
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена 

Понеделник, 22 јули 1991 
С к о п ј е 

Број 34 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 50 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

615. 
Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-

вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1991 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 
и 46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за 
мерките кои може да се преземат заради спречување 
и отстранување на нарушувањата на тековите во сто-
панството во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 46/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО 
ЈА ПЛАЌААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА, ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕ-
РИОДОТ ОД 1986 ДО 1991 ГОДИНА, ВО ПРВОТО 

ПОЛУГОДИЕ ОД 1991 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за привремено престанување на 

обврската за уплатување на средствата од обврзни-
ците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1986 до 1991 година, во прво-
то полугодие од 1991 година („Службен весник на 
СРМ“ бр. 4/91 и 15/91), во насловот и во точка 1, 
зборовите „првото полугодие“ се заменуваат со збо-
ровите „периодот јануари-септември". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-1457/1 
5 јули 1991 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р 

616. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 28 јуни 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧ-

КИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за републички надоместоци yiа од-

делни производи (.,Службен весник на СРМ“, бр. 
23/91), во член 2, под .,а“ точка 1 броевите „2,50", 
„3,00" и „2,50", во алинеите 1, 2 и з се заменуваат 
со бројот „2,00". 

Член 2 
Членот 5 се брише. 

Член 3 
Во член 6, став 1 зборовите: „Министерството за 

стопанство во Службата на општественото книговод-
ство во Републиката“ се заменуваат со зборовите: 
„Републичкиот буџет“. 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 4 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 
јуни 1991 година. 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

Бр. 23-1300У1 
27 јуни 1991 година 

Скопје 

617. 
Врз основа на член 153 од Законот за внатреш-

ни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕД; 
СТВА ЗА ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
За исплата на зголемен личен доход од 300/о на 

сегашната основица на личен доход на работниците 
во Министерството за внатрешни работи му се обез-
бедуваат дополнителни средства за исплата на истиот 
од 1. VII. до 31, XII. 1991 година. 

Член 2 
, Надоместок по овој основ на личен доход ќе 

имаат работниците со посебни овластувања и одго-
ворности, согласно Правилникот за распределба на 
средствата за лични доходи за заедничка потрошу-
вачка на Министерството за внатрешни работи. 

Член 3 
Исплатата на средствата ќе се обезбедат од Ре-

публичкиот буџет. 
Член 4 

Одлуката ,ќе ја спроведе Министерството за фи-
нансии на Република Македонија. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Претседател на -Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

Бр. 23-1443/1 
5 јули 1991 година 

Скопје 

618. 
Врз основа на член 32 од Законот за Владата 

на Социјалистичка Република Македонија и члено-
вите 44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Ма-
кедонија, Владата на седницата одржана на 21 мај 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД 
ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА, ВНАТРЕШ-
НИТЕ РАБОТИ, ПРАВОСУДСТВОТО И УПРАВАТА И 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИОТ СОСТАВ 

1. Се образува Комисија за решавање на управ-
ните работи во втор степен од областа на народната 
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одбрана, внатрешните работи, правосудството и упра-
вата. 

Комисијата ќе решава по жалби против решени-
јата донесени во управна постапка од Министерство-
то за народна одбрана^ Министерството за внатреш-
ни работи и Министерството за правосудство и 
управа. 

2. Комисијата се состои од претседател и двајца 
членови, зависно од управните работи за кои се ре-
шава во втор степен. 

Членовите се променливи. 
3. За претседател на Комисијата се именува: 
— д-р Љубомир Фрчковски, член на Владата,. 
4. За членови се именуваат: 
— Најда Шапова, дипл. правник во Министер-

ството за народна одбрана, 
— Слободан Илиќ, дипл. правник во Министер-

ството за народна одбрана, 
— Борче Бутнејски, од Министерството за внат-

решни работи, 
— Благоја Тодовски, од Министерството за внат-

решни работи, 
— Горѓи Проја, помошник во Министерството за 

правосудство и управа, 
— Милица Терзиовска, дипл. правник во Минис-

терството за правосудство и управа. 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 17-1102/1 
21 мај 1991 година 

Скопје 
Потпретседател на Владата, 

д-р Беќир Жута, с. р. . 

619. 
Врз основа на член 32 од Законот за Владата на , 

Социјалистичка Република Македонија и членовите 
44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македо-
нија, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ 
НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБ-

ЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА НЕЈЗИНИОТ СОСТАВ 

1. Се образува Комисија за решавање на управ-
ните работи во втор степен од областа на стопан-
ството. 

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби 
против решенијата донесени во управна постапка од 
Министерството за стопанство, Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Минис-
терството за односи со странство и Министерството 
за развој. 

2. Комисијата се состои од претседател и двајца 
членови, зависно од управните работи за кои се ре-
шава во втор степен. 

Членовите се променливи. 
3. За претседател на Комисијата се именува: 
— д-р Гоце Петрески, член на Владата и минис-

тер за развој. 
4. За членови се именуваат: 
— м-р Ластимир Смилев, советник во Министер-

ството за стопанство, 
— Ружди Ибраимов, помошник во Министерство-

то за стопанство, 
— Тимка Блажевска,- самостоен советник во Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

— Владанка Манчева, самостоен советник во Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

— Бошко Здравковски, дипл. економист во Ми-
нистерствотд за развој, 

— Спасе Лазаревски, дипл. економист во Минис-
терството за развој. 

5, Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1103/1 
21 мај 1991 година 

Скопје 
Потпретседател на Владата, 

д-р Беќир Жута, с. р. 

620. 
Врз основа на член 32 од Законот за Владата на 

Социјалистичка Република Македонија и членовите 
44 и 45 од Деловникот на Владата на СР -Македони-
ја, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД 
ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ, ГРАДЕЖНИШТВОТО 
И ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

НЕЈЗИНИОТ СОСТАВ 

1. Се образува Комисија за решавање на управ-
ните работи во втор степен од областа на урбаниз-
мот, градежништвото и геодетските работи. 

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби 
против решенијата донесени во управна постапка од 
Министерството за урбанизам, градежништво, сооб-
раќај и екологија и Републичката геодетска управа. 

2. Комисијата се состои од претседател и двајца 
членови, зависно од управните работи за кои се ре-
шава во втор степен. 

Членовите се променливи. 
3. За претседател на Комисијата се именува: 
— Илија Андонов-Ченто, член на Владата. 
4. За членови се именуваат: 
— Виолета Мирчевска, правник во Министерство-

то за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија, 

— Виолета Тапанџиева, правник во Министер-
ството за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија, 

— Панде Трајковски, дипл. геодетски инженер во 
Републичката геодетска управа, 

— Гуте Петковски, дипл. агроном во Републич-
ката геодетска управа. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр. 17-1104/1 
21 мај 1991 година 

Скопје 
Потпретседател на Владата, 
- д-р Беќир Жута, с. р. 

621. 
Врз основа на член 32 од Законот за Владата на 

Социјалистичка Република Македонија и членовите 
44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македони-
ја, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД 
ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ, ВРСКИТЕ И ЕКОЛО-

ГИЈАТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИОТ 
СОСТАВ 

1. Се образува Комисија за решавање на управ-
ните работи во втор степен од областа на сообраќа-
јот, врските и екологијата. 

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби 
против решенијата донесени во управна постапка од 
Министерството за урбанизам, градежништво, сооб-
раќај и екологија. 
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2. Комисијата се состои од претседател и двајца, 
членови, зависно од управните работи за кои се 
решава во втор степен. 

Членовите се променливи. 
3. За претседател на Комисијата се именува: 
— м-р Алаудин Тоска, член на Владата. 
4. За членови се именуваат: 
— Виолета Мирчевска, правник во Министерство-

то за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија, 

— Виолета Тапанџиева, правник во Министер-
ството за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1105/1 
21 мај 1991 година 

Скопје 
Потпретседател на Владата, 

д-р Беќир Жута, с. р. 

622. 
Врз основа на член 32 од Законот за Владата на 

Социјалистичка Република Македонија и членовите 
44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македони-
ја, Владата на седницата одржала на 21 мај 1991 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ 
НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБ-
ЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУ-
РАТА, ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА, АРХИВСКАТА ДЕЈ-
НОСТ, ИНФОРМИРАЊЕТО, ЗДРАВСТВОТО И СО-

ЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА НЕЈЗИНИОТ СТАВ 

1. С.е образува Комисија за решавање на управ-
ните работи во втор степен од областа на образова-
нието, науката, културата, физичката култура, ар-
хивската дејност, информирањето, здравството и со-
цијалната заштита. 

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби 
против решенијата донесени во управна постапка од 
Министерството за образование и физичка култура, 
Министерството за наука, Министерството за култу-
ра, Министерството за информации, Министерството 
за здравство, Министерството за труд и социјална по-
литика и Архивот на Македонија. 

2. Комисијата се состои од претседател и двајца 
членови во зависност од управните работи за кои се 
решава во втор степен. 

Членовите се променливи. 
3. За претседател на Комисијата се именува: 
— д-р Јане Милевски, член на Владата. 
За членови се именуваат: 
1. Спасе Макаровски, помошник во Министер-

ството за образование и физичка култура; 
2. Томислав Димовски, помошник во Министер-

ството за образование и физичка култура; 
3. Зорица Панзова, советник за правни работи 

во Министерството за наука,-
4. Коста Јовчевски стручен соработник во Ми-

нистерството за наука, 
5. Горѓи Бојчевски, помошник во Министерство-

то за култура; 
6. Тодор Тасески, советник во Министерството за 

култура; 
7. Јорданка Стојкова, правник во Министерство-

то за информации; 
8. Олга Пешева, правник во Министерството за 

односи со странство; 
9. Драган Тилев, дипл. екон. во Министерството 

за труд и социјална политика; 
10. Мирјанка Алексовска, дипл. економист во Ми-

нистерството за труд и социјална политика; 
11. Виолета Ѓерасимова, советник во Архивот на 

Македонија; 

12. Светлана Димковска, правник во Архивот на 
Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-1106/1 
21 мај 1991 година 

Скопје 
Потпретседател на Владата, 

д-р Беќир Жута, с. р. 

623. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Вла-

дата на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 
јули 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА 
ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за републички надоместоци („Служ-

бен весник на СРМ“ бр. 23/91), во член 2, во потточ-
ка 1 броевите „2, 50" и „3,00" во алинеите 1, 2 и 
з и во потточката 2 бројот „2,00" во алинеите 1 и 
2 се заменуваат со бројот „4,00". 

Член 2 
Во член 9 став 1, по зборот „прекршок“ се до-

дава зборот' „претпријатие“. 

Член з 
Во членот 1 и 2, став 2 се брише зборот „Соци-

јалистичка“. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-1616/1 
18 јули 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р. 

624. 
Врз основа на член 6, став з од Законот за заш-

тита на населението од заразни болести што ја заг-
розуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
51/84 и 63/90), член 3, став 2 и член 6„ став 3 од 
Законот за заштита на населението од заразни бо-
лести („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76, 18/82 и 
37/86), Владата на Република Македонија, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД СИНДРОМОТ НА СТЕКНАТ НЕ-

ДОСТАТОК НА ИМУНИТЕТ - СИДА 
ВО 1991 ГОДИНА 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Во текот на 1991 година ќе се продолжи со инте-
зивно спроведување на мерките и активностите на-
сочени кон спречувањето и сузбивањето на СИДА-та 
во Република Македонија, применувајќи ги истовре-
мено доктринарните ставови и насоките предвидени 
во Југословенскиот план за превенција и контрола 
на СИДА-та склучен помеѓу Сојузниот секретаријат 
за труд, здравство, боречки прашања и социјална 
политика и директорот на Регионалниот уред за 
Европа на Светската здравствена организација. 

Програмата ќе биде реализирана од страна на 
здравствените установи, во Републиката во меѓусебна 
соработка и со просветните и образовните органи и 
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установи, Црвениот крст, средствата за јавно инфор-
мирање — дневен печат, радиото и телевизијата, а и 
со соработка со другите републички, здравствени 
установи и Собранието на Црвениот крст на Ма-
кедонија. 

Во Републиката на организиран начин (ќе се 
вршат посебни програмски епидемиолошки, серолош-
ки и клинички истражувања, ќе се собираат подато-
ци за појавата и епидемиолошките карактеристики 
на ова подмолно заболување, со цел да се согледа 
раширеноста на асиматомското насилство на ХИВ 
вирусот кај населението. 

Ќе се проучат и утврдат методите кои можат да 
се користат за рано откривање, спречување и сузби-
вање на болеста. 

Ќе се утврдат, преземат и контролираат спрове-
дувањето на мерките за спречување на пренесување-
то, ширењето и ставањето под контрола на заболу-
вањето. 

Воведување на активен метод на работа на сите 
нивоа со цел да се едуцира и запознае со болеста 
и начинот на заштита не само здравствениот, обра-
зовниот и друг кадар, туку целото население, а по-
себно загрозените групи. Целта е секој поединец да 
биде вклучен во сопствената заштита и во заштита,-
та на блиските и околината, затоа што против оваа 
болест нема ниту лек, ниту вакцина и еднаш зара-
зен е доживотно заразен, а од сто заразени 10—30%' 
заболуваат и умираат во рок од неколку месеци до 
три години. 

Активно и рано да се откриваат заразените, од-
носно носителите на ХИВ вирусот, како и болните, 
првите да се ставаат под епидемиолошки надзор, а 
вторите да се хоспитализираат и лекуваат. 
А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА 

1. Основна здравствена заштита и хигиенско-епиде-
миолошка дејност на територијата на Републиката 

Согласно препораките на Светската здравствена 
организација и Југословенскиот план за превенција 
и контрола на СИДА-та во Југославија и нашите до-
сегашни искуства во спроведувањето на републички-
те програми, Програмата ги опфаќа следните мерки 
и активности: 

— Систем на програмски епидемиолошки испи-
тувања и надзор,-

— Лабораториски испитувања,-
— Едукација и информирање на здравствените 

работници; 
— Превентива насочена за општа јавност и по-

себно загрозените групи на население, здравствено 
воспитание. 

Систем на програмски епидемиолошки испитува-
ња и надзор 

— следење на епидемиолошката состојба во све-
тот и ка ј нас, како и следење на светските и домаш-
ните достигнувања во оваа област; 

— следење на спроведувањето на соодветните за-
конски прописи и стручни упатства; 

— организирање на епидемиолошко испитување 
и навремено откривање на заболените од СИДА и 
лица заразени со вирусот СИДА, првенствено во 
рамките на одделни категории население изложени 
на зголемен ризик; 

— организирање на здравствениот надзор над за-
болените и заразените со вирусот на СИДА и епиде-
миолошки истражувања кои опфаќаат следење на 
нивната здравствена состојба, испитување на околи-
ната, односно контактите (сексуалните партнери, чле-
новите на потесната фамилија посебно децата, лица 
што злоупотребуваат дроги) земање на крв за лабо-
раториски прегледи, со почитување на анонимноста 
при постапките; 

— испитување на хоспитализираните болни по' 
епидемиолошки индикации,-

— организирање на лекување на заболените во 
соодветна медицинска установа; 

— евиденција и пријавување на зapaзeнитe^ за-
болените и умрените од СИДА и тоа со водење на 
посебна книга за евиденција на наведените лица. 
Индивидуалното пријавување ќ е се врши со соодвет-
на пријава за заболување — смрт од СИДА во 3 
примероци, доверливо, во затворен плик, кој го дос-
тавува медицинската установа која ќе утврди носи-
тел 'на антитела на вирусот на СИДА, заболување 
или смрт од СИДА, до Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, со иницијали на лицето и шифра на 
состојбата. 

Републичкиот завод за здравствена заштита -
Скопје врши пријавување до Сојузниот завод за 
здравствена заштита и изготвува соодветни извеш-
таи за заразените, заболените и умрените од СИДА, 
согласно со барањата на Светската здравствена орга-
низација, за Сојузниот завод и органите во Репуб-
ликата. 

Лабораториски испитувања 

Тестирање на крвта со цел да се утврди при-
суство на антитела на вирусот на СИДА ќ е се врши 
во медицинските установи кои ќе го Одреди репуб-
личкиот орган надлежен за работите на здравството; 

— тестирањето ќе се врши со ЕЛИСА методи и 
други поусовршени методи, имунофлуоресцентна и 
др., а во случај на позитивност се повторува. Докол-
ку и вториот тест е позитивен се врши конфирма-
ција со тестот Вестерн — блот во Сојузната референс 
лабораторија во Љубљана; 

— задолжително ќ е се врши тестирање на крвта 
на присуство на антитела на вирусот на СИДА оддел-
но кај секоја доза крв за трансфузија и при транс-
платација на органи и ткива; 

— Институтот за микробиологија при Медицин-
скиот факултет во Љубљана ја врши функцијата на 
Сојузна референс лабораторија за дијагностицирање 
на вирусот на СИДА за територијата на Југославија. 

Резултатите од испитувањето на оваа лаборато-
рија ја потврдуваат или исклучуваат инфекцијата со 
вирусот на СИДА кај кои е утврдено присуство на 
антитела со ЕЛИСА тестот, со цел ѕ да се верифи-
цираат случаите кои се пријавуваат на Светската 
здравствена организација. 

— Воведување на методата Вестерн — блот. 

Информирање и стручно усовршување 
на\ здравствените работници 

За едукација и информирање на здравствените 
работници во Републиката ќе се организираат пре-
давања, стручни состаноци и семинари. Здравствените 
работници редовно ќ е бидат информирани за епи-
демиолошката состојба во земјата и светот, меди-
цинските достигнувања во борбата против СИДА-та,, 
како и стручни ставови. 

— посебна едукација и информирање ќе се спро-
ведува во однос на здравствените работници кои се 
бават со дијагностика, превенција и лекување на ли-
цата од ризичните групи (невропсихијатри, дермато-
венеролози, инфектолози, лабораториски работници 
и други); 

— информирање и едукација на парамедицински-
те работници кои по природата на својата работа 
доаѓаат во допир со заразните лица или учествуваат 
во информирањето на населението за СИДА; 

— републичките здравствени установи, преку по-
себни програми за СИДА ќе ги утврдуваат доктри-
нарните ставови во поглед на лабораториските актив-
ности, лекувањето, односно хоспитализацијата, здрав-
ствено-воспитните и останатите активности насочени 
за спречување на СИДА-та, во согласност со Југосло-
венскиот план за превенција и контрола на СИДА-та 
и соодветните достигнувања и искуства во светот. 
Во врска со тоа, ќе изготвуваат повремени инфор-
мации, стручни упатства за здравствените работници, 
летоци, брошури, типски предавања за здравствено-
воспитната работа, и ќе се користи списанието „На-
родно здравје“. 
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Здравствено воспитна активност 

Имајќи во предвид дека единствен ефикасен ме-
тод за спречување на ширењето на заразата со ви-
русот на СИДА претставува потполна информација 
за природата на заразата, патиштата на ширење и 
начинот на заштита, здравственото информирање и 
воспитание е задолжителна мерка која ќе се спрове-
дува во сите средини. 

Покрај здравствените работници, кои (ќе го спро-
ведуваат здравственото воспитание, за таа работа ќе 
бидат оспособувани и стручно усовршувани и други 
профили на едукатори, како просветни работници, 
активисти на Црвениот крст, работници во средства-
та за јавно информирање итн. 

Содржината и начинот на информирање ќе биде 
прилагоден на средината во која сe спроведува здрав-
ствено воспитната активност, возраста и нивото на 
општата и здравствената култура. 

Со здравствено воспитание ќе бидат опфатени 
основните училишта согласно „Програмата за здрав-
ствено воспитание на децата во осумгодишните учи-
лишта за спречување и сузбивање на ширењето на 
СИДА“ вклопувајќи ја во соодветните наставни про-
грами. 

Заради најшироко информирање на населението 
ќе се спроведува следното: 

— организирање на предавања со соодветна со-
држина во работните и другите организации, и за-
едници; 

— воведување постојани рубрики! во дневниот пе-
чат со информација за епидемиолошката состојба, 
совети, новости во поглед на медицинските достиг-
нувања, разни соопштенија, прашања и одговори итн; 

-— соработка со радиото и телевизијата во ин-
формативните и здравствено воспитните емисии, 
вклучувајќи и спотови; 

— во работата со поедини посебно загрозени ка-
тегории население, ќе се применуваат посебни мето-
ди на воспитание во согласност со специфичностите 
на тие категории (наркомани, деликвенти, проститут-
ки, работници во земјите со висок ризик на зараза и 
сл.); 

— спроведување на здравствено воспитна актив-
ност со посебен пристап кон лицата заразени со ви-
русот на СИДА. 

Републичките медицински установи во соработка 
со Собранието на Црвениот крст на Македонија (ќе 
вршат координација на здравствено воспитната деј-
ност во целата Република преку: 

— заеднички, унифициран леток со основните 
информации за СИДА, начинот на нејзиното ширење 
и мерките на заштита; 

— заеднички плакат (простор); 
— типизирани предавања; 
— леток и агитка за нашите работници кои ра-

ботат во странство. 

Научно истражувачка работа 

— следење на научно-истражувачката работа во 
Републиката и земјата за проблематиката во врска 
со СИ Д А-та,-

— воведување на регистар за студии и научно-
истражувачка работа на подрачјето на Републиката; 

— набавување на стручна литература; 
— организирање на лонгитудинално следење на 

сите серопозитивни во Републиката, со цел да се 
утврди должината на траењето на асимптомниот пе-
риод носење вирус и фактори кои на тоа влијаат,-

t — организирање серолошки испитувања на ви-
сокоризичните категории население и следење на се-
ропозивитетот и факторите кои придонесуваат за не-
говиот пораст. 

2. ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ ОД СИДА 

Болните или на СИДА сомнителните лица ќе се 
лекуваат во Клиниката за заразни болести во Бел-
град, до оспособување на Клиниката за заразни бо-
лести и фебрилни состојби во Скопје. 

Кај болните од СИДА лекувањето во Клиниката 
ќе трае се до санирање на опоргунистичката инфек-
ција. Понатамошната контрола на здравствената сос-
тојба и продолжувањето на лекувањето го презема 
здравствената установа според местото на живеење 
на болниот. Се до повторното заболување од опур-
тунистичка инфекција (друга или реактивирање на 
постојната), кога повторно се хоспитализира во соод-
ветната клиника за заразни болести и така се до 
фаталниот исход. Лекувањето во стварност, не само 
што е долго и повеќекратно, туку и многу скапо, би-
дејќи се работи за тешки опуртунистички инфекции, 
кои го напаѓаат организмот со уништен имун систем 
од страна на ХИВ-вирусот, лековите во најголем број 
се увозни, тешко се набавуваат и многу се скапи. 

3. АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За остварување на целите и активностите утвр-
дени со Програмата, во 1991 година Заводот ќе ги 
спроведува следните мерки и активности: 

Учество во изготвувањето на плановите на меди-
цинските центри и здравствените домови за спречу-
вање на ширењето на СИДА-та во 1991 година и тоа, 
посебно во подрачјето со поголем ризик, односно во 
кои во претходните години е регистриран болен од-
носно носител на вирусот СИДА, граничните подрач-
ја, односно оние со малограничен промет и средби, 
како и туристичките региони. 

Носители: Медицинските центри и здрав-
ствените домови во соработка со 
Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита 

Ќ е се организираат регионални советувања со 
раководителите на здравствените организации, са-
нитарно-хигиенските и епидемиолошките дејности и 
републичките санитарни и здравствени инспектори. 
На советувањата ќе бидат разработени мерките и 
активностите за спречување на ширењето на СИ Д А-та 
во регионот, како и за секоја подрачна единица 
поодделно (4). 

Носители: Републички завод за здравстве-
на заштита 

Ќе се одржат регионални семинари на кои 
здравствените работници ќе се запознаат поблиску 
со раширеноста и состојбата, преземените епидемио-
лошки мерки, епидемиологијата, клиничката слика, 
дијагностиката, како и ред други карактеристики на 
СИДА-та, како и мерките кои треба да се спрове-
дуваат за спречување на ширењето, како и открива-
ње на носителите на вирусот на СИДА-та и забо-
лените. 

Носители- Републички завод за здравстве-
на заштита и републичките ор-
ганизации застапени во опера-
тивниот план на Републичката, 
програма 

По единствена методологија ќе се вршат серо-
лошките дијагностики на теренот за СИДА-та. Ќ е се 
одржи семинар во врска со усовршувањето на мето-
дологијата за лабораториска дијагностика, односно 
усвојување на методи и интерпретација на резулта-
тите. 

Носители: Републички завод за здравстве-
на заштита, 
Републички завод за трансфу-
зиологија, Клиниката за заразни 
болести и здравствените органи-
зации 

. Ќе се вршат епидемиолошки истражувања и се-
ронадзори во Републиката заради рано откривање на 
изворите и патиштата на пренесувањето на СИДА-та, 
подобрување на знаењата за однесувањето на посеб-
ните популациони групи со ризично однесување, ќе 
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се спроведува серонадзор над југословенските ра-
ботници кои се враќаат од работа во областите со 
висок ризик, како и во регионите со соодветен ри-
зик (гранични, туристички, каде има случај на забо-
лување, односно носители на вирусот и др.). 

Носители: Републички завод за здравстве-
на заштита, медицинските цен-
три и здравствените домови 

Ќе се извршат епидемиолошки и серолошки ис-
питувања за секој нов откриен случај на болен, од-
носно носител на вирусот на СИДА со цел да се 
откријат заразените. 

Носители -. Здравствените/организации и Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита 

За секој утврден болен, односно носител на ви^ 
русот на СИДА (ќе се пополни посебниот прашалник 
за заболување, односно смрт од СИДА и достави до 
ХЕ службата, односно заводот за здравствена зашти-
та во подрачната единица, која три 'примероци од 
пријавата доставува до Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита. Републичкиот завод пријавува до 
Сојузниов завод за здравствена заштита и до Репуб-
личкото министерство за здравство. 

Носители: Медицинските центри, здрав-
ствените домови и Републичкиот 
завод за здравствена заштита 

За секое лице за кое ќе се утврди дека е носи-
тел на вирусот на СИДА, од епидемиолог на здрав-
ствената организација и од Републичкиот завод за 
здравствена заштита, ќе се земе епидемиолошка 
анамнеза и даде совет за соодветно однесување. По-
зитивните лица се ставаат под постојана епидемио-
лошка контрола и се следи нивната здравствена сос-
тојба и при појава на првите симптоми на болеста 
истите задолжително се хоспитализираат во одреде-
ната клиника за заразни болести. Болните кај кои 
привремено е санирана состојбата од опортунистич-
ко заболување и се отпуштени од Клиниката за за-
разни болести, одново се под епидемиолошки надзор. 

Носители: Здравствените организации и Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита 

Ќе се води посебна евиденција и документација 
во медицинските установи и во Републичкиот завод 
за здравствена заштита, посебно. за носителите на 
вирусот, а посебно за болните од СИДА;- на посеб-
ниот прашалник за заболување или смрт од СИДА. 

"Носители: Здравствените организации и Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита 

Ќе се врши информирање и здравствено воспи-
тание на населението заради обезбедување на одго-
ворно однесување на секој поединец, создавање на 
широк круг на здравствени работници во социјална-
та и детската заштита, просветата и образованието, 
како основна мерка за превенција и сузбивање на 
СИДА-та. Изготвување на здравствено просветен ма-
теријал, агитки. плакати, филмови, касети, брошури, 
списанието „Народно здравје“ и др. 

Носители: Здравствените организации, Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита, Црвениот крст и 
другите здравствени републички 
установи кои учествуваат во опе-
ративниот план на Републичка-
та програма . 

Ќе се следи и научно истражувачката работа во 
земјата и странство и !ќе се воведе регистер за сту-
дии и научно-истражувачка работа во Републиката. 
Набавување на стручна литература. 

Ќе се организира лонгитудинално следење на си-
те серопозитивни во Републиката со цел да се утвр-
ди должината на траењето на асимптомниот. период 
на носителство на вирусот и факторите кои на тоа 
влијаат. Ќе се следи порастот на серопозитивитетот 
и факторите кои допринесуваат за неговиот пораст.-

Носител: Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита 

Ќе се врши увид и стручен епидемиолошки над-
зор во здравствените установи во сите подрачни еди-
ници над преземените мерки предвидени во пропи-
сите за спречување и сузбивање на заразните бо-
лести ,со изготвување на извештаи — записници кои 
.ќе бидат доставувани до Републичкиот санитарен 
инспекторат и републичкиот инспектор за подрачната 
единица и директорот на здравствената установа. 

Републичкиот завод за здравствена заштита ќе 
ја организира, координира и директно (ќе учествува 
во пружањето на стручно-методолошката помош, 
спроведувањето на доктринарните ставови во поглед 
на лабораториските активности, лекувањето, односно 
хоститализацијата, здравствено-воспитните и остана-
тите активности насочени за спречување на СИДА-та 
во согласност со југословенската програмска актив-
ност за заштита на населението од СИДА ,и соод-
ветните достигнувања и искуства во светот, односно 
препораките на Светската здравствена организација. 
Во врска со тоа ќе изготвува повремени информа-
ции, стручни упатства и активно '(ќе учествува во 
работата на Републичката и Сојузната комисија за 
СИДА. Ќе остварува редовна стручна соработка и 
размена на стручни и научни сознанија и достигну-
вања со сите заинтересирани и одговорни и сора-
ботка со средствата за јавно информирање. 

4. АКТИВНОСТИ НА КЛИНИКАТА ЗА ИНФЕКТИВ-
НИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

Клиниката за инфективни и фебрилни состојби 
(ќе врши КЛИНИЧКО серолошко испитување на раши-
р е н о с т на антителата за ХИВ вирусот во популации 
со зголемен ризик за СИДА. 

Ќе се врши клиничко испитување на лицата кои 
им припаѓаат на ризичните групи односно на забо-
лените кои се сомнителни на СИДА, имуно-ензимско 
испитување на сите лица кои и припаѓаат на првата 
група. Ќе врши едуцирање, информирање и стручно 
усовршување на здравствените работници. 

Кај болните со опортуни инфекции, како и кај 
дел од лицата од ризичните групи, во диференцира-
ње на нивниот имунолошки статус ќе се врши до-
полнително имунолошко-ензимско испитување, преку 
користење на други ензимски маркери. 

Носител: Клиниката за инфективни бо-
лести и фебрилни состојби 

Кај лицдта кај кои ќе се утврдат антитела на 
ХИВ вирусот, ќе се направат потврдни тестови, со 
КОИ .ќе се потврди дијагнозата на СИДА. 

Позитивните тестови 'ќе се испратат во Референс 
лабораторијата во Микробиолошкиот институт во 
Љубљана каде што се врши крајна оценка на пози-
тивитетот на тестот, додека не се оспособи Клини-
ката. 

Ќе се врши оспособување и воведување на ме-
тодата Вестерн блот-тест,-

Ќе се изврши оспособување на Клиниката за ин-
фективни болести и фебрилни состојби за хоспита-
лизација, дијагностика и лекување на болни од 
СИДА. 

Ќ е се изврши доопремување на соодветна опре-
ма и ќе се организира просторот за прифаќање на 
болните за хоспитализација и лекување. 

Ќе се изврши доусовршување на медицинскиот 
кадар (лекари, медицински сестри, лаборанти) со ис-
праќање во клиниките и лабораториите во земјата 
и надвор, како и на разни семинари, симпозиуми и 
конгреси на кои се изнесуваат современите сознани-
ја за проблемот на СИДА-та во земјата и во светот. 
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Носител.- Клиниката за инфективни боле-
сти и фебрилни состојби 

Во Клиниката ќе се формира советувалиште за 
работа со пациенти од ризичните групи и други ли-
ца КОИ бараат преглед, испитување и информации за 
болестите заради превенција за истата. Ќе се води 
дневник и (ќе се формира картотека. 

5. АКТИВНОСТИ НА СТОМАТОЛОШКИТЕ КЛИНИ-
КИ ПРИ СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

СКОПЈЕ 

Стоматолошките клиники при Стоматолошкиот 
факултет (ќе ги вршат следните програмски актив-
ности : 

Ќe се изврши стручен надзор и (ќе се пружи 
стручна “медицинска помош на стоматолошките служ-
би во медицинските центри и здравствените домови 
во Републиката. Цел е поблиску да се запознаат 
здравствените работници во стоматолошката дејност 
со карактерот и начинот на превенција на пациен-
тите и здравствените работници, како и начинот на 
дезинфекција на опремата и инструментите кои се 
користат во секојдневната стоматолошка практика. 
Исто така,, ќе се сугерира дополнување на најнеоп-
ходната опрема, инструменти и заштитни средства. 
Сето тоа имај!ќи го во предвид дека преку стомато-
лошката дејност во Републиката годишно поминуваат 
околу 2.250.000 пациенти, на кои се вршат стомато-
лошки услуги од кои најголем број се со „крварење“, 
и опасност од пренесување на СИДА. 

Носител: Стоматолошките клиники 

Ќе се пружи стручна помош на стоматолошките 
служби во здравствените установи во изготвувањето 
на плановите за превенција на пренесувањето СИДА 
и преку дејностите на забоздравствената служба во 
здравствените установи, 

Носител: Стоматолошките клиники 

Ќе се дополни и обнови стручното упатство за 
заштита од СИДА кое е издадено од страна на Сто-
матолошките клиники и истото ќе се достави во 
адекватен број до сите стоматолбшки служби во СР 
Македонија,, а ќе се изготвуваат и нови упатства. 

Носител: Стоматолошките клиники 

Ќе се одржуваат регионални советувања за здрав-
ствен кадар во. стоматолошката дејност, за да се 
пренесат најновите сознанија за заштита од овие за-
болувања кои се преземаат во други центри во Ју-
гославија и Европа. Овие советувања ќе ги одржу-
ваат стручни кадри од Стоматолошките клиники (4). 

Носител: Стоматолошките клиники 

Во наставната програма за студенти ќе се пред-
видат предавања од оваа проблематика за да истите 
би можеле да се запознаат со карактеристиките на 
ова заболување, патот и начинот на ширење на ин-
фекцијата и начинот на превенција. 

Студентите и завршениот стоматолошки кадар ќе 
се едуцираат за да можат лесно да ги препознаваат 
опортунистичките инфекции во устата во раната 
фаза на заболувањето. 

Носител: Стоматолошките клиники 

Повторен стручен надзор и контрола ќе се извр-
ши во третото тримесечје во сите стоматолошки 
служби на подрачјето на Република Македонија, за 
да се пружи понатамошна стручна помош на дтома-
толошките работници, да се констатираат преземе-
ните мерки и спроведувањето на нивните оперативни 
програми, подготвени во првата половина на го-
дината. 

Ќе се изработат поединечни извештаи кои ќе 
бидат доставени до: Републичкиот санитарен инспек-

торат и здравствената установа каде што е извршен 
надзорот. 

Носител: Стоматолошки^ клиники 

6. АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 

Превенција на пренесувањето на СИДА (ХИВ-ин-
фекцијата) и хепатит (ХБВ и ХЦВ инфекцијата) пре-
ку крв и крвни деривати. 

Ќе се испитуваат 65.000 шишиња на крв на СИ-
ДА и Б хепатит (ХИВ-антитела и ХБсАг), во Репуб-
личкиот завод за трансфузиологија и 11 станици за 
трансфузиологија во. Републиката: Кавадарци, Тето-
во; Штип, Титов Велес, Струмица, Прилеп, Охрид, 
Битола, Кочани, Гевгелија и Куманово. 

Во 1991 година со апаратура ќе се опремат и ќе 
почнат со испитување уште 7 станици за трансфу-
зиологија на крв и тоа во: Струга, Гостивар, Кичево, 
Неготино, Крива Паланка, Дебар и Кичево. 

Практично ќе се докомплетира мрежата на 
трансфузиолошки единици со опрема, обучен кадар 
за испитување на СИДА. и ХБсАГ, а со тоа и сите 
трансфузиолошки единици кои земат крв ќе можат 
да ја испитуваат на ХИВ-антитела и ХБсАг. Сега на 
овие станици кои не се сеуште оспособени, услуга 
им прават соседните, така да целата крв се испитува. 

Носители: Републичкиот завод за трансфу-
зиологија и станиците за транс-
фузиологија 

Почетно испитување на ХЦВ — инфекцијата 
(3.000 примероци од разни дарители од разни гра-
дови на Република Македонија ХБсАг, позитивни и 
ХБсАГ негативни), по половина, од 15 градови на 
Република Македонија: Скопје, Кавадарци, Тетово, 
Штип, Титов Велес, Струмица, Прилеп, Охрид, Би-
тола, Кочани, Гевгелија, Куманово, Струга, Кичево, 
Гостивар, по 200 примероци од секој град. 100 ХБсАг 
позитивни, 100 ХВсАг негативни. Во наредните годи-
ни овие испитувања ќе се прошируваат со одредена 
динамика. 

Носител: Републичкиот завод за трансфу-
зиологија 

Распишување на конкурс за најдобра статија 
(приказ),. за современите сознанија за ХИВ. ХБВ и 
ХЦВ инспекцијата, каде што ќе се прикаже и проб-
лем - комплексот во врска со HBV инфекцијата. 
Приказ на активностите на Светската здравствена ор-
ганизација во врска со заштитата на населението од 
ХИВ, ХБВ и ХЦВ инфекцијата. Да се изнесат и про-
дискутираат заклучоците од Il-от научен собир за 
вирусните хепатити одржан во МАНУ на 4. X. — 5. 
X. 1990 година. За овој приказ ќе се користат днев-
ниот печат, радиото и телевизијата, по можност се-
кои 2 месеци. Овие активности ќе се повторуваат 
секоја година. 

Носител: Републичкиот завод за трансфу-
зиологија 

Заводот ќе врши стручен надзор и ќе пружа 
стручна помош на станиците за трансфузија на крв 
во општините, посебно во врска со лабораториската 
дијагностика во врска со СИДА-та и Б хепатитот. 

Ќе изготвува и доставува извештај до Републич-
киот санитарен инспекторат, Републичкиот фонд за 
здравствена заштита и до медицинската установа ка-
де што е извршен стручниот надзор. 

7. АКТИВНОСТИ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ 
И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ „БАРДОВЦИ“ 

Болницата за нервни и душевни болести ,ќе из-
готви Годишна програма во врска со спречувањето 
на настанување и ширењето на зависноста — нарко-
манијата, како и за рано откривање на наркоманите 
и истите се стават под специјалистички. здравствен 
надзор. Целта на предвидените програмски активно-
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сти покрај борбата против наркоманијата ќ е биде 
програмски насочена и за спречување и ширење на 
СИ Д А-та меѓу наркоманите, како и од наркоманите. 

Покрај Советувалиштето во Скопје, ќе пружа 
,стручна и методолошка помош во оформувањето и 
унапредувањето на работата на исти советувалишта 
во поголемите центри во Републиката. 

Носител.- Болницата за нервни и душевни 
болести „Бардовци“ — Скопје 

Ќ е изготви стручни упатства за работа на сове-
тувалиштата, посебно за спречување на пренесување-
то на СИДА-та меѓу наркоманите и од нив, како и 
агитки и брошури наменети за наркоманите, а и за 
спроведување на здравствено-просветната дејност од 
страна на здравствените и просветните работници. 

Носител.- Болницата за нервни и душевни 
болести „Бардовци“ — Скопје 

Ќ е одржува регионални семинари и советувања 
во соработка со советувалиштата за наркоманија за 
здравствениот кадар во регионот, како и за сите кои 
работат на спречување и сузбивање на наркомани-
јата, со акцент за преземање на сите мерки за спре-
чување на пренесување на СИДА-та преку наркома-
нијата (4). 

Носител: Болницата за нервни и душевни 
болести „Бардовци“ и здравстве-
ните установи во Републиката 

Ќе врши стручен надзор во врска со презема-
њето на мерките предвидени во Програмата и пропи-
сите во здравствените установи во Републиката. За 
извршениот стручен надзор ќе изготви извештаи и 
ќе ги доставува до Републичкиот санитарен инспек-
торат и здравствената установа каде што е извршен 
надзорот. 

Носител-. Болницата за нервни и душевни 
болеста „Бардовци“ — Скопје 

Ќ е ја презема организацијата и одговорноста си-
те наркомани во Републиката редовно и систематски 
да се испитуваат на носителството на ХИВ вирусот 
најмалку четири пати годишно, а по епидемиолошки 
индикации почесто. Кај позитивните ќе преземе 
мерки за дефинитивно докажување на позитивите-
тот и ќе ги стави под постојан здравствен надзор и 
здравствено воспитание. Исто така, ќе преземе мер-
ки да бидат испитани и сите лица во врска со пози-
тивитетот за кои што има епидемиолошки индика-
ции. 

Носител: Болницата за нервни и душевни 
болести „Бардовци“ — Скопје 

Ќ е го користи дневниот печат, радиото и теле-
визијата за здравствено воспитание во врска со спре-
чувањето на ширењето на наркоманијата и спречу-
вањето на пренесувањето на СИДА-та преку нарко-
манијата. 

Носител,: Болницата за нервни и душевни 
болести „Бардовци“ — Скопје 

8. АКТИВНОСТИ НА СОБРАНИЕТО НА ЦРВЕНИОТ 
КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Ќ е организира регионални семинари за обука 
на кадри за предавачи за здравствено воспитание во 
врска со спречувањето и ширењето на СИДА-та, по-
веќе пати годишно. 

Ќ е спроведува интензивна здравствено-воспитна 
дејност со младата генерација (предавања, проекци-
ја на филмот „СИДА-та и младите“ поделба на про-
паганден материјал), во сите општини во Републи-
ката. 

Ќ е подготви и издава, брошури за СИДА-та, 
агитки и плакати. Ќ е набавува филмови за СИДА :та 
со кои (ќе ги снабдува организациите на Црвениот 
крст во сите подрачни единици во Републиката и 
здравствените установи. 

9. АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА СТРУЧНА 
КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ПРЕДЛАГАЊЕ 

НА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД СИДА-та 
— изготвува предлог-програми и планови за заш-

тита на населението од СИДА во Републиката; 
— ја следи состојбата и при појава на СИДА во 

Републиката ги координира активностите и ги усог-
ласува ставовите помеѓу организациите кои учеству-
ваат со активности и мерки во спречувањето и суз-
бивањето на болеста; 

— дава предлози на министерот за здравство за 
преземање на мерки и активности при појава или 
опасност од појава на СИДА во Републиката. 
Б. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на Програмата за заштита на. на-
селението во Република Македонија од синдромот на 
стекнат недостаток на имунитет СИДА во тековната 
1991 година потребни се средства во износ од 
35.250.000,00 динари. Средствата се пресметани спре-
ма цените во декември 1990 година. 
1. Болничко лекување 12.000.000,00 дин. 

Болничкото лекување е задолжително во т т в 
случаи кога лицето болно од СИДА има опортунис(-
тичка инфекција до санирање на истата, потоа лице-
то се отпушта на домашно лекување. Хоспитализа-
цијата се повторува повеќе пати за времето од две 
до три години до смртниот исход, така да во про-
сек чинењето на болничкото лекување само за едно 
лице изнесува околу 4 милиони во просек, за 3 
болни х 4 милиони гг 12 милиони. 
2. Основна здравствена заштита 

(амбулантно-поликлиничко леку-
вање и испитување) и хигиен-
ско-епидемиолошка дејност на 
територијата на Републиката 8.000.000,00 дин. 

Амбулантно-поликлиничкото испитување и леку-
вање . на болните по пуштање од болница продолжу-
ва како и преземањето на сите хигиенско-епидемио-
лошки и противепидемиски мерки до повторно хос-
питализирање од понова опортунистичка инфекција. 
Исто така, е предвидено и следење на сите ХИВ 
позитивни лица со преземање на сите хигиенско-
епидемиолошки и противепидемиолошки мерки, како 
и сите епидемиолошки истражувања за откривање 
на неоткриените носители на ХИВ вирусот, и тоа: 

— следење на сите привремено отпуштени од 
болничко лекување,-

— следење на сите ХИВ позитивни, како и рано . 
откривање на ^ о т к р и е н и т е ; 

— епидемиолошки, серолошки и клинички испи-
тувања ; 

— изготвување на оперативни програми,-
— соработка со просветата и образованието и 

Црвениот крст и други заинтересирани и одговорни 
во врска со здравственото воспитание на население-
то, посебно со училишната и друга младина и од-
делни групи на население со зголемен ризик. 
3. За активноста и дејноста на Ре-

публичкиот завод за здравстве-
на заштита 4.000.000,00 д и н / 

4. За ак-тивноста и дејноста на Кли-
никата за инфективни болести 
и фебрилни состојби 3.000.000,00 дин. 

5. За активноста и дејноста на Сто-
матолошките клиники при Сто-
матолошкиот факултет - Скопје 3.000.000,00 дин, 

6. За активноста и дејноста на Ре-
публичкиот завод за трансфу-
зиологија 3.500.000,00 дин. 

7. За активноста и дејноста ' н а 
Болницата за нервни и душевни 
болести „Бардовци“ — Скопје l.ooo.ooo,oo дин. 

8. За активноста и дејноста на 
Црвениот крст на Македонија 500.000,00 дин. 

9. За активности на Републичката 
комисија 250.000,00 дин. 

ВКУПНО: 35.250.000,00 дин. 
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10. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

Средства за основна здравствена заштита (амбу-
лантно-поликлиничко испитување и лекување) и хи-
гиенско-епидемиолошка дејност во општината, репуб-
личките медицински установи и Собранието на Црве-
ниот крст на Македонија,. кои учествуваат во спро-
ведувањето на Програмата ќе се обезбедуваат по 
80% од средствата на здравственото осигурување' и 
200/о од Буџетот на Републиката и тоа: 

— од средствата на здравственото 
осигурување 28.200.000,00 дин. 

— од Буџетот на Републиката 7.050.000,00 дин. 
ВКУПНО: 35.250.000,00 ДИН. 

Распределбата на средствата од овие извори ќе 
се врши врз основа на редовниот надзор за изврше-
ната работа и пристигнатите извештаи и фактури, а 
по предлог и стручно мислење на Републичката 
стручна комисија за организација и предлагање на 
мерки за заштита од СИДА. 

За спроведување на оваа програма ќе се грижи 
Министерството за здравство, кое редовно ќе ја из-
вестува Владата на Република Македонија. 

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 23-13471/1 
27 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

625. 
Врз основа на член 6, став 3 од Законот за заш-

тита на населението од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 51/84 и 63/90), член 3, став 2 и член 6, став 3 од 
Законот за заштита на населението од заразни бо-
лести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76, 18/82 и 
37/86), Владата донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНОСТА, 
СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛО-
ЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1991 ГОДИНА 

Во 1991 година ќе се продолжи со спроведување 
на мерките и активностите од претходната Средно-
рочна програма насочени кон спречувањето и сузби-
вањето на бруцелозата кај луѓето во Република Ма-
кедонија. 

Целта на оваа програма е сузбивање на бруце-
лозата кај луѓето на територијата на целата Репуб-
лика,' преку: 

— организирано следење на раширеност на бру-
целозата и на спроведувањето на мерките и актив-
ностите за спречување и сузбивање на болеста; 

— преку епидемиолошки испитувања, рано откри-
вање на изворите и на патиштата за пренесување на 
заразата; 

— рано и активно откривање, лабораториско до-
кажување и адекватно лекување на заболените, како 
би се спречиле компликациите, инвалидноста, реци-
дивите и смртноста,-

— програмско и планско спроведување на мер-
ките и активностите за спречување на понатамошно 
ширење на бруцелозата и сузбивање на болеста на 
територијата на целата Република. 

А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА 

За остварување на целите утврдени со Програма-
та во 1991 година ќе се спроведуваат следните мер-
ки и активности: 

ќе се изготват оперативни планови за спре-
чување и сузбивање на бруцелозата во 1991 година 

и тоа посебно за подрачјата во кои изминатите го-
дини е регистрирана бруцелозата,' а посебно во кои 
нема, односно не е регистрирана бруцелоза; 

Носители: Медицинските центри и здрав-
ствените домови во соработка со 
Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита 

— ќе се организираат регионални советувања со 
раководителите на здравствените организации, хи-
гиенско-епидемиолошките дејности, ветеринарната 
дејност и санитарната и ветеринарната инспекција од 
градовите. На советувањата ќе бидат разработени 
мерките и активностите за спречувањето и сузбива-
њето на бруцелозата кај луѓето за регионот, како и 
за секое градско подрачје. Ќе се изнесе епидемио-
лошката и епизоотолошката состојба на ова заболу-
вање, како и досега преземените мерки и постигна-
тите резултати; 

Носители: Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита и Заводот за 
превентивна медицинска зашти-
та при Третата армиска област 

— 'ќе се одржат регионални семинари на кои 
здравствените работници ќе се запознаат со рашире-
носта на бруцелозата во Република Македонија, епи-
зоотолошката и епидемиолошката состојба, клинич-
ката слика, дијагностиката и другите карактеристи-
ки на бруцелозата, како и мерките кои треба да се 
спроведуваат за нејзино сузбивање,-

Носители: Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита и Заводот за 
превентивна медицинска зашти-
та при Третата армиска област 

— микробиолошко-лабораториска дијагностика 
на бруцелозата кај луѓето во лабораториите на за-
водите за здравствена заштита, Републичкиот завод 
за здравствена заштита и Заводот за превентивна 
медицинска заштита при Третата армиска област^ 
Верификација на сомнителните и позитивните серо-
лошки наоди, како и стручно хметодолошка помош 
за микробиолошката дијагностика, ќе обезбедува Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита и Заводот 
за превентивна медицинска заштита при Третата 
армиска област; 

Носители: Здравствените организации, РЗЗЗ 
и Заводот за превентивна меди-
цинска заштита при Третата 
армиска област 

— ќе се одржи семинар на микробиолози, зџ 
усвојување на методи и интерпретации на резулта-
тите; 

Носители: Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита 

— микробиолошко-лабораториската дијагностика 
ќе се врши по единствена методологија спрема упат-
ство изготвено од Заводот за превентивна медицин-
ска заштита при Третата армиска област; 

Носители-. Заводот за превентивна меди-
. цинска заштита при Третата ар-

миска област 

— за секој нов откриен случај кај луѓето или 
добитокот ќе се вршат епидемиолошки, серолошки 
и клинички испитувања, со цел да се откријат сите 
'заболени во таа населба,-

Носители: Здравствените организации, Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита и Заводот за пре-
вентивна медицинска заштита 
при Третата армиска област 

— за секој случај на заболување од бруцелоза ќе 
се известува територијалната хигиенско-епидемио-
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лошка дејност и ветеринарната организација и орга-
нот на управата надлежен за работите на санитарна 
и ветеринарна инспекција во градовите односно се-
кој случај на заболување, ќе се пријавува во Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита,-

Носители: Здравствените организации 

— секое лице кај кое клинички или епидемио-
лошки е поставена дијагноза или сомневање на бру-
целоза ќе биде упатено до' специјалист — инфекто-
лог за испитување и поставување на дијагноза. Секој 
потврден случај на бруцелоза ќе се упати во одде-
ленијата за заразни болести при медицинските цен-
три, Клиниката за заразни болести и фебрилни сос-
тојби во Скопје и во Одделението за заразни боле-
сти при Воената болница — Скопје за лекување; 

Носители: Здравствените организации 

— третманот и лекувањето на болните ќе се 
врши по единствена методологија и доктрина, спре-
ма изготвено упатство од Клиниката за инфективни 
болести и фебрилни состојби при Медицинскиот фа-
култет во Скопје,-

Носители: Клиниката за инфективни боле-
сти и фебрилни состојби — 
Скопје 

. — здравствен надзор над ветеринарните работни-
ци, работниците во кланиците, кожарската индустри-
ја, млекарниците и кај сточарите од општествениот 
сектор, преку систематски прегледи во кои ќе бидат 
вклучени клиничко-серолошките испитувања во однос 
на бруцелозата; 

Носители.- Здравствените организации 

— водење на посебна евиденција и документаци-
ја од страна на здравствените организации за секоја 
населба каде ќе се појави болест кај луѓето или 
животните, а за секој болен ќе се води индивидуал-
на анкета и листа за следење на болен лекуван од 
бруцелоза,-

Носители: Здравствените организации и Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита 

— евиденција и документација ќе се води по 
единствена методологија, спрема изготвено упатство 
од Републичкиот завод за здравствена заштита -
Скопје,-

Носител: Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје 

— здравствено просветување на населението ќе 
се врши преку поединечни разговори и организирани 
предавања во организациите на здружениот труд и 
населбите, при што населението (ќе се запознае со 
природата на болеста, начинот на пренесувањето, 
заштитата и др. 

Носители: Здравствени организации и Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита — Скопје 

Поради комплексноста на проблемот неопходна е 
тесна соработка на здравствената дејност, односно 
хигиенско-епидемиолошката со ветеринарската служ-
ба и инспекциските служби. 

Б. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на Програмата за спречување и 
сузбивање на бруцелозата кај луѓето потребни се 
средства во износ од 30.000.000,00 динари. Средства-
та се пресметани спрема цените во ноември 4990 
година. 

1. Болничко лекување 10.000.000,00 дин. 

Болничкото лекување е задолжително како би 
се спречиле компликациите, хроничноста и рецидиви-
те. Потребното лекување трае околу 40 дена, би-
дејќи случаите често се запуштени и од почетокот 
на боледувањето до поставувањето на дијагнозата по-
минува просечно повеќе од 2 месеци. Од досегаш-
ните искуства рецидиви се јавуваат во околу 10% 
случаи. 

2. Амбулантно-поликлиничко испи-
тување и лекување 6.000.000,00 дин. 

Амбулантно-поликлиничко испитување и лекува-
ње се спроведува на сите случаи како пред поста-
вување на точната дијагноза (бидејќи бруцелозата 
се манифестира со најразлична клиничка слика) и 
хоспитализирање^, така и по отпуштање од болни-
ца. Болните се подвргнуваат на најразлични клинич-
ко-лабораториски испитувања (хепатални исцедува-
ња, рентген графии, лабораториски серолошки испи-
тувања и др.). Чести се специјалистички прегледи од 
различни специјалност (ревматолози, ортопеди, не-
фролози, инфектолози, интернисти и др.). Болните 
од градовите каде нема инфектолог се испраќаат на 
специјалистички преглед, често и повеќе пати во по-
големите центри со што. уште повеќе се зголемуваат 
трошоците (патни и дневни трошоци, придружник 
и сл.). 

3. Трошоци на епидемиолошка деј-
ност l0.000.000,00 дин. 

Санитарно-епидемиолошката дејност ја спроведу-
ваат заводите за здравствена- заштита и хигиенско-
епидемиолошките служби во медицинските центри, 
односно здравствените домови. 

Се состои ОД: 
— следење на бруцелозата на своето подрачје,-
— изготвување на оперативни планови; 
— епидемиолошки, серолошки и клинички испи-

тувања; 
— епидемиолошки анкети за секој случај,-
— соработка со ветеринарната служба,-
— здравствен надзор над загрозените категории 

лица; 
— водење евиденција и документација, изготву-

вање извештаи, анализи и сл. 

4. Клиниката за инфективни бо-
лести и фебрилни состојби (за 
изготвување упатство, праќање 
на материјал во РЗЗЗ или во За-
водот за превентивна медицин-
ска заштита при Третата арми-
ска област и контрола над од-
делни заразни болести во Ре-
публиката за примена на един-
ствена методологија при лекува-
њето на хоспитализираните 
болни - 1.ооо.ооо,00 дин. 

5. За активноста и дејноста на Ре-
публичкиот завод за здравстве-
на заштита 2.ооо.ооо,оо. дин. 

6. За активностите на Заводот за 
превентивна медицинска зашти-
та при Третата воена област 800.000,00 дин. 

Овие два заводи како високо-специјалистички 
превентивни медицински установи ќе бидат директно 
задолжени за организирање, следење и изведување 
на мерките предвидени со Програмата. Републичкиот 
завод за здравствена заштита ќе ги собира месечни-
те извештаи за спроведените мерки од Програмата 
и заедно со Заводот за превентивна медицинска заш-
тита ќе изработува тримесечни информации и го-
дишни извештаи, што ќе ги доставува до Министер-
ството за здравство и Владата на Република Маке-
донија. 
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Во, Републичкиот завод за здравствена заштита и 
во Заводот за превентивна медицинска заштита ќе 
бидат обработувани сите позитивни серуми, докажа-
ни со методата БАБ и со Рајтовата реакција во заво-
дите за здравствена заштита во Републиката. Кај 
сите серуми ќе се работи реакција на аглутинација 
на Рајт, Кумбсов тест и РБК. Добиените резултати 
овие установи веднаш по извршените анализи ќе ги' 
доставуваат до установите кои ги испратиле. 

Во случај на епидемиска форма на ова заболу-
вање . во градските подрачја во противепидемиските 
мерки ќе се вклучат и овие две установи. 

Републичкиот завод за здравствена заштита и 
Заводот за превентивна медицинска заштита се за-
должуваат да вршат научно-истражувачка дејност во 
врска со проучување на епидемиолошката и дијаг-
ностиката на бруцелозата кај луѓето и програмира-
ње на мерките за спречување и сузбивање на ова 
заболување. 

Овие две високостручни установи ќе изготвуваат 
годишни програми и методолошки упатства за це-
лата Република. 

7. За активностите на Комисијата 200.000,00 дин. 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

1. Средствата за амбулантно-поликлиничко испи-
тување и лекување, трошоците на епидемиолошката 
дејност и 20% за болничко лекување ќе се обезбе-
дат од средствата за здравствено осигурување во из-
нос од 18.ооо.ооо,оо динари. 

2. Средствата за активностите на Републичкиот 
завод за здравствена заштита, Заводот за превентив-
на медицинска заштита при Третата воена област, 
80% за болничко лекување на заболените од бруце-
лоза, за Клиниката за инфективни болести и феб-
рилни состојби и за работата на Комисијата во износ 
од 12.000.000,00 динари се обезбедуваат од Буџетот 
на Републиката. 

За спроведување на оваа програма ќе се грижи 
Министерството за здравство, кое редовно ќе ја из-
вестува Комисијата за следење на активностите за 
елиминирање на заразната болест — бруцелоза во 
Република Македонија и Владата на Република Ма-
кедонија. 

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 23-955/1 
27 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

626. 
Врз основа на член 25 и 42 став з од Законот 

за семе („Службен весник на СРМ“ бр. 18/73, 51/88 
и 20/90), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОН-
ТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО, ЗА УТВРДУВАЊЕ 

КВАЛИТЕТОТ И ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СЕМЕ 

I. Организации за вршење стручна контрола над 
производството на семе се: 

1. РО Земјоделски факултет — Скопје — за жит-
ни, индустриски, фуражни и градинарски култури,-

2. Ро Земјоделски институт — Скопје — РЕ Ин-
ститут за полјоделство и градинарство — за житни, 
индустриски, фуражни и градинарски култури; 

— РЕ Институт за овоштарство — за овошно 
семе,-

3. АДМС ЗИК ,„Струмица“ — Струмица — ДОО 
— ИРЕ Институт за земјоделство — за житни, ин-, 
дустриски, фуражни и градинарски култури; 

4. РО Институт за ориз — Кочани — за ориз,-
5. РО Институт за тутун — Прилеп — за тутун,-

6. „Алкалоид" — Опитна станица за афион — 
Кавадарци — за афион; 
, 7. НОС ЗК „Педагошка“ - Битола 

— Завод за унапредување и развој на земјоде-
лието, Новаци — Битола — за житни и индустри-
ски култури; 

8. ПОС АИК „Куманово“ — Куманово-— за жит-
ни и фуражни култури. 

II. Организации за утврдување на квалитетот на 
семето се: 

1. РО Земјоделски факултет — Скопје,-
2. РО Земјоделски институт — Скопје; 
— РЕ Институт за полј одел ство и градинарство 

— Скопје,-
— РЕ Институт за овоштарство — Скопје; 
3. АДМС ЗИК „Струмица“ — Струмица 
— ДОО ИРЕ Институт за земјоделство — Стру-

мица; 
4. РО Институт за ориз — Кочани,-
5. РО Институт за тутун .— Прилеп,-
6. „Алкалоид" — Опитна станица за афион — 

Кавадарци,; 
7. ПОС ЗК „Педагошка“ — Битола 
— Завод за унапредување и развој на земјоде-

лието, Новаци — Битола; 
8. ПОС АИК „Куманово“ — Куманово. 
III. Организации за анализа и суперанализа на 

семето се: 
1. РО Земјоделски факултет — Скопје,-
2. РО Шумарски факултет — Скопје; 
3. РО Земјоделски институт — Скопје 
— РЕ Институт за полјоделство и градинарство 

— Скопје. 
IV. Со објавувањето на овој список во „Службен 

весник на Република Македонија“ престанува да ва-
жи Списокот на организациите за вршење стручна 
контрола над производството, за утврдување квали-
тетот и за вршење анализа на земјоделското семе 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 29/75). 

Бр. 10-1131/1 
6 јули 1991 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

д-р Иван Ангелов, с. р. 

627. 
Врз основа на член 13 став 5 од Законот за 

заштита на растенијата о,д болести и штетници 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 39/77, 51/88, 20/90 и 
281/91), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА КОИ ЌE ВРШАТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВ-
СТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОСЕВИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ, ОБЈЕКТИТЕ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ШУМСКО СЕМЕ И ОБЈЕКТИ-
ТЕ Зр\ ПРОИЗВОДСТВО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ 

РАСТЕНИЈА 

I. Организации за вршење задолжителни здрав-
ствени прегледи на земјоделски посеви за производ-
ство на семе и објекти за производство на саден ма-
теријал на повеќегодишни земјоделски растенија се: 

1. РО Земјоделски факултет —- Скопје за сите 
земјоделски посеви за производство на семе и објек-
ти за производство на саден материјал на повеќе-
годишни земјоделски растенија,-

2. РО Земјоделски институт — Скопје — РЕ Ин-
ститут за полјоделство и градинарство — Завод за 
заштита на растенијата — Скопје, за сите земјодел-
ски посеви за производство на семе и објекти за 
производство на саден материјал, на повеќегодишни 
земјоделски растенија; 
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3., АДМС ЗИК „Струмица“ — Струмица — ДОО 
— ИРЕ — Институт за земјоделство, за сите земјо-
делски посеви за производство на семе,-

4. РО Институт за тутун — Прилеп за земјодел-
ски посеви за производство на семе од тутун; 

5. РО Институт за ориз — Кочани за земјодел-
ски посеви за производство на семе од ориз,-

6. ПОС ЗК „Пелагонија" — Битола — Завод за 
унапредување и развој на земјоделието, Новаци -
Битола, за земјоделски посеви за производство на 
житни, фуражни и индустриски култури. 

II. Организација за вршење задолжителни здрав-
ствени прегледи на објектите за производство на 
шумско семе и објекти за производство на саден 
материјал на повеќегодишни шумски растенија е: 

1. РО Шумарски факултет — Скопје. 
III. Со објавувањето на овој список престанува 

да важи Списокот на организациите за заштита на 
растенијата кои ќе вршат задолжителни здравствени 
прегледи на земјоделски посеви за производство на 
семе, објектите за производство на шумско семе и 
објектите за производство на саден материјал на по-
веќегодишни земјоделски и шумски растенија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 13/78 и 27/88). 

Радовиш 
Ресен 
Струга 
Тетово 

560.000,оо 
560.000,00 

1.260.000,00 
1.680.000,00 

Бр. 10-1131/2 
6 јули 1991 година 

Скопје 

628. 

Министер 
за земјоделство, шумарство 

и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с. р. 

ВКУПНО: 14.000.000,00 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), а во врска со 
точка 3, во посебниот дел — распоред на средства 
од Финансискиот план на Фондот за 1991 година, 
Управниот одбор на Фондот на седницата одржана 
на 12 јули 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБАТА НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ВО 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШ-

ТА ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со средствата на Републичкиот фонд за креди-

тирање на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта (во натамошниот текст: 
Републички фонд) во износ од 14.000.000,00 динари 
(и со букви: четиринаесет милиони динари) ,ќе се 
поддржат иницијативите на општините во создава-
њето на инфраструктурни услови во селските населби 
во стопански недоволно развиените краишта. 

Како инфраструктурни услови се сметаат: из-
градба на училишен простор за основно образование, 
модернизација и реконструкција на локални патиш-
та, реконструкција на електричната мрежа, изградба 
на водоводи и поврзување со ПТТ врски. 

Член 2 
Распределбата на средствата од членот 1 на оваа 

Одлука по општини се врши диференцирано во за-
висност од достигнатиот степен на стопански разви-
ток и бројот на жителите во поодделните општини. 

Со примена на критериумите од претходниот 
став средствата по општини се распределуваат во 
следните износи: 

— во динари 
Берово 560.000,00 
Брод Македонски 980.000,оо 
Виница 970.000, оо 
Гостивар . 1.480.000,оо 
Дебар 980.000,оо 
Демир Хисар 980.000,оо 
Кичево 1.260.000,оо , 
Кратово 560.000,00 
Крива Паланка 1.250.000,оо 
Крушево 920.000,оо 

Средствата на општините им се доделуваат без 
обврска за враќање. 

Член з 
Собранијата на општините со посебни одлуки ќе 

ги утврдат непосредните корисници на средствата во 
согласност со намените утврдени во членот 2 од оваа 
Одлука и во соработка со Републичкиот фонд. 

Средствата ќе можат да се користат како уче-
ство во висина до 60% од вредноста на инфраструк-
турните зафати. По исклучок, за вложувањата во оп-
штините Македонски Брод, Демир Хисар, Крива Па-
ланка и во пограничните населби во останатите не-
доволно развиени општини, учеството на средствата 
од Републичкиот фонд може да изнесува до 70%. 

Член 4 
Користењето на средствата од Републичкиот 

фонд за намените утврдени во оваа Одлука ќ е се 
врши преку Стопанска банка А. Д. — Скопје. 

Стопанска банка А. Д. — Скопје преку која се 
остваруваат и користат средствата на Републичкиот 
фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе се гри-
жи за наменската употреба на средствата и за тоа 
ќе го известува Републичкиот фонд. 

Ако средствата се користат ненаменски и не се 
обезбедува сразмерно учество од другите извори, 
Стопанска банка А. Д. — Скопје ќе го извести Ре-
публичкиот фонд за преземање на соодветни мерки. 

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

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 08-215/1 
15 јули 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
д-р Благоја Горѓијовски с. р. 

629. 
Врз основа на точка 1 на^член 73 и член 153 

до 157 од Статутот на Македонската академија на 
науките и уметностите („Службен весник на СРМ“ 
бр. 30/78, 311/83 и 13/91), Собранието на Македонска-
та академија на науките и уметностите на седницата 
одржана на 18 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУ-

КИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

Член 1 
Во ,член 52 став 2 од Статутот на Македонската 

академија на науките и уметностите зборот „втора“ 
се заменува со зборот „трета“. 

Член 2 
Во член 54 по став 2 се додава нов став кој 

гласи: 
„Во рокот од став 1 на овој член се поднесуваат 

и предлозите за избор што потекнуваат од три чле-
на на Академијата“. 

Член 3 
Во член 55 став 1 по зборовите „одделенијата 

на Академијата“ се додаваат зборовите: „и оние што 
потекнуваат од три члена на Академијата“. 

Член 4 
Во член 56 по став 4 се додава нов став кој 

гласи: 
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„За референти за избор на редовен или дописен 
член можат да бидат именувани и членови на Ака-
демијата надвор од работниот состав како и члено-
ви од работниот состав на други академии на нау-
ките и ум.етностите на - СФРЈ од соодветна научна 
област“. 

Досегашните ставови 5, 6 и 7 стануваат ставови 
6, 7 и 8. 

Член 5 
Во член 57 став 1 по зборовите „не потекнуваат 

од одделенијата“ се додаваат зборовите: „и по пред-
лозите за избор што потекнуваат од три члена на 
Академијата“. 

Член 6 
Во член 63 став 2 по зборот „иницијатива“ за-

пирката се заменува со точка, а зборовите по неа 
се бришат. 

По став 2 се додаваат 2 нови става кои гласат: 
„Предлозите на одделенијата за избор на чле-

нови надвор од работниот состав ги утврдува Прет-
седателството на Академијата со тајно гласање. 

Предлозите од став 3 на овој член одделенијата 
ги утврдуваат со тајно гласање“. 

Член 7 
Во член 64 став з се менува и гласи: 
„Изборот на почесни членови се врши со јавно . 

гласање, а изборот на членови надвор од работниот 
состав се врши со .тајно гласање“. 

Член 8 
Во член 107 по став 1 се додава нов став кој 

гласи: 
„Член на Академијата во работен состав не мо-

же истовремено да биде на функцијата претседател, 
потпретседател, секретар или секретар на одделение 
и на функцијата раководител на институт, центар 
или друга научна единица“. 

Досегашните ставови 2, з и 4 стануваат ставови 
з, 4 и 5. 

Член 9 
Се овластува Претседателството на Академијата 

да утврдиk пречистен текст на Статутот на Македон-
ската академија на науките и уметностите. 

Член 10 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ и влегува во сила осмиот 
ден од денот на нејзиното објавување. 

Бр. 08-513/3 
12 јули 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

акад. Јордан Поп-Јорданов, с. р. 

630. 

ЗАЕДНИЧКА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ОД ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БР. 

11 - ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 
- \ 

Изборната комисија на изборната единица бр, 
11 — општина Македонски Брод откако утврди дека 
предлагањето и утврдувањето на кандидатите е извр-
шено согласно Законот, ја утврди заедничката листа 
на кандидати и тоа: 

1. Јован Костоски, Сојуз на комунисти — Движе-
ње за Југославија, 

2. Зоран Маркоски, Социјалдемократски сојуз — 
Социјалистичка партија на Македонија, 

3. Драган Настески, Движење за семакедонска 
акција — МЛАК, 

4. Велимир Бежоски, Работничка партија, 
5. Миле Атанаскоски, Македонска народна пар-

тија, 
6. Петре Трајаноски, Социјалдемократски сојуз 

на Македонија, 
7. Томе Андреески, ВМРО - Демократска пар-

тија, 

8. Милан Трајкоски, Сојуз на реформските сили 
на Македонија, 

9. Драшко Ѓорѓиоски, Политичка партија на не-
вработените на Македонија, 

10. Трајче Огненоски, независен кандидат, 
11. Руждија Сулејманоски, независен кандидат. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 
БР. 11 — ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

Бр. 03-7/1 Претседател, 
12 јули 1991 година Кирил Миладиноски, с. р. 

Мак. Брод 

Секретар, 
Љупчо Мишкоски, с. р. 

Членови: 
1. Спасе Дамчески, с. р. 
2. Тоде Тренкоски, с. р. 
3. Доне Штерјоски, с. р. 

631. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 12 јуни 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставно-
ста и законитоста на Одлуката за утврдување на це-
ните на вода и канализација, донесена од Работнич-
киот совет на јавното претпријатие „Комуналец“ во 
Прилеп, на 20 март 1990 г.одина. 

2. СЕ УКИНУВА точка III од решението за да-
вање согласност на одлуката означена во точката 1 
од оваа одлука, донесено од Извршниот совет на 
Собранието на Општината Прилеп на 24 ма ј 1990 
година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“, во „Службен гласник на 
Општина Прилеп“ и во означеното јавно претприја-
тие, на начин определен за објавување на општите 
акти. 

4. Работничкиот совет на „Енергоинвест — 11 
Октомври“ во Прилеп, со предлог поднесен до Устав-
ниот суд на Македонија, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на актите означени 
во точката 1 и 2 од оваа одлука, затоа што опреде-
луваат пет пати повисока цена за прекумерно потро-
шена вода и што означеното решение имало пов-
ратно дејство, што не било во согласност со Уставот 
и било во спротивност со закон. 

5. Судот на седницата утврди дека со оспорена-
та одлука се определени цените за вода и канали-, 
зација, при што во член з е предвидено за потроше-
ната вода граѓаните и другите корисници (организа-
ции) кои не се придржувале на мерките за штедење 
и имаат зголемена потрошувачка на вода да пла-
ќаат пет пати повисока цена од утврдената. 

Согласно член 104 од Уставот на СР Македонија, 
водите како добро од општ интерес уживаат посеб-
на заштита и се користат под услови и на начин 
што се пропишани со закон, а согласно член 105. од 
Уставот водите мора да се користат согласно општи-
те услови предвидени со закон, со кои се обезбедува 
нивно рационално користење и со другите општи 
интереси. 

Со член 7 од Законот за водите („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 6/81, 37/87, 20/90, 23/90 и 24/91) 
обезбедувањето на водоснабдувањето, режимот, упот-
ребата и користењето на водите се дејности од посе-
бен општествен интерес што ги вршат водостопански 
и други организации. Според член 14 од овој закон, 
природните површински извори на вода и подземни-
те води, кои по количество и квалитет обезбедуваат 
водоснабдување на населението на две или повеќе 
општини, првенствено се користат За водоснабдување 
на населението и за производство и преработка на 
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прехранбени производи, а според член 63 од законот 
водите определени првенствено да се користат за 
водоснабдување на населението и за производство и 
преработка на прехранбени производи не смеат да 
се користат за други намени, на начин кој негативно 
влијае на количеството и квалитетот^ на водата и кој 
ја спречува првенствената намена. 

Според членовите 2 и 3 од Законот за работе-
њето и управувањето на организациите на здруже-
ниот труд што вршат комунални дејности од посе-
бен општествен интерес („Службен весник на СРМ“ 
бр. 36/77), дејностите односно работите што се од 
суштинско значење за работењето на организациите 
на здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници и се неопходен услов за животот 
и работата на граѓаните и другите корисници, се ко-
мунални дејности од посебен општествен интерес, 
кои ги врши организација на здружен труд регис-
трирана за вршење на тие дејности. 

Согласно член 2 од Законот за системот на оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89) организациите самостојно и слобод-
но ги формираат цените на своите производи и услу-
ги според 'условите на пазарот. 

Од изнесените законски одредби, произлегува де-
ка организацијата што обезбедува водоснабдување 
на населението е овластена да го определи режимот 
на користењето на водата, а во тие рамки да го 
определи. и количеството на вода за пиење, заради 
рамномерно снабдување на сите корисници, како и 
цените за потрошената вода. Како една од мерките 
за обезбедување на водоснабдувањето, според мисле-
њето на Судот, организацијата може да утврди и 
повисоки цени за повеќе потрошената вода од опре-
делената количина, поради што Судот оцени дека 
оспорената одлука не е во несогласност односно не е 
во спротивност со означените уставни и законски 
одредби. 

6. Понатаму, Судот утврди дека на 24 мај 1990 
година Извршниот совет на Собранието на Општина-, 
та Прилеп со означеното решение дал согласност на 
оспорената одлука, при што во точката III од реше-
нието е предвидено дека тоа влегува во сила со де-
нот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 
1990 година и ,ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Прилеп“. 

Согласно член 260 од Уставот на СР Македони-
ја законите и другите прописи и општи акти на, 
општината и на Републиката се објавуваат пред да 
влезат во сила. Законите и другите прописи и општи 
акти, според член 261 од Уставот, влегуваат во сила нај-
рано осмиот ден од денот на објавувањето, а само 
од особено оправдани причини можат да влезат во 
сила во рок пократок од осум дена од денот на 
објавувањето, или истиот ден кога се објавени. 

Согласно член 262 став 1 од Уставот, законите, 
другите прописи и општи акти не можат да имаат 
повратно -дејство. 

Со оглед на тоа што во оспорената точка III 
од решението е предвидено тоа да влезе во сила со 
денот на донесувањето, односно пред неговото обја-
вување, и што е предвидено да се применува поврат-
но, односно пред денот на објавувањето и донесува-
њето, Судот утврди дека таа не е. во согласност со 
означените уставни одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 249/90 
12 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

632. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 12 јуни 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 80 од Правилникот за 
станбени односи на Комуналната работна организа-
ција „Комуналец“ во Гостивар, донесен со референ-
дум на 20 март 1-989 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во означената органи-
зација на начин предвиден за објавување на општи-
те акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 18/90 од 20 март 1991 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на член 80 од правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
како казнена мерка било предвидено исклучување на 
работникот од правото да учествува во распредел-
бата на станови поради бесправно вселување, поради 
што се постави прашањето за неговата спротивност 
со Законот за станбени односи. 

4. На седницата Судот утврди дека според став 1 
на член 80 од Правилникот работникот што поднел 
барање за доделување на стан ако противправно се 
всели во станот ќе биде исклучен од постапката за 
доделување на стан и против истиот (ќе се поведе 
дисциплинска постапка, како и постапка за надо-
мест на штета доколку е таква причинета. Според 
став 2 како противправно вселување се смета вселу-
вањето во стан пред да биде конечна одлуката на 
комисијата за станбени односи, односно без потпи-
шан договор за користење на стан. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 
27/86, 21/89, 1/90 и 11/91) давателот р на станот на ко-
ристење со општ акт ги утврдува условите и начи-
нот на давање станови на користење односно осно-
вите и ^мерилата за определување редот на првен-
ство за доделување на стан во општествена соп-
ственост. 

Според член 54 од Законот носителот на станар-
ско право може да се всели во станот по склучува-
њето на договорот за користење на станот ако со 
овој закон или со општиот акт на давателот на ста-
нот не е поинаку определено. Според член 56 став 
1 од Законот, ако некое лице се всели во стан или 
во заеднички простории на зграда спротивно на 
одредбите на член 54 од овој закон, секое лице мо-
же да му предложи на станбениот орган да донесе 
решение за испразнување на станот, односно заед-
ничките простории, а според ставот 2 постапката е 
итна и се води по службена должност. Според точка 
14 став 1 на член 92 од Законот со парична казна 
ќе се казни за прекршок лице кое (ќе се всели во 
стан или во заеднички простории на зграда спротив-
но на одредбите од член 54 од овој закон. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка е право на давателот да ги утврди основите и 
мерилата за распределба на средствата за заедничка 
потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата за реша-
вање на станбените прашања на работниците, однос-
но да ги утврди основите и мерилата за определува-
ње редот на првенство за добивање на стан, имајќи 
ги притоа предвид принципите на распределба спо-
ред трудот и солидарноста, но не и да ги утврдува 
санкциите за бесправно вселување, што е предмет на 
законско уредување. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од 
означениот Правилник за работникот кој бесправно 
се вселил се предвидува 'санкција — исклучување од 
правото на учество во распределбата на станови над-
вор од законот, Судот утврди дека тој е во спротив-
ност со означените законски одредби. 

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

У. бр, 18/90 
12 јуни 1991 година 

Скопје - ^ 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 
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104. 
Врз основа на член 85 од Законот за основните 

права од работен однос („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 60/89 и 42/90), Законот за работни односи на 
СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), како и 
член 2 од Општиот колективен договор за стопан-
ството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), 
Синдикатот на работниците од хемиска индустрија 
и неметали на Македонија и Стопанската комора на 
Македонија — Соборот на рудници и индустрија на 
неметали склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
НА ГРАНКАТА РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА 

НА НЕМЕТ.АЛИ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Овој колективен договор важи за сите претпри-

јатија, делови на претпријатијата и работодавачите, 
како и за сите работници кои се вработени во прет-
пријатијата деловите на претпријатијата и кај работода-
вачите од рудниците и индустријата на неметали, 
членови на Соборот на рудници и индустрија на не-
метали при Стопанската комора на Македонија. 

Колективниот договор важи и за студенти и уче-
ници на пракса. 

За рабоговодните органи и работниците со по-
себни овластувања и одговорности утврдени во Ста-
тутот или во друг општ акт на претпријатијата, од-
носно работодавачот не се применува делот од Ко-
лективниот договор со кој се регулира личниот до-
ход и надоместоците., 

Член 2 
Со Колективниот договор, односно општиот акт 

во претпријатието, односно работодавачот не може 
да се утвр,дуваат помали права и обврски од оние 
што се утврдени со овој колективен договор. 

Член 3 
Со овој колективен договор не се опфатени оние 

прашања и права на работниците од работниот од-
нос кои во Законот се децидно одредени, како и 
заедничките одредби утврдени во Општиот колекти-
вен договор за стопанството на СРМ. 

Претпријатијата можат тие одредби да ги пре-
несат во своите општи акти или колективни до-
говори 

Член 4 
Синдикатот во претпријатието, односно кај ра-

ботодавачот може да го овласти Синдикатот на ра-
ботниците од хемиска индустрија и неметали на 
СРМ, во негово име да преговара со претставниците 
на органите на упра.вувањето во претпријатијата, од-
носно кај работодавачите. 

Во остварувањето на заштитата на правата од 
работен однос и во врска со работен однос утврдени 
со Законот, Општиот колективен договор за стопан-
ството, овој колективен договор. Колективниот дого-
вор на претпријатието односно општиот акт на чле-
нот на Сојузот на синдикатите му пружаат стручна 
помош соодветните органи, тела и службата за прав-
на помош на ССМ. 

II. НОРМАТИВЕН ДЕЛ 
Засновање на работен однос 

Член 5 
Работоводниот орган, односно работодавачот, во 

согласност со одредбите на Законот и на Колектив-
ниот договр, пред стапувањето на работа, со работ-
никот склучуваат писмен договор за работа. 

Договорот за работа содржи одредби за засно-
вање на работен однос на определено или неопреде-
лено време, работите на работното место кое работ-
никот ќе ги врши и местото на работа, пробната 
работа, начинот на следењето и оценувањето на при-
правникот работното време4, одморите и отсуствата, 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 

стручното оспособување и усовршување, личниот до-
ход, надоместоците на личен доход и останати лич-
ни примања, заштитата при работа, отказниот рок, 
престанокот на работниот однос, и други права и 
обврски од работен однос на работниците, во сог-
ласност со Законот и Колективниот договор. 

Обврски на работниците 

Член 6 
Обврски Hai работниците се: 
— да се придржуваат на утврденото работно 

време,-
— совесно и одговорно извршување на работите; 
— придржување кон работно-технолошките про-

писи за работа; 
— да ги применува прописите од заштитата при 

работа; 
'— да не доаѓа на работа во алкохолизирана сос-

тојба и да не се внесува алкохол,-
— да не доаѓа на работа под дејство на недоз-

волени средства, 
— да ги остварува нормираните и поставените 

работни задачи,-
— да прифати времено извршување на други 

работи, согласно на овој договор и Колективниот до-
говор, односно општиот акт и др.; 

— други обврски наведени во општиот акт — 
Колективен договор, општ акт на организацијата и 
кај работодавачот. 

Против работникот кој не се придржува кон на-, 
ведените обврски како и кон другите со Закон утвр-
дени обврски ќе бидат преземени санкции во рам-
ките на Законот, Колективниот договор, односно оп-
штиот акт на претпријатието, односно работодавачот. 

Права на работниците за чија работа престанала 
потребата поради технолошки, економски, 

организациони и слични причини 

Член 7 
Привремениот вишок на работниците привреме-

но може да се реши: 
— со распоредување на работници' внатре во 

организацијата, односно работодавачот или во други 
организации, односно работодавачи; 

— со скратување на работното време во рамките 
кои ги утврдува Законот; 

—скратување на работното време на помалку од 
36 часа неделно со право на работникот на надомест 
на личен доход до полното работно време; 

— чекање на работа со право на надомест на ли-
чен ДОХОД; 

, — упатување на доквалификација, односно пре-
квалификација со право на надоместок на личен до-
ход во висина утврдена со Општиот колективен до-
говор. 

Надоместоците од претходниот став^ не може да 
се пониски од 80% од личниот доход кој работни-
кот би го примал кога би работел, но не помалку 
од загарантираниот личен доход. 

Член 8 
Како' вишок на работници не можат да бидат 

земени во предвид, покрај работниците утврдени со 
Законот и Општиот колективен договор и следните 
категории на работници: 

— работници помлади од IS години,-
— приправници за време на приправничкиот 

стаж,-
— работнички за време на бременост, породил-

но отсуство, отсуство поради нега и заштита на де-
те и мајка со дете од 2 годишна возраст. 

Привремено отсуство на работник од работа по-
ради болест, користење породилно отсуство, или 
отсуство за нега и заштита на дете, не може да би-
дат причина за прогласување на работник за траен 
вишок. 

Член 9 
При одредување на работниците за чија работа 

престанала потребата поради технолошки вишок, еко-
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номски и организациони причини се поаѓа од след-
ните критериуми: 

— успешноста, односно работниот придонес и 
резултатите од трудот. 

Согласно одредбите од член 27 на овој Колекти-
вен договор а посебно со одредбите на Колективниот 
договор, општиот акт на организацијата, односно ра-
ботодавачот, се утврдени критериуми, според кои се 
одредува успешноста, односно работниот придонес и 
резултатите од трудот на секој работник, а особено: 
квалитет, квантитет, навремено извршување на рабо-
тите, грешки и шкарт при работењето, рационално и 
економично користење на средствата за работа и ра-
ботното време, заштеди и друго. 

Доколку работникот предвидените параметри ги 
извршува во согласност со планските, нормативните 
и други основи се смета за успешен, во спротивно 
неуспешен. 

Следењето на извршувањето на наведените пара-
метри треба да трае најмалку три месеци во текот 
на претходниот период, оценка за успешноста на 
работникот дава работник кој го води и организи-
ра процесот на работа, односно работодавачот. 

— Степен на образование, односно, квалифика-
ција. 0 

Со овој критериум се проценува потребното обра-
зование од определен вид на занимања, односно ра-
ботна способност, стекната со работа според трудот 
за систематизација. 

— Работен стаж 
Со работниот стаж како критериуми се проце-

нува вкупниот работен стаж што го има работникот. 
Работниот стаж стекнат во матичната организација, 
односно работодавачот може посебно да се вреднува 
од работниот стаж стекнат во друга организација, 
односно работодавач. 

—- Професионални заболувања, односно повреди 
на работа. 

Со овој критериум се проценува видот и тежи-
ната на професионалното заболување, односно сте-
пенот на повредата која настанала при извршување 
на работата. 

— Социјална економска положба. 
Со овој критериум се проценува социјално-еко-

номската положба на работникот, искажана преку 
вкупни месечни примања по член на семејно дома-
ќинство во однос на просечниот личен доход по 
работник исплатен во стопанството на СРМ во пос-
ледното тромесечие, вработеност, односно невработе-
ност на членовите на потесното семејство, дополни-
телно занимање на поедини членови на семејството. 

Секој од наведените критериуми се применува 
секој за себе, и имаат значење според наведениот ре-
дослед од овој член. 

Подетална разработка на наведените критериу-
ми од овој член ќе се изврши со Колективен дого-
вор и општиот акт на претпријатието, односно ра-
ботодавачки, при што да се имаат предвид и одред-
бите од Општиот колективен договор. 

Одмор и отсуство 

Член 10 
Претпријатието, односно работодавачот е дол-

жен на работникот да му обезбеди годишен одмор. 
Должината на годишниот одмор се одредува врз 

основа на следните критериуми: 
— законска основица 18 дена 
— за услови на работа до 6 дена 
— за сложеност на работа до 5 дена 
— за работен стаж до 10 дена 
— за здравствена состојба до 3 дена 
— за работа во смени до 3 дена 
— за работни места со посебни услови за 

кои е утврден бенифициран стаж до 3 дена 
Годишниот одмор да изнесува најмногу 30 ра-

ботни дена, не сметајќи ги деновите за услови за 
работа. 

Конкретните критериуми ги утврдува претприја-
тието, односно работодавачот, со Колективен дого-
вор, односно општ акт, 

Член 11. 
Работникот може да искористи 3 дена оддеднаш 

од годишниот одмор кога сам ќе одреди. За корис-
тењето на овие денови е должен да го извести не-
посредниот претпоставен најмалку 1. ден пред да 
започне да го користи тој дел од одморот, под 
услов да не се поврзува со државен празник и до-
колку добие согласност од работоводни^ орган, од-
носно работодавачот или од нив овластено лице. 

Член 12 
Ако во календарската година, во која го засно-

вал работниот однос, работникот нема една година 
работен стаж има право на годишен одмор по еден 
работен ден за секој изминат месец за првите 6 ме-
сеци и по 2 работни дена за останатите месеци. 

Член 13 
Работникот има право на отсуство од работа со 

надомест на личен доход 7 работни дена во текот на 
годината, а согласно критериумите утврдени во Оп-
штиот колективен договор. 

Ако за еден ист работник во текот на годината 
се повтори потребата за отсуство од став 1 на овој 
член, на работникот може да му се одобри отсуство 
од работа со надомест на личен доход, без оглед 
колку отсуства дотогаш искористил но не повеќе 
од законскиот максимум 7 дена. 

Член 14 
Доколку работникот ги има искористено сите де-

нови на платено отсуство од претходниот член, при 
повторно настапување на тие случаи, има право 
на отсуство без надоместок на личен доход. 

Член 15 
Работникот има право на отсуство од работа со 

право на надомест на личен доход повеќе од 7 ра-
ботни денови во текот на календарската година во 
следните случаи: 

— за образование, односно усовршување кое е 
во интерес на претпријатието, односно работода-
вачот, 

— за подготовка на стручен, односно завршен 
испит. 

Отсуството од работа од претходниот став го 
одобрува работоводниот орган, односно работодава-
чот. 

Член 16 
На работникот може да му се одобри отсуство 

од работа без надоместок на личен доход до 3 ме-
сеци во текот на годината,, во сите случаи утврдени 
во Општиот колективен договор, и Колективниот 
договор, општ акт на претпријатието, односно рабо-
тодавачот. 

Заштита на работа 

Член 17 
Организацијата, односно работодавачот, со Ко-

лективен договор, односно општ акт се должни по-
крај наведените мерки за заштита . на работниците 
опфатени со Закон и Општиот колективен договор 
да предвидат и преземат конкретни мерки за заш-
тита. 

Одговорност на работниците 

Член 18 
Работникот кој по своја вина не ги исполнува 

своите должности и работни обврски или не се при-
држува кон одлуките донесени во претпријатието, 
односно работодавачот, прави повреда на работната 
обврска. 

За повреда на работната обврска работникот од-
говара дисциплински и материјално во согласност со 
Законот, овој Колективен договор, Колективниот до-
говор, односно општиот акт на претпријатието, од-
носно работодавачот. 
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III. ЛИЧНИ, ДОХОДИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ 

Лични доходи 

Член 19 
За полно работно време и нормален учинок 

утврден врз основа на сложеноста на задачите на 
работното место, работникот добива основен личен 
доход односно плата. 

Член 20 
Личниот доход на работникот зависи од: 
— цената на работната сила, за најнизок степен 

на сложеност, 
— сложеноста на работата, 
— условите во кои се извршува работата, 
— додатоци за посебни услови за работа, 
— надоместоци на лични доходи, 
— успешност во извршувањето на работата, 
— добивка на претпријатието, односно работо-

давачот, личен доход по основ добивка, 
— други елементи утврдени со овој Колективен 

договор, Колективен договор, односно општиот акт 
на претпријатието, односно работодавачот. 

Цена на работна сила 

Член 21 
Цената на работната сила за најнизок степен на 

сложеност, со која се обезбедува социјална и мате-
ријална сигурност на работникот и на, неговото се 
мејство, договорено ја утврдуваат Републичкиот од-
бор на Синдикатот на работниците од хемиска ин-
дустрија и неметали и Соборот за рудници и инду-
стрија за неметали при Стопанска комора на Маке-
донија, најдоцна во декември во тековната за наред-
ната година. 

Доколку во текот на годината дојде до пораст на 
трошоците на живот, најниската цена на работната 
сила се корегира сразмерно на тој пораст во теков-
ниот месец во однос на декември од претходната 
година. 

Член 22 
Цената на работната сила за најнизок степен на 

сложеност — најнизок личен доход за полно работ-
но време, при нормални услови за работа и норма-
лен учинок изнесува најмалку 50/о повеќе од цената 
утврдена во Општиот Колективен договор за стопан-
ството на Република Македонија. 

Член 23 
Групите на сложеност на работите и задачите 

утврдени во овој Колективен договор, претставуваат 
.минимални коефициенти на сложеност. 

Со. минималните коефициенти се утврдуваат ре-
лативните односи помеѓу наједноставната група ра-
боти и задачи и останатите до најсложените. 

Минимални коефициенти на групите на сложе-
ност на работите и задачите се: 

I - група на работи и работни задачи подраз-
бира едноставна рутинска работа за која е потребно 
образование од I степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 1,00. 
II — група на работи и задачи подразбира по-

малку сложени работи и задачи, составени од слич-
ни работни операции кои се повторуваат и извршу-
ваат со едноставни и механизирани средства, однос-
но работи за кои се доволни писмени упатства и 
образование од II степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 1,15. 
III — група подразбира средно сложени и раз-

новрсни работи и задачи на кои работата се повто-
рува, со повремена појава на нови работи и задачи, 
каде се можни непредвидливи работни ситуации и 
каде работникот сам ги решава настанатите пробле-
ми. Извршувањето на овие работи и задачи бара 
образование од III степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 1,30. 
IV — група подразбира посложени и поразновид-

ни работи и задачи за чие извршување се неопходни 

консултации. Извршувањето на овие работи и зада-
чи претпоставува образование од IV степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 1,55. 
V — група подразбира посложени задачи кои 

бараат повисок степен на самостојност во извршува-
њето v на работите и задачите, односно потребно е 
образование од V-ти степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 1,70. 
VI — 1 — група подразбира сложени работи и 

задачи во непосредното производство, работи на 
организирање, водење и подготовка на процесот на 
трудот, посебни задачи во областа на услугите, ад-
министративните и деловни функции, за што е пот-
ребно образование од VI-1 степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 2,00. 
VI — 2 — група подразбира сложени и посложе-

ни специјални работи и задачи во непосредното про-
изводство, работите на организирање, водење и под-
готовка на Процесите на трудот посебни специјални 
задачи во областа на услугите, административните и 
деловните функции за чие извршување се потребни 
специјални знаења, односно VI-2 степен на образо-
вание. 

Коефициентот на сложеност на работите е 2,30. 
VII — 1 — група подразбира мошне сложени 

работи што бараат иницијативно^ и креативност на 
работникот во стручното водење на контролата, под-
готовката, анализата и организацијата на работниот 
процес, проектирање на работите и задачите, за што 
е потребно заокружено теоретско и практично знае-
ње, за чие извршување е неопходно образование од 
VII-1 степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 2,75. 
VII - 2 — група подразбира мошне сложени ра-

боти и задачи, за што е неопходно специјалистичко 
/знаење, заради извршување на високо стручни и сло-
жени работи, вклучувај!^ и работа на научно истра-
жувачките проекти. За работниците од оваа група 
одговара образование на ниво на високостручна под-
готовка и завршена специј али етичка програма на об-
разование или магистратура, односно образование од 
VII-2 степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 3,00. 
VIII — група подразбира најсложени работи и 

задачи, со најголемо знаење за водење на процесот 
на производство и стопанисувања, креативни работи 
и задачи, истражувачки труд и други, за чие извр-
шување неопходни се одредени високи специјализа-
ции. доктори на науки, односно образование од 
VIII степен. 

Коефициентот на сложеност на работите е 3,20. 

Член 24 
Во рамките на дадените одно.си со коефициенти-

те за сложеност по групи на работи и задачи во 
претходниот член, претпријатијата во Колективниот 
договор на претпријатието, односно општиот акт се 
утврдуваат коефициентот на сложеност за секое ра-
ботно место, посебно во зависност од сложеноста на 
конкретните работи и задачи, и сложеноста на кон-
кретните услови во кои се извршуваат истите. При 
утврдувањето на коефициентите на сложеност по ра-
ботни места се обезбедува најмалку 5Vо повисока 
сложеност за тешки услови на работа за работните 
места во непосредното производство-за кое е пропи-
шана заштитна опрема, со тоа што кај поодделни 
работни места условите за работа да учествуваат нај-
многу до 30% од вкупната сложеност на работното 
место. 

Додатоци за посебни услови за работа 

Член 25 
Основниот месечен. личен доход на работникот 

се зголемува за: 
— 35% за прекувремена работа, 
— 50% за работа во денови на државни праз-

ници, утврдени со сојузни и републички прописи, 
— од 35% до 50% за работа ноќе (меѓу 22 и 6 

часот наредниот ден), 
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— за работа во две смени 5%, во три смени 10% 
и турнус 1. 

Додатоците се пресметуваат и исплатуваат само 
за време кога работникот работи. 

Член 26 
Работникот има право најмалку на 0,5fl/o додаток 

на основниот личен доход за секоја година работен 
стаж. 

Член 27 
Со Колективен договор — општ акт на претпри-

јатието, односно работодавачот, се утврдуваат кон-
кретни мерила и критериуми за пресметување и оце-
нување на придонесот на работниците во остварува-
њето на резултатите, со кој придонес (ќе им се прес-
метува личниот доход. Основи според кои ќе се утвр-
дуваат мерилата и критериумите се: 

— обем на извршената работа, 
— квалитет на извршената работа, 
— заштеди при вршење на работата, 
— користење на средствата за работа, 
— користење на работното време, . 
— иновации и рационализација, 
— обемот на. остварената добивка', 
— и други. 

Други надоместоци 

Член 28 . 
Работникот има право на регрес за исхрана во 

шеина најмалку 25% од просечниот месечен чист 
личен доход по работник исплатен во стопанството 
на Републиката, односно СФРЈ во претходните три 
месеци. 

На работниците на кои не може да им се обез-
беди исхрана за време на работата им се исплатува 
паричен надоместок во предвидениот износ во став 
1 од овој член. 

Член 29 
Јубилејни награди може да им се доделуваат 

на работници за повеќегодишна работа во исто прет-
пријатие односно кај работодавач. 

Висината, периодите и критериумите во кои им 
се доделуваат јубилејни награди да се утврдува со-
Колективниот договор, односно општиот акт на прет-
пријатијата, односно работодавачот. 

Јубилејната награда се исплатува во месецот во 
кој работникот го навршил јубилејот. 

Член 30 
Надоместокот на дневници за службени патува-

ња во земјата изнесува 8 /̂о од просечниот месечен 
чист личен доход по работник исплатен во стопан-
ството на Републиката или СФРЈ во претходните 3 
месеци. 

Дневниците за службено патување во странство 
се исплатуваат во висина на износот што е пропи-
шан за работниците на сојузните органи на управата. 

Дневниците за службено патување и регрес за 
исхрана меѓусебно се исклучуваат. 

Член 31 
Работникот има право на испратнина во случај 

кога е прогласен за технолошки вишок, економски 
или организационен вишок, и писмено изјави дека 
сака да му престане работниот однос и дека трајно 
ќе го реши вработувањето и тоа: 

— 24 просечни лични доходи за работници до 15 
години работен стаж, 

— 30 просечни лични доходи за работници со ра-
ботен стаж од 15—25 години, 

— 36 просечни лични доходи со работен стаж од 
25—30 години. 

Основицата за пресметка на овој надоместок 
претставува просечниот месечен чие! личен доход на 
претпријатието, односно работодавачот, остварен во 
тримесечијето во кое се остварува правото на ис-
пратнина. 

Други права по основ на личен доход 

Член 32 
Работникот кој спогодбено, времено е распореден 

во други претпријатија односно кај работодавач, на 
работно место кое одговара на неговиот степен на 
стручна подготовка, односно работна способност стек-
ната со работа, работник со намалена работна спо-
собност кој се упатува на преквалификација и док-
валификација, како и работник кој поради техно-
лошки вишок е упатен на преквалификација и док-
валификација, за време додека трае преквалифика-
цијата и д о к в а л и ф и к а ц и ј а има право на личен до-
ход согласно Законот, колективниот договор, односно 
општиот акт на претпријатието. 

Синдикални активности 

Член 33 
Претставникот на синдикатот има право непос-

редно да се запознае со преземените мерки за заш-
тита при работа и услови при работа на секое работ-
но место и на надлежниот орган во претпријатието, 
односно работодавачот да предложи спроведување на 
пропишаните мерки за заштита при работа. 

Надлежниот орган во претпријатието, односно 
работодавачот е должен во определениот (реален) 
рок да го извести претставникот на Синдикатот за 
преземените мерки по предлогот од став 1 од овој 
член. 

Член 34 
Претставникот на Синдикатот, за време на ман-

датот и две години по. завршувањето на мандатот 
ако постапува во склад со Законот, Колективниот до-
говор или општиот акт во претпријатието, неможе 
поради своите синдикални активности да се распо-
реди на друго работно lyiecTO и кај друг работодавач, 
да биде прогласен како вишок на работна сила, или 
на било кој начин да се стави во понеповолна по-
ложба. 

Член 35 
Во претпријатија од сите видови на сопственост 

претставникот на синдикалната организација на ни-
во на претпријатие се ослободува од работните обвр-
ски на работното место, заради извршување на функ-
циите на синдикатот најмногу 40 часа во текот на 
месецот. 

За тоа време тој има право на надоместок на ли-
чен доход на местото на кое е распореден. 

Бројот на часовите на ослободување се уредува 
со Колективен договор на претпријатието, односно 
работодавачот. 

Член 36 
Претставникот на Синдикатот во претпријатијата 

со над 500 членови функцијата ја обавува професио-, 
нално ако тоа е утврдено со Колективниот договор 
односно општиот акт на претпријатието. 

За тоа време има право да го задржи личниот 
доход (платата) што го остварувал пред отпочнува-
њето на функцијата, односно на начин кој ќ е се ре-
гулира со Колективниот договор во претпријатието. 
Неговиот личен доход се валоризира “со остваре-
ниот пораст на личен доход на претпријатието и 
има право на личен доход од добивката. 

Личниот доход на синдикалниот претставник го 
обезбедува претпријатието, односно работодавачот. 

IV /ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Важење на Колективниот договор 

Член 37 
Овој колективен договор важи три години од 

денот на склучувањето. 
Важноста на Договорот може да се продолжи и 

за наредните три години, ако најдоцна три месеци 
пред истекот на рокот за важење не се покрене ба-
рање за негова измена, односно не започне постап-
ката за склучување на нов договор. Странките мо-
жат во било кое време да го изменат Договорот. 
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Решавање на спорови 

Член 38 
За решавање на спорови меѓу странките на овој 

Колективен договор што неможат да се решат со 
меѓусебните спогодувања се формира комисија за 
усогласување. 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
правен или друг вид спор (ако се повредени интере-
сите на странките) кој произлегуваат од Колектив^ 
ниот договор, како и спор кој ќе настане како по-
следица на неприфаќањето на предлогот за измена 
и дополнување на Колективниот договор. 

Состав на Комисијата за усогласување 

Член 39 
Секоја од странките именува 2 члрна во Коми-

сијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата кој може да биде од ре-
дот на угледни, научни, стручни и јавни работници. 

Член 40 
Постапката за усогласување на случаите од член 

38 започнува на барање на една од странките. 

Член 41 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

ките писмено изјави, но пред почетокот на усогласу-
вањето дека истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување дека странките ќе го пос-
тигнат мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија се надополнува и изме-
нува Колективниот договор и истите претставуваат не-
гов составен дел. 

Измени и дополнување на 
Колективниот договор 

1лен 42 
Секоја од странките може било кога да пред-

ложи измени и дополнување на Колективниот до- -
говор. 

Предлогот образложен во писмена форма се“ дос-
тавува до друга странка, која е должна да се изјасни 
по предлогот во рок од 301 дена. 

Во случај спротивната страна да не го прифати 
предлогот за измени или не се изјасни по предлогот 
во рок од претходниот став, странката — предлагач 
може да започне постапка пред Арбитражата. 

Постапка пред Арбитража 
Член 43 

Ако постапката за усогласување е неуспешна, 
спорот ќе се разреши пред Арбитражата. 

Бројот на арбитрите е непарен. 
Секоја од странките именува еднаков број на 

арбитри, а најмалку два. 
Претседателот на Арбитражата го именуваат ар-

битрите спогодбено, кој може да биде од редот на 
угледни, научни и стручни работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

На постапката пред Арбитражата се примену-
ваат одредбите за избраните судови од Законот за 
процесна постапка. 

Одлуката за арбитражата е конечна/ 
Спроведувањето и толкување на 

Колективниот договор 
Член 44 

Странките^ се должни да го спроведуваат и сле-
дат остварувањето ,на овој колективен договор. 

Секоја од странките во Колективниот договор' 
именува .3 ,члена во Комисијата која е овластена да 
дава толкување на одредбите на Договорот. 

Регистрирање и објавување на 
Колективниот договор 

Член 45 
Колективниот договор ќе се регистрира кај над-

лежниот републички орган на управата. 
Член 46 

Овој колективен договор влегува во сила истиот 
ден од денот на потпишувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Член 47 
Претпријатијата, односно работодавачите се дол-

жни да ги усогласат Колективните договори, односно 
општите акти со одредбите на овој колективен дого-
вор во рок од 60 дена Од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
15 јули 1991 година ПОТПИСНИЦИ: 

Скопје 
1. Синдикат на работниците во 

хемиската индустрија и неметали 
на Македонија 

2. Стопанска комора на Македонија^ 
Собор на рудници и индустрија 
на неметали 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
105. 

Врз основа на член 142 од^ Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 28 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 
- ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦА ООЗТ „ВАЛАВНИЦА“ - : 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење^ степенот на зголемувањето на тие ра-

ботни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба („Службен весник. на СРМ“ бр. 31/75) 
во член 2 во глава 1Г - ЖЕЛЕЗАРНИЦИ — по под-
насловот ООЗТ ,„ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА“, се до-
дава нов поднаслов: ООЗТ „ВАЛАВНИЦА ЗА СЛА-
ВОВИ И ДЕБЕЛА ЛАМАРИНА“. 

Член 2 
Во глава II — Железарници во. поднасловот — 

„ВАЛАВНИЦА ЗА СЛАВОВИ И ДЕБЕЛА ЛАМАРИ-
НАЈ како работни места на кои работата е особено 
тешка и по. здравјето штетна во смисла на член 71 
од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување се утврдуваат работните 
места: 

Припрема и ускладиштување 

1. Дигалкар I, II и III. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 
2. Работоводител, одговорен за флемање и сече-

ње, одговорен за ускладиштување, ускладиштувач, 
одбележувач и пребирач I и II работник, одржувач 
на опрема за сечење и флемање I и II. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 13 месеци стаж на осигурување. 
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Длабинска печки 

1. Работоводител, загревач. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месени стаж на осигурување. 
2. Помошник загревач I и II. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 

Потисни печки 

1. Помошник загревач I и IT. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 
2. Работоводител, загревач, евидентичар на влош-

ки, мерач на ингота и ракувач на дескалинг. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 13 месеци стаж на осигурување. 

Валавничка пруга 

1. Валавиичар, пом. валавничар I и II, пом. рам-
наличар, дигалкар, I, II и III. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 14 месеци стаж на осигурување. 

2. Работбводител, рамналичар. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 13 месеци стаж на осигурување. 
Работилница за валци 

1. Дигалкар на 80-тонска дигалка. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 
2. Брусач-металостругар I и II, брусач„ одговорен 

за припрема на валци, бравар на валци I и II. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 13 месеци стаж на осигурување. 

„ Агустажа и печка за нормализација 

1. Брусач-заварувач. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

4 како 13 месеци стаж на осигурување. 

Аѓустажа 

1. Работник на автогено сечење, земање на про-
би и ракувач на ножици и пом. ножици, дигалкар. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 14 месеци стаж на осигурување. 

2. Одбележувач на лимови, I и II. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 15 месеци стаж на осигурување. 
3. Работоводител, одговорен на аѓустажа, одго-

ворен на ладилник, одговорен за проби, одговорен 
за превлачник, ,ракувач на хладилник бр. 12 и 13, 
ракувач на ножици I и II, брусач на лимови, раку-
вач со превлачник, работник. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 13 месеци стаж на осигурување. 

Печка за нормализација 
1. Пом. загревач I и И, одбележувач на лимови. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 
2. Работоводител, загревач, равналичар I и II. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 13 месеци стаж на осигурување. 
Ускладиштување и отпрема 

1. Дигалкар I и II. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 
2. Работовдител, прием сортирање и отпрема на 

лимови I и И, мерач и врзување на вагони. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 13 месеци стаж на осигурување. 
Оператива 

1. Машин. во4 пумпна станица за уље. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 14 месеци стаж на осигурување. 

2. Бравар I и И, бравар за сервисирање I и II, 
заварувач, маш. во пумпна станица за мазут, работ-
ник (подмачкувач), бравар I и И, заварувач I и II, 
работник. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 13 месеци стаж на осигурување. 

Дигалки 

1. Работник за утовар, истовар и чистење. 
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 

како 13 месеци стаж на осигурување. 

Електро одржување-оператива 

1. Електричар (сменски) I и II, електричар I и 
II, бравар, работоводител во моторна сала, оператор, 
погонски електричар. 

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат 
како 13 месеци стаж на осигурување. 

Член 3 
Стажот на осигурување што се смета со зголе-

мено траење на работниците распоредени на работ-
ните места од член 2 на оваа одлука се смета од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а нај-
рано од 15 мај 1945 година. 

Стажот на осигурување пред донесувањето на 
оваа одлука се смета со зголемено траење под услов 
додатниот придонес за стажот на осигурување со 
зголемено траење да се плати од 7. 05. 1968 година. 

За периодите пред 7 мај 1968 година за работ-
ните места кои се утврдени со оваа одлука како ра-
ботни места со зголемен стаж на осигурување не се 
плаќа додатен придонес. 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот врши работи и за-

дачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз 
основа на документацијата со која располага работ-
ната организација. 

Член 5 
Фактичката положба на работниците распореде-

ни на работните места од член 2 на оваа одлука ,ќе 
ја утврди комисија формирана согласно член 9 од 
Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зголемено тра-
ење, степенот на зголемувањето на тие работни ме-
ста и постапката за утврдување на фактичката по-
ложба. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 08-2059 Претседател, 
28 јуни 1991 година Олгица Богатиноска, с. р. 

Скопје 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Воениот суд во Скопје, е поведена процес-
на постапка за надомест на штета во износ од 
521,77 динари, по тужбата на тужителката, Федера-
ција на СФРЈ — ССНО — Белград, против тужениот 
Батриќ Вукчевиќ од с. Заљево, општина Бар, СР 
Црна Гора. 

На тужениот за привремен застапник му е пос-
тавен Милан Трбогазов, потполковник на служба во 
Воена пошта 3755 — Скопје, кој !ќе го застапува се 
до правосилното окончување на постапката или до-
дека тужениот не се јави пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Воениот суд во Скопје, 1 П. 1/90. (132) 
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Пред Воениот суд во Скопје е поведена про-
цесна постапка за надомест на штета во износ од 
329,70 динари, по тужбата на тужителката Федера-
ција на СФРЈ — Воена пошта 1410 — Ниш, против 
тужениот Бариќ Мирко од с. Улице, бр. 5, општина 
Брчко, СР Босна и Херцеговина. 

На тужениот за привремен застапник му е пос-
тавен Милан Трбогазов, потполковник на служба во 
Воена пошта 3755 - Скопје, кој ќе го застапува се 
до правосилното окончување на постапката или до-
дека тужениот не се јави пред судот, односно доде-
ка органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Воениот суд во Скопје, 1 П. бр. 15/89. (133) 

Пред Воениот суд во Скопје е поведена процес-
на постапка за надомест на штета во износ од 219,60 
динари, по тужбата на тужителката Федерација на 
СФРЈ — Воена пошта 7454 Мостар, против тужениот 
Зеќири Кујтим од с. Лакавица, општина Гостивар. 
СР Македонија. 

На тужениот за привремен застапник му се пос-
тавува Милан Трбогазов, потполковник на служба во 
Воена пошта 3755 — Скопје, кој ќ е го застапува се 
до правосилното окончување на постапката или до-
дека тужениот не се јави пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Воениот суд во Скопје, 1 П. бр. 11/90. (134) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор за долг од 
263.096,18 DM, по тужбата на тужителот Љубљанска 
банка — Скопје, против тужената Јалдза Му с е ф о -
виќ со непозната адреса во Германија. 

За привремен старател на тужената и е поставен 
адвокатот Валеријан Моневски, со решение на Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи на општи-
ната на град Скопје. 

Привремениот застапник ќе ја застапува туже-
ната во постапката се додека таа или нејзиниот пол-
номошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, IX. П. 
бр. 1049/89. (135) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за надомест на 
штета по тужбата на тужителите Младен и Милица 
Симоновски за себе и како законски застапници Ма-
лина и Орце Симоновски од с. Ржаничино — Скоп-
је, застапувани од адвокатот Владо Макаровски од 
Скопје, против тужениот Бекири Сокољ од с. Средно 
Коњари, а сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 230.000 динари. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот се додека тој или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, односно додека Органот за ста-
рателство не го извести судот дека на тужениот му 
поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII. П. 
бр. 212/91. (137) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води пос-
тапка за поништување на договор за поклон по туж-
бата на тужителот Рамадан Етемов од Кочани, ул. 
„Г. Трифунов" бр. 50, против тужената Бајрамша 
Етемова, од Кочани сега со непозната адреса во 
Германија. 

Се повикува тужената да се јави пред судот во 
рок од 30- дена, од објавувањето на огласот или да 
одреди полномошник кој ќе ги штити нејзините ин-
тереси пред судот. По истекот на овој рок на туже-
ната ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе 
ја застапува до окончувањето таа постапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 124/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 
Трајан Вретовски од с. Велгошти — Охрид, под-

несе предлог до Општинскиот суд во Охрид за по-
ништување на изгубените чекови од бр. 612463 до 
612470 од тековната сметка 841-15-1209/01, издадени 
од Љубљанска банка — филијала — Скопје — екс-
позитура Охрид. Се повикуваат сите лица кај кои се 
наоѓаат цитираните чекови и лицата на кои им е 
познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општин-
скиот суд во Охрид или експозитурата на - Љубљан-
ска банка во Охрид во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Доколку огласниот рок истече без приговори или 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат 
поништени. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Охрид, ВПП бр. 81/91. 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
и издршка по тужбата на тужителката Хасије родена 
Баким-Исаки од с. Доброште, против тужениот Наз-
ми Исаки од с. Доброште. 

Се повикува тужениот Назми Исаки од с. Доб-
роште, а сега со непозната адреса во странство, во 
рок од 30 дена да се јави пред судот, или во истиот 
рок овласти свој полномошник во земјата. Во спро-
тивно, судот преку Центарот за социјални работи во 
Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе го 
застапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 547/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4779/90, на регистарска влошка бр. 
2-749-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласу-
вањето на задругата под фирма: Занаетчиско изола-
терска задруга „Изо — Скопје“. Ц. О., Скопје, ул. 
„Првомајска“ бр“ 10 — Скопје, со следните подато-
ци: Задругата е основана со одлука за основање на 
26. XII. 1973 година. На 31. XII. 1988 година е здру-
жена со ЕИЗ „Никола Тесла“ Скопје над која е извр-
шено аднотација со Срег. бр. 1442/88. 

Основачот Илиќ Радиша од с. Дудовица — Ла-
заревац истапил на 24. V. 1979 година. 

Основачи КОИ истапиле од задругата се: ѓеор-
ѓиевски Ампо кој пристапил на 20. XI. 1974 година, 
а истапил на 18. III. 1986, Коруновски Спиро од 
Скопје на 3. IV. 1985 год., Илиќ Радиша од с. Ду-
довица — Лазаревац на 24. V. 1979 година, Атанасов-
ски Иван од Скопје на 30. VIII. 1986 година, Мила-
диновски Милко од с. Марино — Скопје кој приста-
пил на 20. XI. 1974 година, а истапил на 12. VI. 1986 
година, Касовски Стојко од с. Бразда — Скопје на 
15. X. 1984 година, Јосевски Никола од Скопје на 12. 
V. 1986 година, Бојовиќ Арсеније од Скопје на 2. 
XII. 1984 година, Амет Зендел од Скопје на 1. IV. 
1985 година, Андоновски Глигор од Скопје на 2. 
IV. 1986 година, Цимбовски Томе од с. Мирковци — 
Скопје на 29. VI. 1985" година, Стојановска Јелена од 
Скопје на 1. V. 1986 година и Андовски Герасим од 
Скопје на 1. IV. 1987 година. Во задругата пристапу-
ва основачот Спировски Димитрија од Скопје на 25. 
IX. 1990 година со останатите основачи на задруга-
та: Јовановска Снежана од Скопје, Поп-Трпева Ма-
рика од Скопје, Димчевски Петрко од Скопје, Пет-
ревски Герасим, од Скопје и Хајредин Шапка од 
Скопје. 

Дејност: хидроизолација — 050302; — термоизо-
лација,- — акустична изолација; — фриго изолација; 
— антикорозивна изолација; — киселоотпорна изо-
лација; — градежно браварска,- — лимарска,- — фа-
садерска,- — терацерска,- — ѕидарски и други гра-
дежни занаетчиски работи во градежништвото; — 
електроинсталатерска дејност; — 050301 — слабо-
струјна инсталација; — лимарска дејност (изработка 
на производи од лим и вршење на лимарска услуга); 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. Задругата е 
неограничена да врши работа од својата дејност. 
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За своите обврски спрема трети лица задругата 
одговара со сите свои средства. 

За обврските што не можат да се намират од 
имотот на задругата одговараат задругарите едно-
кратно до висината на влогот. 

Лице овластено' за застапување е Спировски Ди-
митрија, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4779/90. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 612/91, на регистарска влошка бр. 
1-8162-0-0-0, го ' запиша во судскиот регистар основа-
њето на Претпријатието во приватна сопственост и 
запишувањето на правото за вршење надворешно 
трговски промет под фирма: Претпријатие за про-' 
мет на големо и мало увоз и извоз „Еуроком-Треид", 
ц. о., Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. зо-б, 
со следните податоци: 

Основач на претпријатието е Николовски Тони, 
а претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01 од 28. I. 1991 година. 

Дејност: 070111 — леб, печива, млеко и млечни 
производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки 
од овошје; 070113 — месо, зеленчук, риба, живина и 
месни преработки; 070114 — разни животни намир-
ници, алкохолни пијалаци и производи за куќни пот-
р“еби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — 
обувки и кожа, гума и пластика; 070123 — метални 
и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен 
материјал; 070125 - мебел,- 070126 - керамика, стак-
ло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии, 
070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 
070129 — тутун и останти непрехранбени производи,-
070131 — стоковни куќи,- 070132 — останата трговија 
со мешовита стока; 070140 — трговија на мало со во-
зила, делови и прибор; 070150 — трговија на мало 
со нафтени деривати,- 070211 — житарици и мел-
нички производи; 070212 - зеленчук, овошје и пре-
работки; 070213 — алкохолни производи; — 070214 
— стока и живина; 070219 — разни животни намир-
ници, алкохолни пијалаци и производи за куќни 
потреби; 070221 - текстил и конфекција; 070222 — 
сурова кожа, волна и сл.; 070223 - метални и елек-
тротехнички стоки; 070224 - градежен, санитарен и 
инсталационен материјал; 070225 — хемиски произ-
води, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски 
материјал и прибор; 070230 - трговија на големо 
со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на 
големо со нафтени деривати; 070250 — трговија на 
големо со мешовита стока,- 070260 — трговија на го-„ 
лемо со индустриски отпадоци; 080112.— хотели, мо-
тели, пансиони и туристички населби со целогодиш-
но работење; 080121 — ресторани со послужување,-
080190 — останати угостителски услуги; 080202 — 
туристички бироа,- 080201 - туристички агенции; 
060503 — услуги во патниот промет,- 060501 — превоз 
на патници во патниот промет; 060601 — превоз на 
патници во градскиот и приградскиот промет; 012613 
— производство на трикотажна облека; 011941 — 
производство на трикотажа, производство на пластич-
ни маси; 011949 — останато производство на плас-
тични маси,- 110909 — останати неспомнати услуги; 
110909 — останати неспомнати услуги (пренос на 
возила од еден на друг сопственик). 

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 
070310 - надворешна трговија со прехранбени про-
изводи: 070320 - надворешна, трговија со непрехран-
бени производи. Застапување и посредување во над-
ворешно трговскиот промет. 

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

Претпријатието во правниот, промет со трети ли-
ца истапува со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на претпријатие-
то е основач и директор Николовски Тони од Скопје, 
ул. „Александар Македонски“ бр. зо-б и тоа во внат-
решниот и надворешниот трговски промет без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 612/91. (127) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 855/91, на регистарска влошка бр. 
1-1879-1-0-0, го запиша во судскиот регистар следно-
то.- Се запишува пренотацијата на одлука за издво-
јување на ООЗТ Спомен дом на културата „Кочо Ра-
цин“ — Кичево, во состав на Центарот за култура 
и информации и образование „Кочо Рацин“, Ц. О., 
Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 72 — Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 855/91. (128) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2194/91, на регистарска влошка бр. 
1-9272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар консти-
туирањето на РО организирана со издвојување на 
ООЗТ од составот на РО под фирма : Матична биб-
лиотека „Кочо Рацин“, Ц. О. Кичево, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 72 — Кичево,- Оваа РО е настаната со из-
двојување на ООЗТ од составот на РО ЦКИО „Кочо 
Рацин“ — Кичево, со одлука бр. 0.2-1/1 од 8. I. 1991 
година. 

Дејност: 120323 — култура и библиотекарство. 
Во правниот промет библиотеката има неограни-

чени овластувања и целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Левка Глиго-

ровска, в. д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 

бр. 2194/91. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 4875/90, на регистарска влошка бр. 
1-1023-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето и конституирањето на работната организација 
Основно училиште „Магдалена Антова“, ц. о., с. Кар-
пош — Куманово. 

Училиштето е основано со одлука бр. 0-41/XXIV 
од 16. XI. 1990 година на ОСИЗ за образование — 
Куманово. 

Основна дејност: 120-111 — основно воспитание -
и образование. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Трајан Апосто-
ловски, в. д. раководител, со неограничени овласту-
вања.-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 4875/90. (130) 

Окружниот ' стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 931/91, на регистарска влошка бр. 
2-8774-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на задругата под фирма : Станбена задруга 
„Архитект“ Ц. О. — Куманово, ул. „Стар Хотел Ку-
маново“, ламела А-1, бр. 3 — Куманово. Станбената 
задруга е основана од: 

1. Поповиќ Снежана,- 2. Азири Ббќир и 3. Спа- -
сиќ Горан. 

Дејност: 
1. вршење на инвеститорски работи за градба 

на семејни станбени згради, станови и деловни прос-
тории и гаражи, доколку истите се наоѓаат во стан-
бената зграда во која се и становите на членовите 
на станбената задруга,- 2. организирање на штедење 
за стан за членовите на станбената задруга,- 3 ку-
пување на станбени згради, станови, деловни прос-
тории и гаражи, доколку се наоѓаат во станбената 
зграда во која се и становите на членовите на задру-
гата, а заинтересирани за вршење на дејности со 
личен труд од општествени и правни лица, а за пот-
ребите на членовите на станбената задруг-а,- 4. наба-
вување на градежни материјали и елементи и друг 
материјал, потребен за градба на станбени згради, 
станови, деловни простории и гаражи, а за потреби-
те на членовите на станбената задруга; 5. одржува-
ње на станбени згради, станови и деловни просто-
рии и гаражи за членовите на станбената задруга. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со неогра 
ничено овластување. 
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Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара со целокупниот свој имот, со целосна одго-
ворност. 

За обврските сторени “во правниот промет, осно-
вачите одговараат во висина на трикратен влог од 
700,00 динари. 

За привремен директор на задругата е именува-
на Поповиќ Снежана, овластена за застапување со 
неограничено овластување. 

Задругата е основана со акт за основање бр. 1 
од 7. II. 1991 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 931/91. (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2262/91, на регистарска влошка бр. 
1-521-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување - на Основ-
ното училиште „Кирил Пејчиновиќ", Ц. О., Скопје, 
ул. „700" бб — Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Јовановиќ Бил-
јана, в. д. директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Бошњак Цветанка, в. д. директор, 
без ограничување. “ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2262/91. (132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег. бр. 1705/91, на регистарска влошка бр. 
1-382-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена-
та на лицето овластено за застапување на Центарот 
за социјална работа „Гевгелија“, Ц. О., Гевгелија, 
ул. „7-ми Ноември“ б.б. — Гевгелија, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Костадин 
Котев, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Тодорка Поп Ристова, в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1705/91. - (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 157/91, на регистарска влошка бр. 
1-2578-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Станбе-
ната задруга „Мал Јелак" — Тетово, со Р„ О., ул. 
„Маршал Тито“ бр. 128, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Нестороски Жарко, 
в. д. директор, неограничено, а се запишува новиот 
застапник Влатко Стефановски, директор, неограни-
чено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 157/91. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив.- „Прет-

пријатие за внатрешен и надворешно трговски про-
мет „МБ Компани“ д. о. о. — Скопје“ се огласува за 
неважен. (1931) 

Загубениот печат и штембил под назив: „Тргов-
ско претпријатие „ЛБЈ Интернационал“ увоз-извоз 
д. о. о. — Скопје“ се огласуваат за неважни. . 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Работна книшка на име Таска Најдовска, Титов 

Велес. (1683) 
Сообраќајна дозвола на име Нуан Ќамил, с. 

Шемшево, Тетово. (1684) 
Одобрение бр. 14-2954 од 21. V. 1989 година за 

книговезничка дејност, на име Димитриевиќ Елиза-
бета и Здравковски Стојан, ул. „Пробиштипска“ бр. 
16-а, Скопје. (1686) 

Чековна картичка бр. 101472-98 и чекови од бр. 
4116431 до 4116439, издадени од Комерцијална банка 
А. Д. — Скопје на име Дедеиќ Муса, Скопје. (1687) 

Чек бр. 1968756 од тековна сметка 69716/22, изда-
ден од Комерцијална банка А. Д. — Скопје на име 
Дедеиќ Исмет, Скопје. (1688) 

Чекови од бр. 35594525 до 35594530, издадени од 
Стопанска банка — Скопје на име Димитар Ченков, 
Скопје. (1689) 

Работна книшка на име Сашо Николовски, Штип. 
Работна книшка на име Стојанче Шиев, Штип. 
Чекови од бр. 223001 до 223010 и 224506, издаде-

ни од Југобанка — Експозитура — Гевгелија на име 
Никола Варелов, Гевгелија. (1704) 

Чекови од бр. 17543333 ДО 1.7543335 и ОД 17541863 
до 17543865, издадени од Стопанска банка — Филијала 
— Гевгелија на име Глигор Зафиров, Гевгелија. 

Решение бр. 11-2728 од 15. V. 1990 година, на 
име Мустафа Љутви, Скопје. (1706) 

Чек бр. 001166234 од тековна сметка бр. 67470/53, 
издадена од Комерцијална банка АД — Скопје на 
име Василка Јорданова, Скопје. (1707)-

Работна книшка на име Виолета Марковска, 
Скопје. (1708) 

Работна книшка на име Нада Стијановска, Ку-
маново. (1709) 

Работна книшка на име Убавка Бошковска. Ку-
маново. (1710) 

Воена книшка на име' Зибери Бесник, с. Струм-
ница, Тетово. (1711) 

Решение Уп. бр. 14-4269 од 14. .IX. 1987 година, 
на име Ники Шулевска, Скопје. (1727) 

Чекови од бр. 3926701 до 3926710, издадени од 
Комерцијална банка АД — Скопје на име Ацо Ма-
нев, Скопје. (1728) 

Чекови од бр. 33961367 до 33961370, издадени од 
Комерцијална банка АД — Скопје на име Елена 
Илиева, Скопје. (1729) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 175, став 3 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, 
бр. 12/87, 34/87, 50Ј/87, 7/88, 51/88, 7/89, 6/89, 4/90, 
15/90, 30/90 и 47/90), Републичкиот завод за статис-
тика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 1991 ГОДИНА 

1. Кумулативниот пораст на просечниот личен 
доход во Републиката во периодот јануари-април 1991 
година, во однос на просечните лични доходи во 
1990 година изнесуваат 31,8%. 

2. Кумулативниот пораст на просечниот личен 
доход во Републиката во периодот јануари-декември 
1990 година и јануари-април 1991 година, во однос 
на просечните лични доходи во 1989 година изнесу-
ваат 501,5%. 

Директор 
на. Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска, с. р. 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за да-
ноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 
12/87, 34/87, 501/87, 7/88, 51/88, 7/89, 6/89, 4/90, 15/90, 
30/90 и 47/90) и член 17 од Законот за данокот од 
доходот „Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88,, 18/89, 
26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 
и 36/90), Републичкиот завод за статистика го утврди 
и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 1991 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публиката во периодот јануари-јуни 1991 година во 
однос на просечните цени на мало во 1990 година 
изнесува 51,9%. 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска, Сг р. 
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Врз основа на Одлуката бр. 02-2492/17/32 од 9. 
VII. 1991 година, на Работничкиот совет на Ј П „Елек-
тростопанство на Македонија“, Скопје и член 24 од 
Законот за изградба на инвестициони објекти се 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на подобни изведувачи за изградба на 
објектот МХЕ „Бабуна“ с. Богомила — Титов 
Велес 
I. Предмет на конкурсот 
Избор на подобни изведувачи за изградба на це-

вовод, доградба на машинската зграда и опремување 
со електромашинска опрема за два агрегата на МХЕ 
,,Бабуна“ с. Богомила Титов Велес. 

II. Ориентациона вредност на работите 
Ориентационата вредност на работите изнесува 

17.000.000. 
III. Рок за изведување на работите 
Се предвидува изградбата на објектот да почне 

на 15. IX. 1991 година„ а да заврши до 15. VIII. 1992 
година. 

IV. Рок за доставуваше на документација 
Рок за доставување на документација за подоб-

ност е 15 дена од денот на објавувањето на конкур-
сот во „Службен весник на Република Македонија“. 

V. Понудата за подобност треба да содржи: 
1. Назив и точна адреса на понудувачот. 
2. Решение за упис во судски регистар. 
3. Податоци за стручни кадри кои ќе бидат ан-

гажирани на објектот. 
4. Податоци за техничка опременост на изведу-

вачот. ^ 
5. Референц листа на понудувачот. 
6. Финансиска состојба на понудувачите по за-

вршната сметка за 1990 година. 
7. Изјава за прифаќање на рокот за изведување. 
8. Изјава за прифаќање на фиксни цени на ра-

ботите. 
Некомплетните понуди нема да бидат земени во 

разгледување. 
VI. Информации и разгледување на документа-

цијата 
Инвестиционо-техничката документација може да 

се разгледа секој работен ден од 08 до 14 часот во 
просториите на ЈП „Електростопанство на Македо-
нија“ Скопје, погон „Електровелес" — Титов Велес, 
ул. „Наум Наумовски“ бр. 15, а информации може 
да се добијат на телефон (093) 21-600 локал 21. 

VII. Избор на подобни изведувачи 
Изборот на подобни изведувачи ќе се изврши 

во рок 'од 15 дена по завршување на конкурсот во 
просториите на ЈП „Електростопанство на Македони-
ја“ — Скопје. 

СОДРЖИНА 
615. Одлука за изменување на Одлуката за 

привремено престанување на обврските за 
уплатување на средствата од обврзниците 
што ја плаќаат спрема Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во перио-
дот од 1986 до 1991 година во пјрвото по-
лугодие од 1991 година — — — — — 473 

(516. Одлука за изменување на Одлуката за. 
републичките надоместоци на одделни 
производи — — — — — — — — 473 

617. Одлука за обезбедување на дополнителни 
средства за личен доход на работниците 
во Министерството з а ' внатрешни работи 473 

618. Одлука за образување на Комисијата за 
решавање на управни работи во втор сте-
пен од областа па народната одбрана, вна-
трешните работи, правосудството и упра-
вата. и за утврдување на нејзиниот состав 473 

619. Одлука за образување на Комисијата за 
решавање на управни работи во втор сте-
пен од областа на стопанството и за утвр-
дување на нејзиниот состав — — — — 474 

620. Одлука за образување на Комисијата за 
решавање на управни работи во втор сте-
пен од областа на урбанизмот, градеж-
ништвото и геодетските работи и за утвр-
дување на нејзиниот состав — — — — 474 

621. Одлука за образување на Комисијата за 
решавање на управни работи во втор сте-
пен од областа на сообраќајот, врските и 
екологијата и - з а утврдување на нејзиниот 
состав — — — — — — — — — 474 

622. Одлука за образување на Комисијата за 
решавање на управни работи во втор сте-
пен од областа на образованието, наука-
та, културата, физичката култура, архив-
ската дејност, информирањето, здравство-
то и социјалната заштита и за утврду-
вање на нејзиниот состав — — — — 475 

623. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за републички надоместоци на 
одделни производи — — — — — — 475 

624. Програма за заштита на населението во 
Република Македонија од синдромот на 
стекнат недостаток на имунитет СИДА 
во 1991 година — — — — — — — 475 

625. Програма за испитување на појавата, ра-
ш и р е н о с т , спречувањето и сузбивањето 
на бруцелозата кај луѓето во Република 
Македонија за 1991 година — — — - 481 

626. Список на организациите за вршење 
стручна контрола над производството, за 
'утврдување квалитетот и за вршење ана-
лиза на земјоделското семе — — — — 483 

627. Списрк на организации за заштита на рас-
тенијата кои ќе вршат задолжителни 
здравствени прегледи на земјоделски по-
севи за производство на семе, објектите 
за производство на шумско семе и објек-
тите за производство на саден материјал 
на повеќегодишни земјоделски и шумски 
растенија — — — — — — — — 483 

628. Одлука за распределба и начинот на ко-
ристење на средствата за учество во из-
градбата на инфраструктурата во селски-
те населби во стопански недоволно раз-
виените краишта во 1991 година — — 484 

629. Одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Македонската академија на 
науките и уметностите — — — — 484 

630. Заедничка листа на кандидати за прате-
ници на Собранието на Република Маке-
донија од Изборната единица бр. 11 — 
општина Македонски Брод — - — — 485 

631. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 249/90 ОД 12 јуни 1991 година - . 485 

632. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 18/90 од 12 јуни 1991 година — 486 

Колективни договори 

104. Колективен договор на гранката рудници 
и индустрија на неметали — — — — 487 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
105. Одлука за измени и дополнување на Од-

луката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се смета 
со зголемено траење, степенот на зголему-
вањето на тие работни места и постапка-
та за утврдување на фактичката положба 
во Железарница ООЗТ „Валавница“ - - 491 
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