица 
над износот на даночната основица од 200.000 ди-
нари годишно при пресметувањето и плаќањето на 
придонесот се сведуваат на даночна основица од 
16.700 динари месечно, која претставува основа 
за плаќање на придонесот. 

Член 8 
Додека не се утврди висината на даночната 

основица од личниот доход остварен во тековната 
година се плаќа аконтација на придонес во висина 
на придонесот од претходната година. ' 

Осигурениците кои во тековната година за 
првпат се здобијат со својство на осигуреник пла-
ќаат аконтација на придонес во висина на основи-
цата определена во член 7 став 2 од овој договор. 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Член 9 

Права од пензиското осигурување имаат оси-
гурениците во обем и под условите одредени со 
член 5 од овој договор. 

Права од инвалидското осигурување осигуре-
ниците стекнуваат по основ на инвалидност од 
I и III категорија на инвалидност, телесно оште-
тување од најмалку 30% и непосредна опасност 
од настапување на инвалидност во врска со врше-
њето на дејноста по основ на која се осигурени. 

Член 10 
Професионалната рехабилитација и вработува-

ње на возачите сопственици на патнички и товар-
ни авто-такси кои станале инвалиди на трудот 
се спроведува согласно одредбите од Статутот. 

Трошоците на професионалната рехабилитаци-
ја, материјалното обезбедување и привремениот на-
доместок до вработувањето ги сноси Заедницата. 

Член 11 
На осигуреникот кој се стекнал со право на 

професионална рехабилитација и вработување, му 
се обезбедува професионална рехабилитација и вра-
ботување на друга соодветна работа за која е по-
требна стручна подготовка која одговара на не-
говата стручна подготовка со тоа што не може да 
биде пониска од стручната подготовка која се бара 
за III категорија на работа и работни задачи во 
смисла на член 68 од Статутот. 

Член 12 
Паричните надоместоци во врска со професио-

налната рехабилитација и вработувањето во смис-
ла на член 76 од Статутот се одредуваат од осно-
вицата од член 7 на овој договор. 

ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 13 
Придонес за пензиско и инвалидско осигурува-

ње осигурениците плаќаат по стапката на основ-
ниот придонес утврдена од Собранието на Заед-
ницата. 

Придонесите од став 1 на овој член се пресме-
туваат и плаќаат од основицата од член 7 на овој 
договор. 

Обврзник за плаќање на придонесот од став 
1 на овој член е осигуреникот. 

ПОСТАПКА З А ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 14 

Пријава за осигурување по овој договор се 
поднесува до Основната заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на подрачјето на ж и -
веалиштето на осигуреникот, во рок одреден со 
член 4 од овој договор. 



25 декември '1981 Бр. 40 - Стр. 803 

Правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување осигурениците ги остваруваат во постапка 
пропишана со Законот за општа управна постапка, 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње и Статутот на Заедницата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Осигурениците кои на денот на влегувањето во 

сила на овој договор се осигурени по Договорот 
за пензиско и инвалидско осигурување на воза-
чите 15 број 372 од 115. 2. 1-974 година по службена 
должност ќе бидат распоредени во основица на 
осигурување по член 7 од овој договор сметано 
од 1 јануари 1981 година и по таа основица ќе се 
пресметува придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

Член 16 
Со влегувањето во сила на овој договор пре-

станува да важи Договорот 15 број 372 од 15. 2. 
1974 година. 

Член 17 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а 1ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

1. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
КОИ ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИ-
ЧЕН ТРУД ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

НА ГРАД СКОПЈЕ 
Гелевски Јордан, с. р. 
Тасевски Андреја, с. р. 

ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
СЕКРЕТАР, 

Илија Бошков, с. р. 

2. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

- СТРУМИЦА 
Карајанов Васе, с. р. 

3. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

- БЕРОВО 
Стојановски Никола, с. р. 

4. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ-
ТЕ ВОЗАЧИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Зули Абдула, с. р. 

5. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

КИЧЕВО 

6. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

- ТИТОВ ВЕЛЕС 
Благоја Дамков, с. р. 

7. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

ТЕТОВО 
Алексо Јовановски, с. р. 

8. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
КОИ ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ СО СА-
МОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИ-

НА КАВАДАРЦИ 
Ване Малинов, с. р. 

9. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ ЗА-
НАЕТЧИИ - ГЕВ ГЕ Л И Ј А 

Тулупов Ѓоре, с. р. 

10. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

- ВИНИЦА 
Нашит Адиловски, с. р. 

11. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

- КУМАНОВО 
Мирољуб Лалевски, с. р. 

12. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

ДЕБАР 
Сефедин Јанис, с. р. 

13. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ ЗА-
НАЕТЧИИ - ШТИП 
Михаилов Борис, с. р. 

14. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

- МАКЕДОНСКИ БРОД 
Терзиоски Душан, с. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 467 од 2. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1689-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, ЦО — Тетово, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 84. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана од 79 основачи. 

Основна дејност: 1401212 — дејност на самоуп-
равните интересни заедници од областа на водо-
стопанството. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со Самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Заедницата одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување е Мехмеди 
Ханиф, в. д. претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 467/811. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 789 од 21. IX. .1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1555-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето односно 
поблиската адреса на Градежно-монтажната задру-
га за градежништво, монтажа и инсталации „Гра-
монт", ЦО и ограничено емство — Скопје, со след-
ните податоци: 

Се запишува промената на седиштето односно 
поблиската адреса на „Грамонт" градежно-монтаж-
на задруга за градежништво, монтажа и инстала-
ции, Ц. О. и ограничено емство, Градски ѕид, блок 
7, локал 3 — Скопје, која во иднина ќе гласи: 
„Грамонт" градежно-монтажна задруга за градеж-
ништво, монтажа и инсталации, Ц. О. и ограничено 
емство - Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 60-а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 780/01. (302) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 784 од 17. IX. 19i81 година, ик регис-
тарска влошка бр. 1-223-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Скендербеу", Д. О. — с. Арачиново, Скопско, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Рахим Рахмани, директор, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Неим Зиба, в. 
д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 784/8,1. (303) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 838 од 7. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1l71-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филолошки науки, 
О. СОЛ. О со ООЗТ Скопје, ООЗТ Филолошки 
факултет — Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник проф. д -р Лилјана То-
дорова, декан, без ограничување, а како нов зас-
тапник се запишува доц. д -р Томислав Тодоровски, 
декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 838/81. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 256 од 28. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1405-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето - - поблис-
ката адреса на Градежно-занаетчиската задруга 
„Електросонд", Ц. О. и ограничено емство - - Скоп-
је, со следните податоци: Се запишува промената 
на седиштето на Градежно-занаетчиската задруга 
„Електросонд", Ц, О. и ограничено емство — Скоп-i 
је од улица „840" бб на улица „Васил Ѓоргов" бр. 
29 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2156/811. (313) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието, Фи. бр. 828 од 1. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1185-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Р О Факултет за правни и политич-
ки науки — ООЗТ Правен факултет — Скопје со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Стефан Георгиевски, декан, а се запишува 
новиот застапник Тодор Џунов, декан, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 8128/811. (314) 

еип Броз Тито", ЦО - Валандово, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Пре-
драг Мендов, директор, без ограничување, а како 
нов застапник се запишува Божидар Ристовски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 51216/81. (317) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 734 од 12. VIII. 11981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-383-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица „,Кратово", 
ЦО — Кратово, ул. „Гоце Делчев" бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ива-
новски Никола, директор, без ограничување, а к а -
ко нов застапник се запишува Витомир Трајчев-
ски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 734/81. (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 845 од 7. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1143-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација Биолошки 
факултет, ЦО — Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. д -р Ристо 
Бузалков, декан, без ограничување, а како нов 
застапник се запишува проф. д-р Јонче Ш а п к а -
рев, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 845/81. (319) 

! 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Фи. бр. 842 од 7. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1174-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ООЗТ Универзитетски центар за 
општествени науки - Скопје, Факултет за еко-
номски науки, Н. СОЛ. О со ООЗТ Скопје, ул. 
„Крсте Мисирков" бб, ООЗТ Економски факултет 
„Скопје" - Скопје, ул. „,Крсте Мисирков" бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Александар Ќурчиев, в. д. директор, а како 
нов застапник се запишува проф. д-р Слободан 
Марковски, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 8142/81. (320) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 823 од 1. X. /1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1166-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филозофско-исто-
риски науки, со неограничена, солидарна одговор-
ност на ООЗТ — Скопје — ООЗТ — Филозофски 
факултет, ограничена солидарна одговорност — 
Скопје со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник, проф. д-р Бранко Петровски, де-
кан, а се запишува новиот застапник проф. Љ у п -
чо Копровски, декан на ООЗТ -— Филозофски ф а -
култет, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 823/81. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 526 од 6. X. 19811 година, на регис-' 
тарска влошка бр. 1-770-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Јо-

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 849 од 13. X. 1(981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1691-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиската електро-водоинсталатерска задруга 
„Кабломак", ЦО и ограничено емство -— Скопје, 
ул. „Наум Наумовски-Борче" бр. 43. 

Задругата е основана со Одлуката на задруга-
рите од (15. IX. 1981 година и Самоуправната спо-
годба за здружување на трудот на работниците 
во задругата од 15. IX. (1981 година. 

Основачи на задругата се: Симиновски Илија , 
Цантовски Крсто, Николовски Стамен, Маринковиќ 
Миладин, Манојлов Живко , Реџеп Шерефедин, Се-
ковски Ангеле, Ристовски Трајче, Ристовски Ор-
дан, Јордановски Трајко, Ристовски Тодор, Нико-
ловски Ристо, сите од Скопје. 

Основни дејности: електроинсталатерска (инста-
латери на електрични водови, лифтови, транс-
форматори, светлосни реклами, внатрешни и над-
ворешни инсталации и др); инсталатерски за во-
довод, гасни постројки и канализација ; инстала-
терска за климатизација; ѕидарска и фасадврска; 
покриварска, изолатерска и сл. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Стр. 804 - Бр. 40 
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Задругата за обврските спрема трети лица, во 
правниот промет, одговара целосно со целиот свој 
имот. 

За обврските на задругата емчат задругарите 
во висина на здружениот влог кој изнесува 2.000 
динари и тоа за секоја обврска. 

Задругата ќе ја застапува Илија Симоновски, 
в. д. директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 849/81. (32.1) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 790 од 21. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-709-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Економското училиште „Јовче Тес-
личков", ЦО - Титов Велес, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Крстеска Лил-
јана, директор, со неограничено овластување, а 
како нов застапник се запишува Симеон Јорданов, 
в. д. директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 790/81. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 778 од 9. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-715-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното музичко училиште „Ки-
ро Димов", ЦО — Титов Велес, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Петров 
Предраг, в. д. директор, а како нов застапник се 
запишува Петров Предраг, директор, со неограни-
чено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 778/811. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. вбЗ од 21. X. 19'8И година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1409-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената —- проширување на деј-
носта на Монтажно-занаетчиската задруга „Ради-
јатор", ЦО и ограничено емство - Скопје, ул. „Ви-
сил Ѓоргов" бр. 25, со следните податоци: 

Дејноста на задругата се проширува со: 
— инсталатерска за водовод и канализација и 
— електроинсталатерска: 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 86)3/81. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 258 од 19. X. 198,1 година, на регистарска 
влошка бр. 1-ј16-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Установата за чување полски имоти -
Кавадарци, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Ристо Анџушев, директор, без 
ограничување, а се запишува како нов застапник, 
инж. Илија Камчев, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 258/81. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 7715 од 9. IX. 19811 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1188-3-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Универзитетот „(Кирил и Методиј" -
Скопје, Универзитетски центар за математичко-
технички науки — Скопје, ООЗТ Електротехнички 
факултет — Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник декан Борис Спасенов-
ски, а како нов застапник се запишува д-р Ристо 
Миновски, декан, со неограничени 'овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 775/81. (325) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 150 од 8. V. 19i81 година, на регис-
тарска влошка бр. 68 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на. Општин-
ската самоуправна интересна заедница за патишта 
— Демир Хисар. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за патишта — Демир Хисар е основана со самоуп-
равна спогодба. 

Основни дејности - - 140229: 
- донесува статут на Општинската заедница; 
- донесува самоуправни општи акти на ОСИЗ; 
— донесува одлуки и други општи акти за 

категоризација на локалните патишта во соглас-
ност со собранието на општината; 

— донесува одлуки за воведување местен и 
друг самодопринес кога за тоа ќе заклучат члено-
вите на ОСИЗ, проектирање, изградба, реконструк-
ција или одржување на локалните патишта, однос-
но патни правци од интерес за општината; 

— утврдува финансиски план, ја утврдува оп-
штата политика за развој на ОСИЗ, развој на мре-
жата на локалните патишта и ги донесува годиш-
ните и повеќегодишните планови и програми за 
работа; 

-— ги утврдува општите услови за одвивање 
на сообраќајот на одделни локални патишта, го 
утврдува начинот и условите за уредување на пре-
мините на патиштата од повисока категоризација 
и улици низ населени места или железнички пру-
ги; 

- врши и други работи за патиштата. 
Во правниот промет ОСИЗ има целосни овлас-

тувања и целосна одговорност. 
ОСИЗ ќе ја застапува Петре Лејковски, прет-г 

седател на Општинската самоуправна интересна за-
едница за патишта — Демир Хисар, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 1150/811. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 869 од 16. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-9-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетскиот центар за мате-
матичко-технички науки, О. СОЛ. О., со ООЗТ -
Скопје, ООЗТ Факултет за физика - - Скопје, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на ООЗТ проф. д-р Славко Бахчеванџиев, де-
кан, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник проф. д-р Смиља Конеска, декан, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 869/81. (326) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 194 од 1. VII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 69 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за патишта 
— Битола. 

ОСИЗ е основана со Законот за патишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/8О) и Самоуправ-
ната спогодба за основање на СИЗ за патишта —-
Битола. 

Основни дејности: 140213 самоуправна интерес-
на заедница за патишта. 

Во правниот промет е овластена да работи во 
свое име и за своја сметка. 

За сите обврски сторени во правниот промет 
одговара со сите средства - целосно одговорност 
СЦО). 

ОСИЗ ќе ја застапува дипл. прав. Митре Ми-
тревски, претседател на СИЗ за патишта, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 194/81. (332) 
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Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 193 од 1. VII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 27 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Заводот за заштита на спомениците на 
културата, природните реткости и музеј —- При-
леп, со следните податоци: Белкоски Илија, дирек-
тор, го застапува и претставува Заводот за зашти-
та на спомениците на културата, природните рет-
кото и музеј. Во негово име склучува договори, 
одлучува за набавка и продажба на основните сред-
ства и средствата на заедничката потрошувачка 
со единечна вредност до 10.000 дин.; од 100.000 дин. 
со одлука на Извршниот одбор, а преку 100.000 
дин. со одлука на работната заедница. 

Му престанува овластувањето на Цветкоски 
Божидар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. ,193/81. (333) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 199 од 10. VII. 11981 година, на регис-
тарска влошка бр. 318/011 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Медицинскиот центар — ООЗТ Здрав-
ствена станица — Тутунски комбинат - Прилеп, 
со следните податоци: Име на лицето овластено за 
застапување: д-р Јордан Јовановски, директор на 
ООЗТ Здравствена станица — Тутунски комбинат 
— Прилеп, во состав на РО Медицински центар 
— Прилеп. Директорот е самостоен во вршење на 
работите од својот делокруг. 

Му престанува овластувањето на досегашниот 
директор д-р Мирослав Андреевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 199/81. (334) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелства за V и VI одделение на име Ша-

реска Добрица, с. Церово, Гостивар. (4146) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Ј1у-

љиета Куртиши, Гостивар. (4147) 
Свидетелство за VI одделение на име Флори-

ме Мустафаи, Гостивар. (4148) 
Свидетелство за V одделение на име Мурати 

Реџепие, с. Симница, Гостивар. (4149) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Џе-

лили Лумније, Гостивар. '(4150) 
Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 

Абдулаи Реџије, с. Симница, Гостивар. .(4151) 
Свидетелство за VI одделение на име Муста-

фаи Шефкет, Гостивар. (415'2) 
Свидетелство за VI одделение на име Бајрами 

Сабрије, ул. „Беличица" бр. 16, Гостивар. (4153) 
Здравствена легитимација, издадена од Вини-

ца на име Илиев Борчо, ул. „Христо Узунов" бр. 
5, Виница. (4154) 

Здравствена легитимација, издадена од Виница 
на име Илиев Ванчо, ул. „Христо Узунов" бр. 5, 
Виница. (4155) 

Здравствена легитимација на име Симонов Ми-
јалче, с. Блатец, Виница. (4156) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „Орце Николов", Скопје, на име Саша Јаки -
мова, Скопје. (4157) 

Индекс бр. 3460, издаден од Технолошкиот ф а -
култет на име Весна Иванова, Скопје. (4158) 

Свидетелство од I година, издадено од Гимна-
зијата „Никола Карев", Скопје на име Јовица" 
Гуговски, Скопје. (41Ф9) 

Свидетелство на име Најдоска Сузана, ул. „Ца-
не Коњарец" бр. 211, Прилеп. (4160) 

Свидетелство од средно техничко училиште на 
име Кондоски Благоја, с. Леништа, Прилеп. (4161) 

Свидетелство за VI одделение на име Ризоски 
Миле, ул. „Цане Коњарец" бр. 99, Прилеп. (4162) 

Свидетелства за И и III година гимназија на 
име Снежана Петреска, ул. „Октомвриска" бр. 103, 
Прилеп. (4163) 

Здравствена легитимација на име Ѓорѓеска Ил-
ка, уд. „Орде Чопела" бр. 24, Прилеп. (4164) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Рис-
теска Маре, ул. „Црвени Стени" бр. 112, Прилеп. 

(4165) 
Свидетелство на име Цветковска Васка, ул. 

,,Шаќир Војвода" бр. 5, Прилеп. (4160) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Да-

утоска Милка, с. Дебреште, Прилеп. (4167) 
Свидетелство за VII одделение на име Ибеска 

Умсана, с. Дебреште, Прилеп. (4168) 
Свидетелство за V одделение на име Османоска 

Месуда, с. Дебреште, Прилеп. (4169) 
Здравствена легитимација на име Лазаревска 

Стоиле, ул. „ЈНА" бр. 60, Куманово. (4170) 
Воена книшка на име Хасан Селмановски, ул. 

„Бистрица" бр. 62, Охрид. (7508) 
Воена книшка на име Горѓи Стојков, В. П. 

7036/2, Штип. ' (9721) 
Свидетелство за IV одделение на име Киро 

Џинковски, с. Разловце, Делчево. (7660) 
Воена книшка серија 00/623 на име Тимко К и -

тановски, с. Киселица, Делчево. (7632) 
Пасош бр. МА 518540 на име Хајрула Баорка-

ри, с, Г. Седларце, Тетово. (7996) 
Пасош на име Зулхиџе Ајдари, ул. „Караорман" 

бр. 27, Тетово. (7699) 
Лична карта на име Зулхиџе Ајдари, ул. „Ка-

раорман" бр. 27, Тетово. (7700) 
Пасош бр. МА ;229355 на име Сабри Лимани, 

с. Чегране, Гостивар. (7746) 
Меница на износ од дин. 1.400.000,00, издадена на 

20. XI. 1981 година од FO „Макметал-Инженеринг" 
- Скопје, жиро сметка 40100-601-16359 СОК Фили-
јала — Скопје, со рок на плаќање на ден 18. I. 
1982 година, авалирана од Стопанската банка -
Основна банка — Скопје, жиро-сметка 40100-620-16, 
СОК Филијала - Скопје. (7710) 

Свидетелство за VII одделение на име Таип 
Рамадани, с. Порој, Тетово. (4125) 

,Свидетелство за И клас, издадено од Гимназија 
на име Џељаљи, Расим, ул. „Н. Село" бр. 116, Те-
тово. (4126) 

Свидетелство на име Билали Неби, с. Г. Речи-
ца, Тетово. (4127) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназија-
та „К. Пејчиновиќ", Тетово, на име Даути Нурхан, 
ул. „Цетинска" бр. 5, Тетово. (4)128) 

Лична карта на име Азири Серет, ул. „Битол-
ска" бр. 32, Тетово. (4129) 

Свидетелство за VI одделение на име Бајрами 
Бајрам, с. Шипковица, Тетово. (4130) 

Свидетелство за V одделение на име Даути 
Феим, с. Стримница, Тетово. (4131) 

Свидетелство за V, VI и VII одделение на име 
Сулејман Адили, с. Желино, Тетово. (4132) 

Свидетелство за VII одделение на име Исмен 
Зибери, с. Желино, Тетово. (4133) 

Свидетелство за V одделение на име Нагиб 
Џемаили, с. Челопек, Тетово. (4134) 

Свидетелство на име Амети Муамет, с. Челопек, 
Тетово. (4135) 

Здравствена легитимација на име Зибери Фер-
десе, с. Желино, Тетово. (4136) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дау-
товски Селим, с. Стримница, Тетово. (4137) 

Свидетелство за VI и VII одделение на име 
Даути Феим, с. Стримница, Тетово. (4138) 

Свидетелство за VI одделение на име Фадил 
Руфати, ул. „146" бр. 6, Тетово. (4139) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Зе-
ќири Адем, с. Шемшево, Тетово. (4140) 
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Свидетелство за VI одделение на име Насиме 
Бејта, Гостивар. (4)141) 

Свидетелство на име Хандари Хасан, Гостивар. 
(4142) 

Свидетелство за V одделение на име Ѓурчинос-
ки Славко, с. Тумчевиште, Гостивар. (4143) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Сеј-
дулаи Музафер, Гостивар. (4144) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Ша-
реска Румена, с. Церово, Гостивар. (4145) 

Здравствена легитимација на име Јовановски 
Перица, ул. „Пиринска Македонија" бр. 17, К у -
маново. (4171) 

Здравствена легитимација на име Џема Ду-
дие, ул. „Илинденска" бр. 45-б, Куманово. (41720 

Здравствена легитимација на име Шабан Идиќ, 
ул. „Илинденска" бр. 45, Куманово. (4173) 

Здравствена легитимација на име Бексоски 
Бане, Куманово. (4174) 

Здравствена легитимација на име Синани Сел-
вер, с. Лопате, ,Куманово. (4175) 

Здравствена легитимација на име Стефановски 
Љупчо, с. Тромеѓа, Куманово. (4176) 

Здравствена легитимација на име Стојковиќ 
Александар, ул. „Н. Тесла" бр. 140, Куманово. 

(4177) 
,Здравствена легитимација на име Матевска 

Снежана, Куманово. (4178) 
Свидетелство за I година, издадено од Учи-

лиштето „Перо Наков", Куманово на име Белков-
ска Јагода, ул. „Никола Јовановиќ" бр. 2/28, К у -
маново. (4179) 

Здравствена легитимација на име Трајкоска 
Сузана, ул. „11 Ноември" бр. 82, Куманово. (4180) 

Здравствена легитимација на Илиевска Вера, 
ул. „ЈНА" бр. 96, Куманово. (4181) 

Свидетелство за VII одделение на име Мијов-
ска Лепа, с. Мартолци, Титов Велес. (4182) 

Свидетелства за III и IV година гимназија на 
име Илиев Марко, ул. „Јован Алабанов" бр. 20, 
Титов Велес. (4183) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сулеј-
ман Исмаили, с. Теарце, Тетово. (4184) 

Свидетелства за V и VI одделение на име 
Јакупи Сафет, с. Челопек, Тетово. (4185) 

Свидетелство за III одделение, издадено од 
Основното училиште „Лирија", с. Жеровјане на 
име Таири Таир, с. Г. Седларце, Тетово. (4186) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Насер Џеладини, с. Желино, Тетово. (4187) 

Свидетелство за V одделение на име Јованов-
ски Борче, с. Ратае, Тетово. (4188) 

Свидетелство за V одделение на име Фетаи 
Абдилсамет, с. Прељубиште, Тетово. (4189) 

Свидетелство за V одделение на име Зеќири 
Адем, с. Шемшево, Тетово. (4190) 

Здравствена легитимација на име ѓорѓиевска 
Светлана, ул. „Г. Делчев" бр. 223, Тетово. (4191) 

Работна книшка на име Бучевски Ѓоко, с. Ра -
тае, Тетово. (4192) 

Свидетелство на име Сатки Саити, ул. „Вар-
дарска" бр. НО, Тетово. (4193) 

Свидетелство за V одделение на име Фатмир 
Самими, ул. ,,НО" бр. 5 ,Тетово. (4194) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фазлии Ќемал, с. Шемшево, Тетово. (4195) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски бо-

лести при Медицинскиот факултет во Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на следните раководни работни мес-

Услови: Покрај општите услови предвидени со 
закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— за работното место под реден број еден -
заменик директор по настава, кандидатите треба 
да имаат завршено медицински факултет, да се 
лекари специјалисти по ортопедија и наставници 
по предметот ортопедија на Медицинскиот факул-
тет со работно искуство до 6 години, да имаат ор-
ганизациони и морално-политички квалитети и да 
нема пречки по член 611 од ЗЗТ. 

— за работното место под реден број два — 
заменик директор по здравство, кандидатите да 
имаат завршено медицински факултет, да се ле-
кари специјалисти по ортопедија со работно ис-
куство до 6 години, да имаат организациони и мо-
рално-политички квалитети и да нема пречки по 
член 5ii;i од ЗЗТ. 

Конкурсот е отворен ili5 дена сметано од денот 
на објавувањето. 

Молбите со потребната документација за ис-
полнување на условите се доставуваат преку ар-
хивата до Советот на ООЗТ Клиника за ортопе-
ски болести —Скопје. (363) 

Советот на Шумарскиот факултет - Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор или преизбор на научни работници и 
тоа: 

а) еден научен работник за областа педологија 
со исхрана на растенијата во звањето научен или 
виш научен соработник; 

б) еден научен работник за областа микробио-
логија во звањето научен или виш научен сора-
ботник; и 

в) двајца научни работници за областа шумска 
ентомологија во звањето научен или виш научен 
соработник. 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до де-
канот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да прило-
жат : диплома за завршен III степен на студии, 
односно завршен докторат, куса биографија, спи-
сок на стручни и научни трудови и по еден при-
мерок од самите трудови. 

Пријавите со останатите документи се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. (376) 

та: 
,1. заменик директор по настава, 
2. заменик директор по здравство. 

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот 
за ловство („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), 
Собранието на општината Кисела Вода — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување на стопанисување на Високо-
планинското ловиште „Кадина Река" на подрачјето 
на општината Кисела Вода — Скопје. 

Учесниците на конкурсот треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со 

ловно стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации на здружен труд, кои стопанисуваат целос-
но или со поголем дел од површината на кое се 
установува ловиштето; 

— да располагаат со стручни лица за ловство 
и ловочувари. 

Рокот за поднесување на барањата со потреб-
ната документација трае 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. 

Барањата се поднесуваат до Собранието на оп-
штината Кисела Вода — Скопје — Секретаријат 
за стопанство, труд и општествено планирање -
Скопје (337) 
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ИЗЛЕГОЛ ОД ПЕЧАТ 
НОВИ ЗБИРКИ 

УСТАВ НА СФРЈ 
УСТАВ НА СРМ 

- со амандмани на Уставот на СФРЈ и со 
амандмани на Уставот на СРМ - во една 
збирка. 

Ова усталено издание, по својот формат, 
има за цел да го олесни користењето на ус-
тавите и новите амандмани за примена во 
практиката. 

Цена на збирката е 150 динари. 

СОДРЖИНА 
Страна 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 

С О К О М Е Н Т А Р 
Збирката содржи воведување во тематс-

ката и проблематиката на извршувањето на 
санкциите; коментар и објаснување на зако-
ните и прописите во СРМ и тоа: Законот за 
извршување на санкциите за кривични дела 
и стопански престапи и на Законот за органи-
зацијата и работењето на посебните органи-
зации и единици со стопанска дејност во 
казнено-поправните установи и воспитно-по-
правните домови; прописи за спроведувањето 
на првиот закон и регистар на поимите. 

Збирката се одликува со систематичност, 
што севкупната проблематика на извршува -
њето на санкциите ја прави лесно достапна 
на оние што со неа се занимаваат во практи-
ката. Поради тоа Збирката се препорачува на 
сите правосудни органи и казнено-поправни 
и воспитно-поправни установи и на вработе-
те во овие органи и установи, на органите 
за внатрешни работи, на адвокатите како 
носители на одбраната на обвинетите, на ус-
тановите и органите за социјална заштита, 
на студентите на факултетите со чии нас-
тавни планови и програми е опфатена оваа 
материја, како и на секој што го интереси-
ра општествениот и социјалниот аспект на 
извршувањето на санкциите. 

Збирката ја приготвил д-р Ванчо Проев-
ски. 

Рецензија и предговор дроф. д-р Горѓи 
Цаца, републички секретар за правосудство. 

Цена на збирката е 350 динари. 
Порачки прима Службата за претплата 

на Службен весник на СРМ - 91000 Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-
603-12498. 

558. Одлука за насочување на издвоените 
средства од продадените количества 
нафтени деривати - — — — -— -

555. Одлука за избор на претседател на Ре-
публичкиот општествен совет за праша-
ња на општественото уредување - - -

308. Одлука за висината на минималните 
пензии во 1982 година — - - - - - -

793 

554. Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект ТС 110/35 kV „Са-
моков" на подрачјето на општината Ма-
кедонски Брод - - - - —- — 793 

793 

556. Наредба за преземање мерки за заштита 
на животните од заразните и паразит-
ните болести во ,1982 година - - - - 703 

557. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 73/81 од 11 ноември 1981 година 797 

558. Решение на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 178/В1 од 26 ноември 1981 
година — - - - - - - --- - - 798 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

307. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со 
движењето на номиналните лични до-
ходи во 1981 година — — — — — 798 

790 

309. Одлука за граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање во 1982 година 799 

340. Одлука за висината на основиците на 
осигурување, стапките и износите на 
придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување и начинот на пријавува-
њето на одредени категории осигурени-
ци и лица вон работен однос - - - - 799 

311. Одлука за изменување на Одлуката за 
основиците за пензиско и инвалидско 
осигурување на самостојните занаетчии 
и самостојните угостители кои служат 
за плаќање на придонесот и за оствару-
вање на правата —- — — — — — 801 

312. Одлука за изменување на Одлуката за 
висината на приходите на корисникот 
на пензија и членовите на неговото до-
маќинство од кои зависи правото за 
заштитен додаток на пензијата . - - 801 

313. Договор за пензиско и инвалидско оси-
гурување на професионалните возачи -
сопственици на патнички и товарни ав-
то-такси . . . . „ — 8011 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах, 51о Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 к а ј 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје 
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