
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 23 декември 1985 
С к о п ј е 

Број 40 Год. ХLI 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 50 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

667. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и Републиката („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/77 и 37/83) и член 7 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1985 година („Службен весник на СРМ", бр. 42/84 и 
35/85), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА' 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1985 година („Служ-

бен весник на СРМ", бр. 42/84 и 35/85) се вршат 
следниве измени на средствата за посебни намени: 

1. Во Раздел 4 — глава 1 — Извршен совет на 
Собранието на СР Македонија, позиција 35, конто 
415 — Учество во откуп и изградба на станови за 
Македонците од Егејскиот дел на Македонија и за 
други повратници „10.000.000" се брише и во позици-
ја 41, конто 454 — Помош на повратниците од ис-
точно-европските земји, износот „10.000.000" се за-
менува со износот „7.000.000". 

Во глава 2 — Управа за заеднички работи во 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, позиција 46 
конто 410 — Лични доходи на авио-службата, изно-
сот „28.080.000" се заменува со износот „20.300.000". 

2. Во Раздел 5 — Уставен суд на Македонија, по-
зиција 71. конто 401 — Материјални трошоци, изно-
сот „1.060.000" се заменува со износот „1.260.000", во 
позиција 76, конто 418 — Соработка со уставните 
судови во земјата, износот „150.000", се заменува со 
износот „50.000"; и во позиција 77, конто 418 — 
Трошоци на постапката, износот „150.000" — се за-
менува со износот „50.000". 

3. Во Раздел 6 — Македонска академија на нау-
ките и уметностите, позиција 81, конто 402 — Амор-
тизација, износот „2,000.000" се заменува со износот 
„1.000.000". 

4. Во Раздел 15 — Републички комитет за урба-
низам и заштита на човековата околина, позиција 
178, конто 418 — Средства за спроведување на прос-
торниот план на СРМ и следење на промените на 
просторот на СРМ, износот „1.200.000" се заменува 
со износот „800.000"; и во позиција 181, конто 465 
— Учество во изработката на урбанистичката доку-
ментација, износот „5.000.000" се заменува со изно-
сот „1.000.000". 

5. Во Раздел 20 — Републички комитет за здрав-
ство и социјална политика, позиција 232, конто 454 
— Средства за реализација на Законот за заштита 
на семејството чиј хранител е на задолжителна вое 
на служба, износот „35.000.000" се заменува со изно-
сот „33.000.000" во позиција 236, конто 456 — Бол-
нички трошоци за душевно болни, износот 
„35.000.000" се заменува со износот „37.000.000"; во 
позиција 238, конто 456 — Трошоци за здравствена 
заштита на странци, износот „200.000" се заменува 
со ИЗНОСОТ „810.000"; И ВО' позиција 241, КОНТО 458 
— Боречки додаток, износот „3.000.000" се заменува 
СО ИЗНОСОТ „1.000.000". 

6. Во Раздел 34 — Врховен суд на Македонија, 
позиција 343/ конто 401 — Материјални трошоци, из-
носот „1.250.000" се заменува со износот „1.450.000"; 

и позиција 348, конто 418 — Подготвување на збир-
ка на судски одлуки, износот „450.000" се заменува 
СО ИЗНОСОТ „250.000". 

7. Во Раздел 39 — Окружен суд Битола, позици-
ја 373, конто 401 — Материјални трошоци, износот 
„1.050.000", се заменува со износот „1.170.000"; и во 
позиција 378, конто 418 — Надоместок на дежурства, 
износот „800.000" се заменува со износот „680.000". 

8. Во Раздел 42 — Окружен стопански суд Би-
тола, позиција 400, конто 401 —- Материјални тро-
шоци, износот „1.500.000" се заменува со износот 
„1.580.000"; и во позиција 403, конто 418 — Тро-
шоци за повремени судии, сведоци и вештаци, изно-
сот „80.000"- се брише 

9. Во Раздел 55 — Восгштно-поправен дом — Те-
тово, позиција 479, конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „900.000" се заменува со износот 
.,2.080.000"; и во позиција 481 конто 410 — Лични 
доходи на функционерите и на раководните работ-
ници, износот „1.480.000" се заменува со износот 
„300.000". 

10. Во Раздел 64 — Средства на резервите за 
други обврски на Републиката, позиција 550, конто 
410 — Средства за спроведување на Општествениот 
договор за стекнување на доход на работните заед-
ници и за усогласување на личните доходи на функ-
ционерите и раководните работници, износот 
„1.450.000.000" се заменува со износот „1.658.570.000"; во 
позиција 552, конто 417, за отплата на ануитетите по 
користени кредити и заеми, износот „300.000.000" се 
заменува со износот „184.000.000"; и во позиција 565, 
конто 488 — Тековна буџетска резерва, износот 
„77.000.000" се заменува со износот „87.000.000". 

11. Во Раздел 65 — Средства за финансирање на 
други оиштествено-политички заедници, позиција 
566, конто 440 — Придонес на Републиката за Бу-
џетот на Федерацијата, износот „14.353.349.000" се за-
менува СО износот „14.278.349.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-2066/1 Потпретседател 
12 декември 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, с. р. 

668. 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за сис-

темот на општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", број 64/84) и член 4 и 6 од За-
конот за општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите („Службен весник на СРМ", број 
10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, на својата седница' одржана на 12 декември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ - ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ДНЕВНО-ИНФОР-

МАТИВНИТЕ ВЕСНИЦИ 

. 1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените определување на највисоко ниво на це-
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ните на дневно-информатчивните весници „Нова Ма-
кедонија", „Флака е влазримит" и „Бирлик". 

2. Највисоко ниво на цените се определува и 
тоа за : 

— „Нова Македонија" 40,00 дин/примерок 
— „Флака е влазримит" " 20,00 дин/примерок 
— „Бирлик" 20,00 дин/примерок 

За ревијалните броеви на весникот „Нова Маке-
донија" се определува цена од 50,00 дин/примерок. 

. 3. Цените од точка 2 на оваа одлука ќе се при-
менуваат од 15 декември 1985 година. 

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

Бр. 23-1988/1 Потпретседател 
12 декември 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, с. р. 

669. 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за сис-

темот на општествена контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 64/84) и член 6 од Законот 
за општествена контрола на цените на производите 
и услугите („Службен весник на СРМ", бр. 10/85), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на својата седница одржана на 12 декември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА РАДИО И ТВ НАДОМЕСТОКОТ 

1. Постојните цени на радио и ТВ надоместокот, 
со задржување на постојните услови на давањето 
на услугите, можат да се зголемат за 33,3'0/о, односно 
надоместокот да изнесува 1.000 динари. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1986 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1997/1 Потпретседател 
12 декември 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, с. р. 

670. 
Врз основа на член 135 став 2 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/84 и 32/85), републичкиот 
секретар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО 
КОИ ЌЕ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВОЗАЧКИ ИСПИТИ 

Член 1 
Со овој правилник се определува во кои насе-

лени места ќе се спроведуваат возачки испити и за 
кои категории на моторни возила, како и од кои 
други општински подрачја кандидатите за возачи 
ќе полагаат возачки испити во тие населени места. 

Член 2 
Условите за спроведување на возачки испити ги 

исполнуваат следните населени места: 
1. Скопје, Битола и Штип — за спроведување на 

возачки испит за управување со моторни возила 
што. се распоредени во категориите: А, Б, Ц, Д и Е 
и за управување со трактор; 

2. Берово, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Де-
бар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива 
Паланка, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Про-
биштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, 
Струмица, Тетово, Титов Велес, Виница, Кратово и 
Крушево за спроведување на возачки испит за уп-
равување со моторни возила што се рапореде-ни во 

категориите: А, Б и Ц како и Е, но само за влеч-
ните возила што спаѓаат во категориите Б и Ц и 
за управување со трактор и 

3. Демир Хисар и Македонски Брод — за спро-
ведување на возачки испит за управување со мо-
торни возила што се распоредени во категоријата 
А и за управување со трактор. 

Член 3 
Кандидатите за возачи од подрачјата на оп-

штините чии живеалишта односно престојувалишта 
се во населените места од член 2 став 1 точка 2 и 
3 на овој правилник, возачкиот испит за управува-
ње со моторни возила што се распоредени во кате-
горијата Д како и во категоријата Е, но само за 
влечните возила што спаѓаат во категоријата Д, ќе 
го полагаат во: 

— Скопје — кандидатите за возачи од општи-
ните Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Тетово, 
Гостивар, Дебар, Валандово, Гевгелија, Куманово, 
Кратово и Крива Паланка; 

— Битола — кандидатите за возачи од општи-
ните Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Кичево, 
Демир Хисар, Струга, Охрид и Ресен и 

— Штип — кандидатите за возачи од општи-
ните Радовиш, Пробиштип, Кочани, Виница, Дел-
чево, Берово, Струмица и Свети Николе. 

Член 4 
Кандидатите за возачи од подрачјата на општи-

ните чии живеалишта односно престојувалишта се 
во населените места од член 2 став 1 точка 3 на 
овој правилник,, возачкиот испит за управување со 
моторни возила што се распоредени во категориите 
Б и Ц, како и во категоријата Е, но само за влеч-
ните возила што спаѓаат во категоријата Б и Ц, ќе 
го полагаат во: 

— Битола — кандидатите за возачи -од општи-
ната Демир Хисар и 

— Кичево — кандидатите за возачи од општи-
ната Македонски Брод. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за определување на 
населените места во кои ќе се спроведува возачки 
испит („Службен весник на СРМ" бр. 14/75 и 39/81). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-11840 
о декември 1985 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

м-р Љубомир Варошлија, с. р. 

671. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 30/77 и 41/78), претседателот на Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТ 
НИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРЛЅИТНИТЕ БОЛЕСТИ 

ВО 1986 ГОДИНА 
I 

Според одредбите на оваа наредба во 1986 годи-
на ќ е се организираат и спроведуваат потребните 
мерки за спречување и отстранување на следните за-
разни и паразитни болести: 

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

10. Заразна кривотница ка ј овците; 
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 

ка ј јагнињата; 
12. Кокошкин тиф и салмонелози ка ј пернатата 

живина; 
13. Белодробна стронгилоза и желудечно цревни 

паразити; 
14. Ехинококоза; 
15. Пироплазмоза; 
16. Заразни болести ка ј пчелите; 
17. Заразни болести ка ј рибите; 
18. Метилавост; 
19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Гангренозно воспаление на вимето ка ј овците; 
21. Лептоспироза; 
22. Јагарчивост; 
23. Инфективен бронхит ка ј живината; 
24. Аујецкиева болест; 
25. Инфективна анемија ка ј копитарите; 
26. Леукемија. 

Потребни мерки за спречување и отстранување 
ќе се преземаат и против други заразни и . паразит-
ни болести ка ј животните од член 1 на Законот за 
заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја (сојузен закон) и член 6 од 
Законот за здравствената заштита на животните (ре-
публички закон) доколку тие се појават или постои 
опасност да се појават. 

II 
1. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилото ка ј 
кучињата, постари од четири месеци, ќе се изврши 
во целата Република во периодот од 3 јануари до 31 
март 1986 година, според планот на ветеринарната 
станица во општината. 

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се из-
врши со антирабична вакцина регистрирана во на-
шата земја за употреба во СФРЈ. 

Кучињата кои до 31 март 1986 година нема да 
имаат четири месеци возраст, како и кучињата што 
ќе се окучат подоцна, односно новонабавените ку-
чиња, што не биле вакцинирани до 31 март 1986 
година, превентивно ќе се вакцинираат од 1 септем-
ври до 30 ноември 1986 година, ако во тој период 
наполниле четири месеци. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружен труд што се зани-
маваат со одгледување и гоење на говеда ќе се из-
врши еднократна туберкулинизација на сите катего-
рии говеда постари од 3 месеци, во периодот од 1 
февруари до 31 м а ј 1986 година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа точка 
ќе се изврши туберкулинизација на една третина 
од говедата на индивидуалните сточари во општи-
ната, постари од 3 месеци, како и на сите молзни 
крави, приплодни јуници, бикови и јунчиња во до-
маќинствата кои продаваат млеко за јавна консу-
мација. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1986 го-
дина ќе се изврши туберкулинизација најмалку на 
половината од предвидениот број говеда од став 2 
на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 
ноември 1986 година, ќе се изврши туберкулиниза-
ција на преостанатиот предвиден број говеда. -

Туберкулинизацијата на говедата што се гојат ќе 
се изврши во почетокот на гоењето. 

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе по-
кажат позитивна, односно сомнителна реакција на го-
ведски туберкулин подлежат на ретуберкулиниза-
ција. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета 
за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизацијата покажат 
позитивна или сомнителна реакција на говедски ту-
беркулин ќе се обележат со маркица и до ретубер-

кулинизацијата ќе се држат одвоено од другите го-
веда во стопанскиот двор на организацијата на здру-
жен труд, односно на индивидуалниот сточар и ќе 
се третираат како заразни. 

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

Говедата од став 6 на оваа точка, по барање на 
корисникот на општествени средства, односно соп-
ственикот, за време на карантинот можат да се за-
колат за негова сметка, но под контрола на надлеж-
ниот општински ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизација-
та и ретуберкулинизацијата позитивните и сомнител-' 
ните реактори на говедски туберкулин заболат со 
клинички знаци на туберкулоза, тие можат да се 
заколат со право на надоместок на штета но со 
претходно одобрување на Републичката управа за ве-
теринарна служба. 

Во свињарските фарми на организациите на 
здружен труд задолжително ќе се изврши туберкули-
низација на најмалку 20% од м а т р и ц и т е и нере-
зите, што се чуваат за расплод, најдоцна до 30. IX. 
1986 година. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат 
со одгледување и гоење на говеда ќ е се зема крв 
за преглед на бруцелоза, во периодот од 1 фев-
руари до 31 ма ј 1986 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точка 
ќе се зема крв за преглед на бруцелоза од една 
третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата 
на индивидуалните сточари во (Општината, како и од 
сите молзни крави, јуниците, биковите и јунчињата 
во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна кон-
сумација. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1986 го-
дина ќе се зема крв најмалку од половината од 
предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња 
од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 сеп-
тември до 30 ноември 1986 година, ќе се зема крв 
од преостанатиот предвиден број крави, јуници, би-
кови и јунчиња за преглед на бруцелоза. 

Земање на крв за преглед на бруцелоза од го-
ведата што се ш ј а т ќ е се изврши во почетокот на 
гоењето. 

Грлата ка ј кои лабораториски ќ е се утврди бру-
целоза, веднаш по добивањето на резултатот се обе-
лежуваат со жиг — буквата" „Б" (со вжештено же-
лезо или со течен азот) на десниот бут. Висината на 
буквата изнесува 10 см. Обележените говеда се одде-
луваат и во што покус рок се испраќаат на колење. 

Од сите овци во стадото во кое е установен 
абортус ка ј овците ќе се зема крв за преглед на 
бруцелоза (мелитококоза), односно материјал за ла-
бораториско испитување. 

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

Кога се утврди бруцелоза (мелитококоза) ка ј 
овците во некое стадо овци, ќ е се зема крв за 
преглед на бруцелоза од сите овци во заразеното на-
селено место. 

Веднаш по добивањето на лабораторискиот ре-
зултат, позитивните овци се одделуваат од стадото, 
видно се одбележуваат со црвена боја на главата, се 
убиваат и нештетно отстрануваат. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези 
на општествените стопанства и на индивидуалните 
сточари, што ги чуваат за приплод, ќе се зема крв 
за преглед на бруцелоза најдоцна до 30. IX. 1986 
година. Позитивните свињи, веднаш по добивањето 
на лабораторискиот резултат, се одделуваат, видно 
обележуваат и се испраќаат на колење. 
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Во периодот од 1 април до 30 јуни и од 1 сеп-
тември до 31 октомври 1986 година, ќе се зема крв 
за преглед -на бруцелоза од една десетина од постој-
ниот брсу на приплодните овци во индивидуалниот 
и општествениот сектор во населените места што ќ е 
ги определи општинскиот орган на управата надле-
жен за работите во ветеринарството. 

Во стопанските дворови, во кои ќ е се установи 
бруцелоза к а ј луѓе, говеда, овци и свињи, ќе се зема 
крв за преглед н а бруцелоза, од сите приплодни го-
веда, свињи и овци секои четири седмици се додека 
к а ј сите приплодни говеда, свињи и овци не се до-
бие негативен резултат з а бруцелоза при два серо-
лошки прегледи на крвта во рок од 1 месец и ако 
од последниот преглед поминале на јмалку 60 дена. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење во Републиката задолжително ќе 
се зема крв за п р е г л е д а а бруцелоза на јдоцна до 
10-ти ден од денот на -нивното внесување. 

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антракоот ќ е се изврши 
еднократна вакцинација на говедата, овците и коњи-
те против болеста антракс во периодот од 1 април 
до 31 м а ј 1986 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок о д став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцина-
ција против антракоот како и телињата, јагнињата 
и ждребињата што ќ е се родат подоцна, дополни-
телно ќ е се вакцинираат против антраксот кога ќе 
ги исполнат пропишаните услови. 

Како д и с т р и к т на антраксот во' смисла на оваа 
наредба ќ е се сметаат населените места во кои 
антракоот е установен во последните дваесет години 
(1966—1985 година). 

Еднократна вакцинација н а говедата, овците и 
коњите против антраксот ќ е се изврши во сите орга-
низации на здружен труд што се снабдуваат со фу-
р а ж од надвор, кога ф у р а ж о т потекнува од дистрикт 
на антраксот, односно кога не се знае неговото по-
текло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани во точка 4 за превентивна 
вакцинација на говедата, овците и коњите против 
антраксот, ќ е се применуваат и против шушкавецот , 
со таа разлика што против шушкавецот ќ е се вак-
цинираат само говедата, а како дистрикти на шушка-
вецот, во смисла на оваа наредба, ќ е се сметаат на-
селените места во кои шушкавецот бил утврден во 
последните пет години (1981—1985 година). 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на сви-
њите против чумата ќе се врши во општествениот и 
индивидуалниот сектор во целата Република, во пе-
риод од 1 април до 30 јуни 1986 година. 

Вакцинацијата во општествените свињарски ф а р -
ми и индивидуалните свињарски ф а р м и каде има по-
веќе од 10 свињи, ќ е се врши перманентно, според 
технолошкиот процес и упатството на производите-
лот чија вакцина се употребува. 

Спрасните матормци, прасињата стари до 30 де-
на, кои во рокот н а вакцинацијата од став 1 на 
оваа точка нема да бидат вакцинирани, како и пра-
сињата што ќ е се опрасат подоцна, ќе се вакцини-
раат веднаш штом ќ е ги исполнат условите утврде-
ни со упатството на вакцината ко ја се употребува 
за нивна вакцинација . 

Свињите што се внесуваат од други општини, ако 
служат за понатамошно одгледување, при пристиг-
нувањето треба веднаш да се -вакцинираат, до колку 
претходно активно не биле имунизирани, а ги ис-
полнуваат условите утврдени во упатството на вак-
цината ко ја се употребува з а нивна вакцинација . 

При појава на зараза , вакцинација ќ е се врши 
во секое време, според упатството на производителот 
чија вакцина се употребува. 

7. Црвеница 

Превентивна вакцинација на свињите против цр-
веницата (црвениот ветар), ќ е се изврши во населе-
ните места и во општествените свињарски ф а р м и 
што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

8. Краста 

Во населените места и во општествените овчар-
ски ф а р м и во кои крастата к а ј овците била утврдена 
во текот н а 19Ѕ5 година, н а ј д о ц н а до април 1986 го-
дина ќ е се изврши преглед н а овците. 

Паралелно со прегледите во однос на крастата 
к а ј овците ^ е се врши преглед во однос н а крастата 
на другите домашни животни и ќ е се преземаат 
соодветни ветеринарно-санитарни мерки за нејзино-
то сузбивање и искоренување. 

9. Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на жи-
вината против атипичната чума во 1986 година ќе се 
врши на целата територија на Републиката, според 
планот што ќ е го изработи ветеринарната станица. 

Мерката од став 1 н а оваа точка се врши со 
вакцина „Да Сота", и ќ е се спроведува два пати го-
дишно и тоа првиот пат во периодот од 1 март до 
31 м а ј 1986 година, а вториот во периодот од 1 сеп-
тември до 30 ноември 1986 година. Притоа, во се-
кое населено место меѓу првата и втората вакцина-
ција треба да има интервал од околу 6 месеци. 

Во населените места што се граничат со опште-
ствените живинарски ф а р м и , во 1986 година ќ е се 
изврши трикратна вакцинација на кокошките , со вак-
цината „Да Сота". Меѓу одделните вакцинации треба 
да постои интервал од околу 4 месеци. 

Задолжителна превентивна вакцинација на пили-
њата и подмладокот ќ е се врши со вакцината „Да 
Сота" во текот на целата година, сукцесивно според 
возраста на пилињата и подмладокот и упатството на 
производителот чи ја вакцина се употребува. 

Во организациите на здружен трз^д вакцинација 
на пилињата, подмладокот и кокошките ќ е се врши 
периодично и континуирано, според возраста на жи-
вината и упатството на производителите чија вак-
цина се употребува. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација на овците против за-
разната кривотница ќе се изврши во населените мес-
та и во општествените овчарски ф а р м и што се сме-
таат за загрозени од оваа з аразна болест. 

11. Ентеротоксемија кај овците и 
заразен пролив кај јагнињата 

Ќ е се изврши превентивна вакцинација на овци-
те против ентеротоксемијата и заразниот пролив к а ј 
јагнињата во населените места и во општествените 
овчарски ф а р м и во кои оваа з а р а з а е установена во 
последните пет години (1981—1985 година). 

12. Кокошкин тиф и салмонелози 
кај пернатата живина 

Заради откривање, сузбивање и искоренување на 
кокошкиниот тиф, се применуваат одредбите на Пра-
вилникот за мерките за сузбивање и искоренување 
на к о к о ш к и н и о ! т и ф („Службен лист на СФРЈ" бр. 
49/82). 

Заради откривање, сузбивање и искоренување на 
салмонелозите к а ј пернатата живина, се примену-
ваат одредбите од Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на салмонелоза н а пернатата 
живина („Службен лист на СФРЈ" бр. 49/82). 

За време на карантинот на внесената живина и 
ј а јца за приплод од странство и од други подрачја 
на земјата , надлежниот општински ветеринарен ин-
спектор за карантинот , ќ е испрати до ветиринарно-
д и ј а ш о с т и ч к а организација , овластена со решение за 
карантинот, на јмалку 50'% од бројот на пцовисани-
те грла, односно од бројот на ^ и з л у п е н и т е јајца, за 
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лабораториско испитување на тиф ка ј живината. Ако 
бројот на пцовисаните грла, односно бројот на ^ и з -
лупените јајца е голем, тогаш треба да се испратат 
најмалку 30 пцовисани пилиња, односно 30 неизлу-
пени јајца. 

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

Од сите говеда и овци во организациите на здру-
жен труд, како и од сите стада овци и говеда, чии 
сопственици се индивидуални сточари, во населените 
места за кои постои сомнение дека овците и говеда-
та се заразени со белодробна стронгилоза, односно 
желудечно-цревни паразити, ќе се зема материјал за 
лабораториско испитување. 

14. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
ветермнарно-санитарни мерки, ќе се врши четворо-
кратна дехелментизација на кучињата првенствено 
оо средство кое се дава парентерално и тоа првата 
во периодот од 3 јануари до 31 март 1986 година, 
втората три месеци по првата, третата три месеци 
по втората и четвртата три месеци по третата. 

-При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу 
одделните дехелментизации треба да постои интер-
вал од три месеци. 

15. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април дс̂  30 септември 1986 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање со 
противкрлежнм средства на сите овци од типот на 
мерино, односно на сите внесени говеда и овци од 
благородни раси во Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 
Во периодот од 1 април до 30 јуни 1986 година 

ќе се изврши преглед во однос на заразните и па-
разитните болести ка ј пчелите на сите сандаци (кош-
ници) пчели во организациите на здружен труд што 
се занимаваат со пчеларство, како и преглед на си-
те сандаци (кошници) пчели на индивидуални пчела-
ри во населените места каде што постои индикација 
или сомневање на присуство на заразни односно па-
р а з и т и болести ка ј пчелите. 

Во случај на сомневање за постоење на заразна 
или паразитна болест ка ј пчелите, ќе се испрати 
материјал за лабораториски преглед во една од 
овластените ветеринарно-дијагностички организации 
на здружен труд во земјата. 

17. Заразни болести кај рибите 
Во текот на 1986 година ќе се изврши најмалку 

двократен преглед на вештачките рибници, природ-
ните и вештачките езера во Републиката и при сом-
невање на појава на заразна болест ка ј рибите ќе се 
испрати материјал за лабораториски преглед во 
една од овластените ветеринарно-дијалностички орга-
низации на здружен труд во земјата. 

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

здружен труд во Републиката во кои со лаборато-
риски преглед ќе се установи метилавост (фасциоло 
за) ка ј овците и говедата, ќе се изврши најмалку 
двократно превентивно третирање на истите против 
метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во те-
кот на пролетта, а второто во текот на есента 1986 
година, според планот на ветеринарните станици и 
ветеринарните служби на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со одгледување на говеда и 
овци од подрачјето на општината. 

19. Заразно прссушување на вимето 
Во текот на 1986 година ќе се изврши еднаш 

годишно лабораториски преглед на млекото и еднаш 
годишно теренски преглед на млекото, во растоја-
ние од околу 6 месеци, од сите крави на организа-

циите на здружен труд, каќо и еднократен теренски 
преглед на млекото од сите крави во индивидуални-
те стопанства кои продаваат млеко за јавна консума-
ција во однос на болеста заразно пресушување на 
вимето. 1 \ 

Од грлата кои при теренскиот преглед на мле-
кото покажале позитивна реакција ќе се земе млеко 
за лабораториско испитување и ќе се врши лекува-
ње на грлата за кои ќ е се утврди дека се болни од 
заразното пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на 
вимето кај овците 

/ 

Од овците болни, односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето ќ е се зема материјал за 
лабораториско испитување и според резултатот на 
тоа испитување ќе се применуваат соодветни вете-
ринарво-санитарни мерки., 

21. Лептоспироза 

Земената крв од крави, јуници, бикови и јунчм-
ња, како и земената крв од маторици, женски назим-
чиња и нерези во текот на 1986 година за преглед 
на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лаборато-
риски ќе се прегледа и на лептоопироза. 

22. Јагарчивост 

Во периодот од 1 март до 15 ма ј и од 15 ноем-
ври до 15 декември 1986 година против јагарчивоста 
ка ј говедата ќе се изврши третирање на говедата во 
сите населени места во Републиката и во општестве-
ните говедарски фарми во кои ќе се утврди ова за-
болување ка ј говедата. 

23. Инфективен бронхит 

Во сите општествени живинарски фарми во Ре-
публиката во 1986 година ќе ,се изврши заштитна 
вакцинација на подмладокот против инфективниот 
бронхит, според упатството на производителот на 
вакци!ната. 

24. Аујецкиева болест 

Во 1986 година ќе се изврши вакцинација про-
тив Аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња во 
свињарските фарми во кои оваа болест била утврде-
на во 1985 година и порано, како и во свињарските 
фарми во кои таа ќе биде утврдена во 1986 година. 

25. Инфективна анемија кај копитарите 

Заради утврдување на инфективна анемија ка ј 
копитарите, во текот на 1986 година ќе се зема крв 
од сите коњи на општествените стопанства, во шум-
ски манипулации, коњичките клубови, односно од си-
те ттштенцирани пастуви, како и од една петтина од 
постојниот број коњи во индивидуалните стопанства 
на опие делено подрачје на општината, за преглед 
на инфективна анемија. 

Лиценцираните пастуви за природен припуст мо-
жат да се употребуваат само ако не се инфицирани 
со вирусот на инфективната анемија к а ј коњите, кое 
се докажува со потврда од надлежна ветеринарно-ди-
јагностичка организација на здружен труд. 

Леукемија кај говедата 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и 
јунчињата во текот на 1986 година за преглед на 
бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабораториски 
ќе де прегледа и на леукемија ка ј говедата 
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III 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулоза-
та, се врши врз основа на лабораториски наод во 
една од овластените ветеринарно-дијагностички орга-
низации во земјата. 

IV 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 11-2410/4 
4 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател на 

Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и 

водостопанство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

672. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

426 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 5 
јули 1985 година, на седницата од 5 септември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 4, 5, 6, 10, 11 и 16 
став 1 и 2 од Законот за тутунот („Службен весник 
на СРМ" бр. 8/73 и 40/74) не се во согласност со 
Уставот на СР Македонија. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта на член 40 во врска со член 38 став 1 точка 
1, 2 и 5 во врска со став 2 од Законот за тутунот. 

3. Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во рок од шест месеци од денот на доста-
вувањето на оваа одлука, ќе ги усогласи со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија одредбите 
означени во точката 1 на оваа одлука. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

5. Уставниот суд на Југославија, со решение У. 
бр. 125/81 од 9 ма ј 1984 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и спротивноста со Законот за 
здружениот труд на член 4, 5, 6, 10, 11 и 16 од За-
конот за тутунот („Службен весник на СРМ" бр. 
Ѕ/73 и 40/74) затоа што се поставило прашањето да-
ли оспорените законски одредби го затвораат паза-
рот и го оневозможуваат слободниот промет со ту-
тун, со што се создаваат услови за еднострано на-
метнување обврски на земјоделците кои се занима-
ваат со одгледување на тутун, што ги доведува нив 
во нееднаква положба со другите земјоделци. 

Во смисла на член 389 став 1 од Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија предметот му го 
достави на Уставниот суд на Македонија за да ја 
оцени согласноста на оспорените законски одредби 
со Уставот на СР Македонија. 

Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 
91/84 од 14 ноември 1984 година поведе постапка за 
оценување согласноста со Уставот на СР Македонија 
на наведените законски одредби, како и за одред-
бите на член 40 во врска со член 38 став 1, точка 
1, 2 и 5 во врска со став 2 од Законот за тутун и 
решението му го достави на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

6. На јавната расправа Судот утврди дека со 
Законот за тутун се ставени под определен законски 
режим производството, преземањето (откупот) (и об-
работката на тутунот. Притоа Судот утврди дека во 
врска со производството на суров тутун во члист, За-
конот не ги пропишува условите во поглед на ко-
ристењето на земјоделското земјиште, согласно член 
105 од Уставот на СР Македонија, туку -ги уредува 
односите меѓу производителите на тутун и овласте-

ните организации за негово преземање. Освен тоа, 
Судот утврди дека посебниот законски режим во 
производството, откупот и обработката на тутунот е 
санкциониран така што повредите на определени од-
редби од Законот претставуваат стопански престапи 
односно прекршоци. 

а) Според одредбите на член 4 од Законот, со 
производство на суров тутун во лист можат да се 
занимаваат граѓани, граѓански правни лица и орга-
низации на здружениот труд, под условите опреде-
лени со овој Закон. Во однос на граѓаните и граѓан-
ските правни лица во ставот 2 на овој член е про-
пишано дека нивното производство на суров тутун 
во лист го организира, преку соодветна меѓусебна 
стопанска соработка, организацијата на здружениот 
труд која се занимава со производство и обработка 
или преработка на тутун (овластена организација). 
Според ставот 3 на овој член, наведените производи-
тели на тутун, можат да произведуваат суров тутун 
во лист само ако имаат претходно склучен договор 
за производство и преземање со овластена организа-
ција. Според член 11, обврските и правата на дого-
ворните страни, според одредбите на овој Закон, се 
уредуваат со договор. Содржината, пак, на таквиот 
договор, во најголемиот дел, е пропишана како за-
должителна во член 10 став 1 од Законот, па покрај 
видовите, количината и цената на тутунот што ќ е го 
произведе производителот, "договорот мора да содр-
жи и одредби за меѓусебните права т обврски, меѓу 
кои и обврска за производителот на тутун целиот 
произведен суров тутун во лист да го предаде само 
на овластената организација со која склучил дого-
вор, како и обврска на овластената организација да 
го преземе во целост тој тутун. Ваквата обврска за 
овластената организација, како и обврската за про-
изводителот на суров тутун во лист, се пропишани и 
во член 16 став 1 и 2 од Законот. 

Од оспорените одредби на Законот се гледа де-
ка со нив, за производителите на тутун и за органи-
зациите на здружениот труд кои се занимаваат со 
производство и обработка или преработка на тутун, 
е предвидена задолжителна соработка само врз ос-
нова на договор. Освен тоа, од овие одредби се гле-
да дека тие предвидуваат производството на суров 
тутун во лист од страна на граѓани и граѓански прав-
ни лица да може да го организира само организаци-
ја на здружениот труд (овластена организација), а 
не и земјоделска задруга или друг облик на здружу-
вање на земјоделците. 

Уставот на СР Македонија, меѓутоа, во член 64, 
на земјоделците им го гарантира правото, работејќи 
со средства на кои постои право на сопственост, да 
ја остваруваат со уставот утврдената самоуправна по-
ложба во социјалистичките општествено-економски 
односи. Заради вклучувањето, пак, на земјоделците 
во социјалистичките самоуправни општествено-еко-
номски односи, во член 65 од Уставот е предвидена 
можност тие својот труд и средствата на трудот да 
ги здружуваат меѓусебно во земјоделски задруги и 
во други облици на здружување на земјоделците, но, 
исто така, и со организации на здружениот труд. 
Притоа, согласно член бб став 2 од Уставот, земјо-
делците со организацијата трајно соработуваат, уп-
равуваат рамноправно со работниците во таа органи-
зација со заедничките работи, заеднички одлучуваат 
за заеднички остварениот доход и учествуваат во не-
говата распределба според својот придонес во ост-
варувањето на тој доход во согласност со самоуправ-
ната спогодба. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди де-
ка оспорените членови, 4, 10, 11 и 16 став 1 и 2 од 
Законот за тутунот не се во согласност со член 64, 
65 и бб став 2 од Уставот на СР Македонија, затоа 
што -за производителите на тутун и за овластените 
организации пропишуваат само задолжителна сора-
ботка уредена исклучиво со договор, со што се 
спречува самоуправното здружување на земјоделци-
те со тие организации, како и нивното здружување 
во земјоделски задруги и во други форми на здру-
жување, во организирањето на производството на су? 
ров тутун во лист. 
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б) Во член 5 од Законот за тутун е пропишано 
производството на суров тутун во лист да се орга-
низира по производни региони. Производен регион, 
по правило, е подрачјето на една општина. Но, пра-
во е на заинтересираните соседни општини, преку 
своите органи на управата надлежни за работите на 
земјоделството, да го определат производниот регион, 
ако на подрачјето на една општина производството 
на тутун се врши на помали површини. Во член 6 
од Законот се пропишани условите што мора да ги 
исполнува овластената организација за да организира 
производство на тутун во еден производен регион. 
Покрај другите услови, за таа организација е про-
пишан и условот на подрачјето на производниот ре-
гион да има обезбедени простории за работа на 
вработените. 

Од наведените одредби произлегува дека, како 
критериум за определување на производни региони 
на кои може да се организира производство на су-
ров тутун во лист, Законот го предвидува подрачје-
то на општината. Притоа, за така определениот про-
изводен регион, во овие одредби се предвидени и 
условите за работа што треба да ги исполнува орга-
низацијата на здружениот труд за да добие овласту-
вање да организира производство на суров тутун во 
лист на определеното подрачје. 

Согласно член 91 став 1 алинеја 1 од Уставот 
на СР Македонија, остварувањето на единствениот 
југословенски пазар се обезбедува преку рамноправ-
ни услови за вршење дејноста на организациите на 
здружениот труд и за стекнување доход, а според 
алинејата 2, и со слободно движење и здружување 
на трудот и на средствата на општествената репро-
дукција и слободна размена на стоки и услуги. 

Определувањето на производни региони во кои, 
со оглед на земјишните, климатските и други слични 
услови., ќе се садат определени сорти и типови на 
тутун, според мислењето на Судот, може да биде 
еден од условите за унапредување на производство-
то на суров тутун во лист, со што би се обезбедило 
и рационално искористување на земјиштето што е 
пропишано и како обврска во член 105 од Уставот 
на СР Македонија. Но, определување на производни 
региони според подрачје на општина и за така оп-
ределен производен регион да се пропишат условите 
што треба да ги исполнува организацијата на здру-
жениот труд за да добие овластување да организи-
ра производство на суров тутун во лист, како што е 
сторено во оспорените член 5 и 6 од Законот, на 
единствениот југословенски пазар може да создаде 
нерамноправни услови за вршење дејноста на орга-
низациите на здружениот труд и за стекнување до-
ход, може да го спречи слободното здружување на 
трудот и средствата и да овозможи определени орга-
низации да стекнат предности врз основа на моно-
пол на пазарот. Од.тие причини Судот утврди дека 
оспорените член 5 и 6 од Законот не се во соглас-
ност со член 91 став 1 алинеја 1 и 2 од Уставот на СР 
Македонија. 

7. Во поглед на одредбите на член 40 во врска 
со член 38 став 1 точкќ 1, 2 и 5 во врска со став 2 
од овој член на Законот за тутун, Судот ја запре 
постапката затоа што на јавната расправа утврди де-
ка тие не се во несогласност со Уставот на СР Ма-
кедонија. 

Врз основа на изнесеното судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 91/84 
5 септември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

673. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 6 ноем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 29 точка 7 од Правилни-

кот за станбени односи на Лимаро-браварската зад-
руга „Слога" во Прилеп, донесен од работниците со 
референдум одржан на 31 октомври 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Задругата на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 91/85 од 11 септември 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста на член 29 точка 7 од 
Правилникот означен во точката 1 на оваа Одлука. 
Постапката е поведена затоа што се постави пра-
шањето за согласноста на оспорената одредба со 
уставното начело за заемност и солидарност. 

3. На седницата Судот утврди дека со означе-
ниот Правилник како основи за распределба на ста-
нови се предвидени: степен на станбена загрозеност; 
број на членови на семејното домаќинство; работен 
стаж; здравствена состојба на работникот и на чле-
новите на неговото семејно домаќинство; просечен 
месечен приход по член на семејството; учество во 
НОВ; и сложеност и одговорност на работите и за-
дачите. По овие основи се предвидени мерила. По 
основот сложеност и одговорност, во оспорениот 
член 29 точка 7 од Правилникот е предвиден одре-
ден број бодови кој зависи од бројот на бодовите 
што се добиваат за извршување на одредени работи 
и работни задачи. Притоа, по овој основ се доби-
ваат најмалку 5, а најповеќе 50 бода. Со тоа се 
воспоставува однос 1 :10, за разлика од односот 1 2 
ка ј личните доходи. 

4. Согласно член 42 став 1 од Законот за стан-
бени односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 
14/75) и член 463 од Законот за здружениот труд, 
работниците во организациите на здружениот труд 
со референдум ги утврдуваат начинот, условите и 
редот на првенство по кое ќе се даваат станови на 
користење. Според тоа, самоуправно е право на ра-
ботниците во организациите на здружениот труд, во 
согласност со Уставот и Законот, да определат такви 
основи и мерила за утврдување редот на првенство 
за доделување станови на користење, со кои пред 
се ќе се оствари уставното начело на заемност и со-
лидарност во задоволување на нивните станбени пот-
реби. 

Според член 129 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд, придонесот на работникот во работата, се 
утврдува зависно од квалитетот ЈА квантитетот на ра-
ботата. земајќи го особено обемот и сложеноста на 
работата, квалитетот на остварените резултати од 
трудот, успешноста во користењето на средствата на 
трудот, остварените заштеди во работата, користе-
њето на работното време, одговорноста во работата 
и условите под кои работи работникот. 

Според мислењето на Судот работниот придонес 
може да биде предвиден како основ за утврдување 
редот на првенство за доделување стан на користење 
преку основите и мерилата за распределба на лични-
те доходи. Меѓутоа, во конкретниот случај со оглед 
на тоа што распоните во вреднувањето на тој при-
донес се повеќекратно зголемени во полза на работ-
ниците со повисоки лични доходи, Судот утврди де-
ка член 29 точка 7 не е во согласност со уставното 
начело на заемност и солидарност. 

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

У. бр. 91/85 
6 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р, 
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674. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија, и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 но-
ември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка ' потрошувачка на работниците 
во Централното основно училиште „Герас Цунев" во 
село Просениково Општина Струмица, донесен со ре-
ферендум на 27 февруари 1985 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното Училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 113/85 од 25 септември 1985 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука. 

Постапката е поведена затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот 
Правилник со член 23 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија, и за неговата спротивност со член 127 
став 1 и член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 
од Правилникот се предвидени следните основи за 
распределба на средствата за лични доходи: квали-
тет и квантитет на работата; обем на работата; сло-
женост на работата; користење на работното време; 
одговорност во работата; и услови под кои работи 
работникот. Понатаму, Судот утврди дека во член 
16 од Правилникот е утврден фиксен износ на бо-
дови за секој вид работи и работни задачи, но не 
се утврдени мерила по сите основи во Правилникот. 

5. Според член 23 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 127 став 1 и член 129 став 3 од 
Законот за здружениот труд, работниците во основ-
ната организација на здружениот труд се должни да 
утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
не се определени мерила по сите предвидени осно-
ви, Судот утврди дека тој не е во согласност со 
член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и дека 
е во спротивност со член 127 став 1 и член 129 став 
3 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 113/85 
6 ноември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

675. 
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 6 ноем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 4 и 6 на член 24 и 
член 30 став 2 од Општествениот договор за врабо-
тување на подрачјето на Општина Радовиш, склучен 
во месец ма ј 1981 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на алинеите 1, 2, 3 и 5 на член 
24 и на член 60 од означениот Општествен договор. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Ра-
довиш", 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 251/84 од 9 јануари 1985 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на од-
редбите од Општествениот договор означен во точ-
ките 1 и- 2 од оваа одлука. ^Постапката е поведена 
затоа што се постави прашањето за согласноста на 
член 24 од Општествениот договор со член 210 од 
Уставот на СР Македонија, спротивноста на член 30 
став 2 со член 172 став 1 од Законот за здружениот 
труд и согласноста на член 60 со член 260 став 2 од 
Уставот на СР Македонија. 

5. На седницата Судот утврди дека, според член 
24 од оспорениот Договор, при утврдување на прио-
ритет за вработување максималниот број бодови, што 
може да ги добие невработено лице по сите основи, 
го добиваат уште и брачен другар на функционер, 
припадник на органите за внатрешни работи и на 
ЈНА на кој поради преместување по потреба на 
службата му престанал работниот однос и лица кои 
постигнале или постигнуваат врвни резултати во об-
ласта на културата или физичката култура. 

6. Согласно член 139 од Уставот на СР Македо-
нија, општествено-политичките . заедници, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, како и заедниците за врабо-
тување склучуваат општествени договори со кои се 
обезбедува и усогласува самоуправното уредување на 
општествено-економските и други односи од поши-
рок заеднички интерес, меѓу кои и политиката за 
вработување. 

Со оглед на тоа што при ограничени можности 
за вработување во политиката за вработување вле-
гува и приоритетот за вработување на невработени 
лица, не е несогласен со член 139 од Уставот на СР 
Македонија и не му е спротивен на член 579 од 
Законот за здружениот труд тој приоритет да биде 
уреден со општествен договор. Притоа, основите и 
мерилата за утврдување на тој приоритет ги опреде-
луваат учесниците во договорот. Меѓутоа, во смисла 

'на член 210 од Уставот на СР Македонија тие осно-
ви и мерила треба да бидат еднакви за сите работни 
луѓе и граѓани. Со оглед на тоа што во член 24 али-
неја 4 и 6 од оспорениот Договор е постапено поина-
ку за одделни категории работни луѓе и граѓани. 
Судот утврди дека оспорените одредби не се во сог-
ласност со член 210 од Уставот на СР Македонија. 

7. Понатаму, Судот утврди дека, според член 30 
од Договорот, учесниците се согласни организација-
та односно заедницата, по истекот на рокот за под-
несување пријави по огласот односно конкурсот, а 
врз основа на документот за бројот на бодовите на 
невработено лице, да изготви приоритетна ранг-листа 
на пријавените кандидати од редот на невработени-
те лица кои ги исполнуваат условите утврдени во 
огласот односно конкурсот, со потребните податоци 
и таа ранг-листа да ја истакне на својата огласна таб-
ла и да ја достави на заедницата за вработување. 
Според став 2 на овој член, организациите и заед-
ниците се обврзуваат да се придржуваат кон прио-
ритетната ранг-листа при донесувањето одлука за 
засновање на работен однос и во таа смисла да го 
изберат кандидатот кој е прв на ранг-листата. 

Заради остварување на уставното начело на сло-
бодно, рамноправно и под еднакви услови право на 
вработување, со член 170 и член 172 од Законот за 
здружениот труд е предвидено работниот однос да 
се заснова преку оглас односно конкурс, со избор од 
редот на пријавените кандидати кои ги исполнуваат 
условите. 

Од означените законски одредби произлегува де-
ка е самоуправно право на работниците во органи-
зациите на здрзокениот труд со кој од пријавените 
кандидати, кои ги исполнуваат условите објавени во 
огласот односно конкурсот, ќе засноваат работен 
однос. Притоа, во смисла на член 5 став 2 .од За-
конот за работните односи, основните организации 
кои се потписници на општествен договор за врабо-
тување или нему му пристапиле, со самоуправен 
општ акт утврдуваат критериуми, што значи осно-
ви, и од ооцијално-економска природа за приоритет 
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при вработувањето во согласност со тој општествен 
договор, со што не се повредува означеното уставно 
начело. Меѓутоа, овие основи обезбедуваат приори-
тет само под еднакво исполнување -на условите кои 
се објавуваат во огласот односно конкурсот, а кои 
се однесуваат на процесот на трудот и работните за-
дачи за чие извршување се заснова работниот однос. 
Притоа, изготвувањето на приоритетната листа спо-
ред овие основи не значи и автоматски избор на 
првиот кандидат, туку основ кој гарантира дека из-
борот 1ќе се изврши само од кандидатите кои се 
наоѓаат на приоритетната листа, а не и надвор од 
неа, оставајќи простор за работниците во основната 
организација да ги ценат кандидатите според интен-
зитетот на условите кои ги исполнуваат, а кои се 
однесуваат на процесот на трудот. Тоа значи дека 
редоследот во приоритетната листа не создава обврс-
ка за организацијата на здружениот труд да засно-
ва работен однос со првиот кандидат од таа листа. 

Со оглед на тоа што оспорената одредба,, созда-
ва обврска за работниците во организациите на здру-
жениот труд да го изберат првиот кандидат на прио-
ритетната листа, Судот утврди дека со тоа се огра-
ничува нивното право да одлучат оо кој кандидат ќе 
засноваат работен 'однос и се исклучува самиот из-
бор, поради што таа е во спротивност со член 172 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

8. Во алинеите 1, 2, 3 и 5 од оспорениот Опште-
ствен договор е предвидено, дека при утврдувањето 
на приоритетот за вработување, максималниот број 
бодови што може да ги добие невработено лице да 
го добиваат уште и: лицата кои се привремено не-
вработени подолго од три години, а имаат најмалку 
средно образование за одредено занимање, а ако тие 
лица чекаат повеќе од 4 години, за секоја година 
им се додаваат уште по 5 бода; невработеното ли-
це кое е член на потесното семејство на работник 
кој загинал или станал неспособен за работа вршеј-
ќи ја својата должност во организацијата односно 
заедницата, која врши вработување; еден член на по-
тесното семејство на невработено лице со статус на 
повратник, освен на повратникот кој бил привремено 
вработен во странство; и инвалиди и ретардирани 
лица „кои се бараат по оглас" 

Судот утврди г дека не е несогласие со Уставот 
и законот што според означените одредби наведе-
ните лица добиваат приоритет при вработувањето, 
па поради тоа оцени дека нема основ за понатамош-
но водење на постапката и одлучи како во точката 2 
од оваа одлука. 

9. Исто така, Судот утврди дека нема основ за 
понатамошно водење на постапката за член 60 затоа 
што во него е предвидено Општествениот договор да 
се објави во „Службен гласник на општината". При-
тоа, необјавувањето на Договорот не доведува до не-
това несогласност со Уставот и спротивност со Зако-
нот за здружениот труд, туку тоа доведува до не-
можност тој Договор да се применува. За примената, 
пак, на Општествениот договор и на самоуправните 
општи акти овој Суд не е надлежен да одлучува. 

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

У. бр. 251/85 
6 ноември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

676. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 13 ноември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување закони-
тоста на Одлуката за измени и дополнувања на дел 
од Планот за реализација „Аличаир" бр. 02-2258/1, 
донесена од Собранието на општина Прилеп на сед-
ницата одржана на 29 јуни 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општината При-
леп". 

3. Основната организација на здружениот труд 
„Прехрана", во состав на Работната организација за 
промет со стоки на големо и мало експорт-импорт 
„Центропромет" во Прилеп, поведе постапка пред 
Уставниот суд на Македонија за оценување устав-
носта и законитоста на Одлуката означена во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот 
оспорената Одлука е противуставна и незаконита за-
тоа што со неа е извршена измена и дополнување на 
дел од Планот за реализација „Аличаир" во Прилеп, 
за што подносителот на предлогот не бил консулти-
ран и не е запознаен. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната Одлука во означениот План се извршени из-
мени со нова диспозиција на објекти наменети за 
потребите на Месната заедница „Вишне" во Прилеп 
во ^ р е а л и з и р а н и о т дел на површината предвидена 
за таа намена и со доградба на дел од постојните 
објекти. Судот, понатаму, утврди дека измените и 
дополнувањата на означениот План биле ставени на 
јавен увид и но нив била организирана јавна рас-
права. Најпосле, Судот утврди дека при изработува-
њето на овој План била обезбедена соработка со 
заинтересираната организација и месната заедница 
„Вишне" во Прилеп. 

5. Според член 29 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/78), при изработувањето на урбанистичките 
планови се обезбедува соработка на заинтересирани-
те органи на општественото самоуправување, орга-
низациите на здружениот труд, самоуправните инте-
ресни заедници, месните заедници и другите самоуп-
равни организации и заедници, а според член 30 
став 1 од овој Закон, овие планови во сите фази 
на изработување задолжително се ставаат на јавен 
увид и по нив се организира јавна расправа. Поната-
му, во член 33 од овој Закон е предвидена можност 
урбанистичките планови да се изменат и дополнат 
доколку битно се изменат економските услови спо-
ред кои се донесени или ако е неопходно поради 
дејство на виша сила. Најпосле, според член 34 од 
истиот Закон, по исклучок, измени и дополнувања 
на плановите за реализација од помал обем (измена 
на габаритот на објектот, доградба и надградба на 
објектот, измена на намената на објектот, како и на 
нивелационата и регулационата линија) може да се 
врши врз основа на пропис на општината што се 
донесува едновремено со планот за реализација. 

Со оглед на тоа што оспорената Одлука за из-
мени и дополнувања на Планот за реализација „Али-
чаир" била ставена на јавен увид и по неа била 
организирана јавна расправа и што во постапката 
за нејзино донесување била обезбедена соработка 
со Месната заедница „Вишне" во Прилеп и со под-
носителот на предлогот, Судот утврди дека Одлуката 
не е во несогласност со означените одредби од За-
конот за просторно и урбанистичко планирање. 

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

^ У. бр. 45/85 
13 ноември 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р 

У 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
318. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Со-
бранието на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина, ч Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Словенија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Србија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка -Хрватска, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Војводина и Собранието на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово склучу-
ваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
НА ДЕЛ ОД КАМАТИТЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ПЧЕ-
НИЦА ОД РОДОТ ОД 1985 ГОДИНА ПРЕРАБОТЕНА 

ВО БРАШНО 

Член 1 
Учесниците на овој договор, во рамките на свои-

те права и должности, се согласни во 1985 година 
да се обезбедат средства за регресирање на дел од 
каматите на кредитите за резерви на пченица од ро-
дот од 1985 година преработена во брашно, во пе-
риодот од 1 јули до 31 декември 1985 година, и тоа 
4,40 динари по килограм преработена пченица, од-
носно 5,50 динари по килограм испорачано пченич-
но брашно од средствата на народните банки. 

Учесниците на овој договор се согласни од при-
ходите на банката д а ' с е обезбедат и други олесне-
нија на житарско-мелничките организации на здру-
жениот труд. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземат мер-
ки потребните средства од член 1 на овој договор 
да се обезбедат од следниве извори: 

Динари 
1) делот на приходите што народ-

ните банки на републиките и 
народните банки на автономни-
те покраини и ги издвојуваат 
на Народната банка на Југо- . 
славија во износ од 5.600.000.000 

2) делот на приходите на народ-
ните банки на републиките и 
народните банки на автономни-
те покраини во износ од 1.400.000.000 

3) од приходите на банките во 
износ од 1.000.000.000 

ВКУПНО: 5.000,000.000 

Средствата од делот на приходите што ги отста-
пува Народната банка на Југославија за намените 
од член 2 став 1 точка 1 на овој договор се обез-
бедуваат сразмерно на дадените кредити на банките 
од примарната емисија за кредитирање на резервите 
на пченица од родот од 1985 година преработена во 
брашно. 

Средствата од делот на приходите на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини од член 2 став 1 точка 2 на овој 
договор се обезбедуваат сразмерно на дадените кре-
дити на банките од примарната емисија за резерви 
на пченица од родот од 1985 година преработена во 
боашно. 

Член 3 
Учесниците на ,овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземат 
мерки заради обезбедување средства од член 2 став 
1 точки 1 и 2 на овој договор и Народната банка 
на Југославија и народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини да до-
несат соодветни одлуки. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни дека е 

неопходно банките од своите приходи да обезбедат 
олесненија во висина од член 2 став 1 точка 3 на 
овој договор, по пат на намалување на каматата на 
сите кредити за пченица од родот од 1985 година 
преработена во брашно, сведувајќи ја висината на 
каматната стапка на висината на каматната стапка 
што ја утврдила Народната банка на Југославија за 
пласманите од примарната емисија за тие намени. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни, исклу-

чително во 1985 година, средствата кои се издвојуваат 
според одредбите на овој договор да се уплатуваат 
на посебна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство на Југославија која се овластува да ги пот-
пишува налозите за исплата. 

Учесниците на овој договор се согласни да пре-
земат мерки, средствата од член 2 став 1 точки 1 
и 2 на овој договор да се уплатуваат во месечни ра-
ти, и тоа до 5 во тековниот месец за изминатиот 
месец, а последната рата до 31 декември 1985 го-
дина. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни житар-

ско-мелничките организации на здружениот труд, 
под услов да продаваат брашно по пропишаните це-
ни, да поднесуваат барање со пресметка за оства-
рување на регрес за дел од каматите за користените 
кредити за преработената пченица и испорачаното 
брашно на Службата на општественото книговодство 
ка ј која се води жиро-сметка на житарско-мелничка-
та организација, и тоа за третото тримесечје од 1985 
година веднаш по потпишувањето на договорот, а за 
четвртото тримесечје од 1985 година до 10 јануари 
1986 година. 

За остварување на регрес корисниците поднесу-
ваат барање со пресметка која ги содржи количес-
твата на преработената пченица и испорачаното „ 
брашно, како и вкупниот износ на регресот кој про-
излегува од правото утврдено со член 1 став 1 на 
овој договор. 

Со пресметката корисниците приложуваат специ-
фикација за преработената пченица и испорачаното 
брашно со отпремници и фактури, а во случаите 
кога во рамките на ООЗТ се врши промет на браш-
но само со отпремници, и изјава дека по основ на 
поднесената документација не е користен регрес. 

Член 7 
Учесниците на овој договор, се согласни, во рам-

ките на своите права и должности да преземат мер-
ки, републичките и покраинските пазарни инспекто-
рати да вршат контрола на количествата на прера-
ботената пченииа и испорачаните количества браш-
но ка ј житарско-мелничките организации на здруже-
ниот труд, заради утврдување на вистинските коли-
чества кои се регресираат. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се обврзуваат, во 

рамките на" своите поава -и должности, да преземаат 
мерки за спроведување на овој договор во периодот 
за кој е склучен. 

Учесниците на овој договор се согласни во ја-
нуари ч1986 година да се разглепа извештај за спро-
ведувањето на договорот во собранијата на соција-
листичките републики и собранијата на социјалис-
тичките автономни покраини, што ќе го изготват 
сојузните органи надлежни за пазар и финансии. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да можат да пре-
земаат и други мерки со кои се подобрува полож-
бата на производителите на брашно и леб (регреси, 
компензации и др.). 
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Член 10 

Учесниците на овој договор се согласни, најдоц-
на до 15 декември 1985 година, да се согледаат 
решенијата во поглед на обезбедувањето средства за 
овие намени за периодот јануари-јуни 1986 година. 

Член 11 
Измени и дополнувања на овој договор се вр-

шат на начин, односно по постапка предвидена за 
негово склучување. 

Член 12 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците, 
а ќе се применува од 1 јули 1985 година. 

Член 13 
Овој договор се објавува во службените гласила 

на републиките ш автономните покраини. 

18 ноември 1985 година 
Белград 

ПОТПИСНИЦИ: 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Менсур Смајлевиќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Александар Андоноски, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Алојз Клеменчич, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Милорад Шкрбиќ, с. р. 

За Собранието на СР Хрватска, 
Јово Галиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Велимир Шљиванчанин, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Леине Бертрон, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Решад Руди, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

319. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ"' број 18/83) и член 142 став 1 точка 
4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 10 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕ-
ЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Старооните, инвалидските и семејните пензии, ка-

ко и паричните надоместоци во врска со преквали-
фикација или доквалификација и соодветно врабо-
тување на инвалидите на трудот со преостаната ра-
ботна способност, аконтативно се усогласуваат за 57 
отсто. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии определени од пен-
зиска основа во која не се засметани целосно или 
делумно личните доходи односно основици на оси-
гурување од 1985 година. 

Член 3 
Највисокиот износ на пензија во 1986 година 

аконтативно се определува во висина од 95.988 ди-
нари. 

Член 4 
Пензиите со додатокот на пензијата на носител 

на „Партизанска споменица 1941", пензиите на бор-
ците од НОВ од пред 9 септември 1943 година и 
борците изедначени во правата со нив определени 
од гарантираната пензиска основа, како и семејните 
пензии изведени по тие основи, аконтативно се усо-
гласуваат со процентот од член 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Пензиите на работниците на органите на упра-

вата надлежни за внатрешни работи остварени во 
1985 година, како и семејните пензии изведени по 

основ, аконтативно се усогласуваат со дел од про-
центот од член 1 на оваа одлука сразмерно на бро-
јот на месеците за кои во 1985 година примале пен-
зија согласно член 137 став 3 од Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 37/80). 

Член 6 

Како основица за усогласување на пензиите и 
паричните надоместоци според оваа одлука се зема 
износот на пензијата, односно паричниот надоместок 
што на корисникот му припаѓал на 31 декември 1985 
година, не земајќи го во основица усогласувањето 
на пензиите со дел од порастот на номиналните 
лични доходи во 1985 година од 36 отсто според 
Одлуката за усогласз^вање на пензиите и паричните 
надоместоци со дел од номиналниот пораст на лич-
ните доходи во 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 27/65) кое како зголемување престанува на 
?Л декември 19Ѕ5 година. 

Член 7 

Усогласувањето на пензиите и паричните надо-
местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност без донесување на решение. 

Член 8 

Конечното усогласување на пензиите и парични-
те надоместоци според движењето на номиналните 
лични доходи остварени во 1985 година ќе се извр-
ши по добивањето на официјалните статистички 
податоци за движењето на личните доходи во Ре-
публиката во 1985 година. 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-3471/1 
10 декември 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Трајан Старовски, с. р. 
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320. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 10 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ-

ОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО 
ПРИМАЊЕ ВО 1Ѕ86 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување правото на додаток 
на пензијата за 1986 година аконтативно се утврдува 
во висина од 20.255 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пензи-

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

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-3473/1 
10 декември 1985 година 

Скопје 

Претседател, 
Трајан Старовски, с. р. 

322. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 10 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТРОШО-
ЦИТЕ \ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦАТА 

СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ 
РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување 

на Одлуката за определување на надоместокот за 
трошоците за сместување и исхрана на децата со 
пречки во психичкиот и физичкиот развој и инва-
лидите на трудот за 1985 година („Службен весник 
на СРМ" бр 43/85) во поглед на висината на па- . 
ричниот надоместок на трошоците за сместување и 
исхрана. 

Член 2 
Член 4 од Одлуката се менува и гласи: 
„Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна на младинците со пречки во психофизичкиот 
развој -заради стручно односно работно оспособува-
ње, односно преквалификација или доквалификација 
на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден 
корисник и тоа: 

321, 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 10 декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИ-

ОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензиите во 1986 година 

аконтативно се утврдува во висина од 11.141 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на пензиите од член 1 на 

оваа одлука припаѓа на сите пензии чија висина оп-
ределена според остварените лични доходи и навр-
т е н и о т пензиски стаж е помала од 11.141 динари. 

Најнискиот износ на пензиите припаѓа и на 
пензиите кои усогласени со порастот на номинални-
те лични доходи 'во 1985 година не го достигнуваат 
износот од 11.141 динари. 

Член 3 
Исплатата на најнискиот износ на пензиите од 

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

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-3472/1 
10 декември 1985 година ' 

Скопје 

Претседател, 
Трајан Старовски, с. р. 

Ред. 
бр. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Трошоци за исхра-
на со интернатско 

сместување 

1. Завод за рехабилитација на де-
ца со оштетен слух „Кочо Ра-
цин" - Битола 12.800 динари 

2. Завод за професионална реха-
билитација на деца и младинци 
со оштетен вид „Димитар Вла-
хов" - Скопје 13.800 

3. Завод за професионална рехаби-
литација на деца и младинци 
- Скопје 13.800 , „ 

4. Центар за професионална реха-
билитација на младинци со ош-
тетен слух „25 Мај" - Скопје 12.800 

5. Центар за професионална реха-
билитација на инвалидизирани 
лица „Македонија" — Скопје 12.800 

6. Центар за специјално насочено 
образование „Искра" — Штип 12.800 

7. Основно стационарно училиште 
односно специјално одделение 
при училиште 8.500 

Член 3 
Член 6 од Одлуката се менува и гласи: 
„Висината на надоместокот за вршење на пре-

квалификација или доквалификација на инвалидите 
на трудот месечно изнесува, и тоа-

1) во организации на здружен 
труд 4.420 динари, 

2) во заштитни организации 5.100 динари". 

Член 4 
Член 7 се менува и гласи: 
„Кога преквалификацијата или доквалификација!^ 

на инвалидите на трудот се врши во организација 
на здружен труд надвор од местото на живеењето, 
а не им с обезбедено сместување во интернат, ви-
сината на надоместокот месечно изнесува 9.200 ди-
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Член 5 
Надоместокот на трошоците за сместување и ис-

храна определени во член 2 и 4 од оваа одлука, 
сметано од 1. VII. 1985 година се зголемуваат за 
5 насто и изнесуваат: износот од 12.800 динари из-
несува 13.500 динари; износот од 13.800 динари из-
несува 14.500 динари; износот од 8.500 динари изне-
сува 8.930 динари и износот од 9.200 динари изне-
сува 9.660 динари месечно. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1985 година, со ис-
клучок на одредбите од член 5 на оваа одлука кои 
ќе се применуваат сметано од 1 Јули 1985 година. 

Бр. 02-3475/1 
10 декември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КАВАДАРЦИ 

323. 
Врз основа на член 160 од Статутот на Општин-

ската СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци 
(„Службен гласникк бр. 7/84) и согласно основите на 
политиката и билансот на средствата за финансира-
ње на општите, општествените и заедничките по-
треби во општината Кавадарци во 1985 година („Служ-
бен гласник" бр. 2/85), Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци, на заед-
ничка седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 30 мај 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 
И ДОХОД НА ООЗТ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕН-
ТАР - КАВАДАРЦИ И АПТЕКАТА „16 ЈУНИ" КА-
ВАДАРЦИ И СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА СИВ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - КАВАДАРЦИ ЗА 1985 

ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат^ од плаќање придонес за здрав-

ство од личен доход и доход следните организации: 
— ООЗТ — „Општа медицина" — Кавадарци; 
— ООЗТ — „Болничко диспанзерска дејност" — 

Кавадарци ; 
— ООЗТ — „Стоматолошка служба" — Кава-

дарци; 
— Работната заедница на заеднички служби при 

Медицинскиот центар —- Кавадарци; 
— Аптеката „16 Јуни" — Кавадарци и 
— Стручната служба на СИЗ за здравствена 

заштита — Кавадарци. 
Член 2 

Работните организации од претходниот член на 
оваа одлука се ослободуваат од плаќање придонес 
за здравство од личен доход и доход за цела 1985 
година. 

Член 3 
Уплатените средства за 1985 година ќ е им бидат 

вратени на наведените организации од член 1 ма 
оваа одлука. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Кавадарци"^ 

Бр. 0201-355/10 
30 мај 1985 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Јосип Змајшек, с. р. 

324. 
, Врз основа на член 23 став 1 точка 1 

до 7 од Законот за здравствена заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и член 
160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравстве-
на заштита — Кавадарци („Службен гласник" бр. 
7/84), Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Кавадарци, на заедничка седница 
на сите собори на делегатите, одржана на 30 ма ј 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 
ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 

. Член 1 
Со оваа одлука се утврдува основицата за прес-

метување и плаќање на придонесот за здравственото 
осигурување" и за утврдување на правата за здрав-
ствено осигурување на лица вработени ка ј приват-
ни работодавци за кон со Законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението не е утврдена основица 
на придонесот. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работодавци 

основицата за пресметување и плаќање придонес за 
здравствено осигурување претставува личниот доход 
договорен меѓу работодавецот и работникот, но не 
помалку од следните износи: 

— ако не се бара стручна подготовка — гаран-
тиран личен доход од 11.510 динари; 

— нижа стручна подготовка и помал квалитет 
на работа — 14.800 динари; 

— средна стручна подготовка и КВ работник — 
18.800 динари; 

— виша стручна подготовка и ВКВ работник — 
20.000 динари; 

— висока стручна подготовка — 22.000 динари. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 година. 

. Член 4 
Со оваа одлука се заменува Одлуката објавена 

во „Службен весник на СРМ" бр. 14/84. 

Бр. 0201-355/8 
30 ма ј 1985 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Јосип Змајшек, с. р. 

325. 
Врз основа на член 26, 27 и 28 од За-

конот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 10/83) и член 160 од Статутот 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ка-
вадарци, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита, на заедничка седница на сите собо-
ри на делегатите, одржана на 30 мај 1985 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО 
ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на придонесите за здравствено осигуру-

вање што се плаќаат во постојани месечни износи 
за одделни категории корисници на здравствена заш-
тита, утврдени со Одлуката бр. 0201-307 од 16. IV. 



Стр. 998 - Вр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 декември 1985 

1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 18/84), се 
валоризира за 1985 година со пораст од 41% во од-
нос на 1984 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-355/9 
30 мај 1985 година Претседател, 

кавадарци Јосип Змајшек, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ТИТОВ ВЕЛЕС 

326. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

ната заштита и член 162 точка 6 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Титов Велес, на седниците 
џа Соборот на корисниците на услуги — работници 
и Соборот на давателите на услугите со рамноправ-
но одлучување одржани на 27 ноември 1985 година, 
донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците се утврдува во висина од 9,7,0/о од 
бруто личниот доход во која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита — 
4,30/о И 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита што самостојно ги 
утврдува заедницата — 5,4,0/о. 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита за кој придонесот се пресметува и наплату-
ва на нето основици, стапката на придонесот за 
здравствена заштита се утврдува во висина од 15,110/о 
на нето основицата до која се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови на здравствена заштита — 
6,8% и 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита што самостојно ги 
утврдува заедницата — 8,3'%. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
0,30% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организациите на здружениот труд од об-
ласта на стопанството, како и основните организа-
ции на здружениот труд регистрирани како установи 
кои во номенклатурата за распределување на стопан-

с к и т е и други организации и државните органи по 
дејности се распоредени во областите од 1 до 8, 
— остварениот доход намален за пресметаните и до-
говорените обврски, освен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички орга-
низации и здруженија и други работници, што не се 
организирани како организации на здружен труд кои 
во своето работење не остваруваат доход, а кои се 
регистрирани во областите 9 и о од номенклатурата 
за распоредување на стапките и други организации 
и државните органи по дејности, — бруто личниот 
доход на вработените. 

Член 4 
Посебните придонеси за користење на здравстве-

на заштита на работници испратени во странство од -

страна на организациите на здружениот труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници (деташира-
ни работници) ќе се плаќа по стапка од 25'% од 
утврдената основица. 

Член 5 
Собранието на Општинската самоуправна инте-

ресна заедница за здравствена заштита — Титов Ве-
лес, тримесечно ќе ја следи реализацијата на прихо-
дите во Заедницата, ќе врши пресметувања со пред-
видувањата на финансискиот план на заедницата, ќе 
ги информира корисниците на здравствената заштита 
за резултатите од таквите анализи и соодветно ќе 
презема мерки за корекции на оваа одлука. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 0221-398 
27 ноември 1985 година 

Титов Велес 

Претседател, 
Петар Гајдов, с. -рг 

Претседател на Соборот на корисници 
н а услуги — работници, 

Ангел Филипов, с. р. 

Претседател на соборот на даватели 
на услуги, 

Томо Бујуклиев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
4 ДЕЦАТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 

327. 
Врз основа на член 26 став 1 од Статутот на , 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов 
Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита 
на децата, на седницата одржана на 18 октомври 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКИТЕ ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД 28. XI. ДО 31. XII. 1985 

ГОДИНА 

I 
Обврзниците за здружување на средства во ОСИЗ 

за општествена заштита на децата — Титов Велес 
по пат на пресметковна стапка од 2% за стопанство 
и нестопанство и обврзниците по Одлука бр. 17179 од 
21. XII. 1984 год. (основно образование, средно на-
сочено образование, социјална заштита, СИЗ за оп-
штествена заштита на децата и ОЗТ кои вршат 
дејност и заштита на културните блага и од областа 
на сценско музичката дејност) се ослободуваат од 
28 ноември до 31 декември 1985 година од уплата 
на придонес и тоа: 

— сите корисници кои о,вој придонес го плаќаат 
од личниот доход и други исплати кои имаат ка-
рактер на лични доходи независно за кој месец се 
однесуваат. 

I I 
Слул^ата на општественото книговодство ќе се 

грижи за правилно спроведување на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 28 ноември 1985 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-177/1 
18 октомври 1985 година 

Титов Велес 
Претседател, 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на Законот за изградба на инвес-

тициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 15/83) 
и Правилникот за начинот и постапката за оста-
нување на изградбата на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 22/84), Работната 
организација за производство и дистрибуција на топ-
линска енергија „Топлификација' ' — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувач заради отстапување 
работи за изградба на инвестиционен објект 

I 
1. Предмет на конкурсот е утврдување на подоб-

ност на изведувачки организации на здружен труд 
за отстапување на изградба на нови топлински из-
вори со препратил објекти и опрема во Скопје. 

?2. Место на изведување на објектот е Скопје: 
— Топлана „Запад" — Тафталиџе — ул. „Лон-

донска", бб. и топланите: „Исток", „Парк" и „Водно". 
3. Предмет на отстапување се" следните работи: 
— градежни и градежно-занаетчиски работи; 
— испорака и монтажа на 2 кошовски единици; 

со капацитет од по 20 МУУ и 4 котловеки единици 
со капацитет по 60 МУУ; 

— демонтажа и монтажа на постојни котлосвски 
единици во топланите: „Запад", „Парк" и „Водно"; 

— инсталатерски работи. 
4. Почеток на изведбата на објектите е месец 

април 1986 година. -
5. Ориентациона вредност на објектите е 

2.400.000.000 динари. 
6. Рок за изведување на работите е по динами 

ка според Среднорочната развојна програма во пе-
риодот од 1986 до 1990 година. 

. 7. Рок за поднесување на понуди за подобност 
е 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

И 
1. Заинтересираните работни организации кои 

сметаат дека успешно ќе ги изведат споменатите ра-
боти треба да достават писмена пријава за учество 
на конкурсот. 

2. Пријавата за Конкурсот мора да содржи: 
— полн назив на работната организација, точна 

адреса и осно;вна дејност; 
— препис од регистрација во Стопанскиот суд; 
— спремност на изведувачот за кредитирање и 

здружување на дел од средствата на Фондот на Фе-
дерацијата (зисина и услови); 

— доказ за финансиската состојба оверен од 
^ СОК; 

— образец, биланс на успехот за 1984 година 
и за 9 месечниот период од 1985 година; 

— податоци за стручни кадри и механизација 
кои ќе бидат ангажирани при изградба на објектите; 

— список на кооперанти кои ќе учествуваат во 
изведбата; 

— референс листа на досега изведени објекти; 
— гарантен рок и начин на гарантирање; 
— изјава дека благовремено ќе ги преземе сите 

потребни мерки за набавка на материјали и недос-
тиг на материјали нема да биде причина за продол-
жување на рокот, 

— изјава дека за гарантираниот рок ќе му из-
даде на инвеститорот бланко меница авалирана од 
банка за отстранување на недостатоците на објектот 
по гарантираниот рок, како и меници за покритие 
на дадени аванси по договор. 

III 
Пријавите кои нема да ги содржат податоците 

од конкурсот и кои благовремено нема да бидат 
поднесени нема да се земаат во разгледување. 

IV 
По разгледување на податоците од поднесените 

пријави од страна на понудувачите, инвеститорот ќе 
достави дефинитивна листа на понудувачи кои ќе 
ги оцени за подобни и ќе ги извести понудувачите 
за изборот зо рок од 15 (петнаесет) дена по истеку-
вањето на рокот на конкурсот. 

V 
Понудите да се доставуваат на адреса: 
РО „Топлификација" — Скопје — Сектор за раз-

вој, проектирање и инвестиции — Конкурсна коми-
сија за оценување подобност на изведувачи, улица 
„Лондонска" бб — Скопје. 

Советот на ООЗТ Институт за македонски јазик 
„Крсте Мисирков" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА (ПРЕ)ИЗБОР НА-

а) двајца соработници во сите звања во Одделе-
нието за ономастика; 

б) еден соработник во сите звања во Одделението 
за историја на македонскиот јазик; 

в) двајца соработници во сите звања во Одделе-
нието за дијалектологија; 

г) еден соработник во сите звања во Одделение-
то за современ јазик; 

д) еден соработник во . сите звања во Одделение-
то за лексикологија и лексикографија; 

ѓ) еден асистент. 
Покрај општите и другите услови од ЗЈТ и 

ЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови од Статутот и другите акти на Инсти-
тутот и ЗИД, т. е. да имаат завршено филолошки 
или филозофски факултет (група македонски Јазик) 
или постдипломски студии по македонски јазик, од-
носно докторат и објавени научни трудов:!. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Врз основа на член 52 од Статутот на Станицата 
за унапредување на индивидуалното земјоделство — 
Струга, работната заедница на Станицата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на работоводен орган — директор 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови: 

1. да има завршено високо образование — земјо-
делски факултет; 

— да има пет години работно искуство во стру-
ката; 

3. да поседува морално-политички квалитети; 
4. да не е осудуван за кривични дела. 
Пријавите со комплетната документација се дос-

тавуваат на адреса: Станица за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство — Струга, ул. „Проле-
терски бригади" бр. 2, Струга. 

Личниот доход според Правилникот на Стани-
цата. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (481) 
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Конкурсната комисија на Работната организа- /670^. 
ција за трговија со стоки „Макоимпекс" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (именување): 
1. директор на финансиски и општ сектор л 
2. директор на комерцијален сектор. 
Покрај општите услови утврдени со законот, кан-

дидатите треба да ги исполнуваат и следните услови: 
1. За работи и работни задачи директор на фи-

нансиски и општ сектор: 
— висока или виша стручна подготовка од еко-

номска насока, 
— работно искуство од 5 години. 
2. За работи и работни задачи директор на ко-

мерцијален сектор: 
— висока или виша стручна подготовка од еко-

номска насока, 
— работно искуство од 5 години. 
Работниот однос со двата кандидати се заснову-

ва на неопределено време. 
Рокот за поднесување на пријави по овој кон-

курс изнесува 8 дена, сметано од денот на објавува; 
њето, а изборот ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на истекот на рокот за поднесување на при-
јави. 

Пријавите со недостатоци и ^благовремено дос-
тавени не се земаат предвид при изборот на канди-
датите. 

Пријавите со потребната документација се доста-
вуваат на адреса: РО „Макоимпекс" — Скопје, кеј 
„13 Ноември" бр. 11, кула II/8, со назначување „За 
конкурсната комисија". 

/316 

319^ 

Врз основа на член -95 од Законот за редовните 
судови — Пречистен текст („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/79 и 46/82), Собранието на општината Гевге-
лија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија во Општин-
скиот суд — Гевгелија 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени во член 91 од Законот за редовните су-
дови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 46/82). 

Пријавите со документите за докажување испол-
нувањето на условите заинтересираните кандидати 
да ги достават до Собранието на општина Гевгели-
ја — Комисија за избори и именувања во рок од 
15 дена сметано од денот на објавувањето во весни-
кот „Нова Македонија". (456) 

/ -'23^ 

I '524/ 

Правилник за определување на населени 
места во кои ќе се спроведуваат возачки 
испити — — — — — — — — — 986 
Наредба за преземање мерки за заштита 
на жив опните од заразните и паразитните 
болести во 1986 година — — — — — 986 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. Ѕ1/84 од 5 септември 1985 година 990 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 91/85 од 6 ноември 1985 година 991 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 113/85 од 6 ноември 1985 година 992 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 251/85 од 6 ноември 1985' година 992 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 45/85 од 13 ноември 1985 година 993 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Договор за обезбедување средства за ре-
гресирање на дел од каматите на креди-
тите за пченица од родот од 1985 година 
преработена во брашно — — — — — 994 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со дви-
жењето на номиналните лични доходи во 
1985 година — — — — — — — — 995 
Одлука за аконтативно утврдување на 
граничниот износ на најниското пензиско 
примање во 1986 година — — — — 996. 
Одлука за аконтативно утврдување на нај-
нискиот износ на пензија во 1986 година 996 
Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за определување на надоместокот 
за трошоците за сместување и исхрана на 
децата со пречки во психичкиот и физич-
киот развој и инвалидите на трудот за 
1985 година — — — — — — — 996 

КАВАДАРЦИ 
Одлука за ослободување од плаќање при-
донес за здравствено осигурување од ли-
чен доход и доход на ООЗТ при Меди-
цинскиот центар — Кавадарци и аптеката 
„16 Јуни" Кавадарци и Стручната служ-
ба на СИЗ за здравствена заштита — Ка-
вадарци за 1985 година — — — — — 997 
Одлука за утврдување основица за прес-
метување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на лица врабо-
тени ка ј приватни работодавци за 1985 
година — — - — — — — — — 997 
Одлука за валоризација на придонесите 
за здравствено осигурување што се пла-
ќаат во постојани месечни износи за од-
делни категории корисници на здравстве-
на заштита за 1985 година — — — — 997 

ТИТОВ ВЕЛЕС 
( 

Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравствена зашти-
та на работниците за 1986 година — — 998 
Одлука за ослободување од обврските за 
здружување на средства во ОСИЗ за оп-
штествена заштита на децата од 28. XI. 
31. XII. 1985 година - - — - — — 998 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември 
бр. 10а. Пошт. фах 51 Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод ,,Гоце Делчев" — Скопје 

СОДРЖИНА 

Страна 
/ Одлука за измена на намената на сред-

ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1985 година — — 985 
Одлука за пропишување мерка на непос-
редна контрола на цените — определува-
ње највисоко ниво на цените на дневно-
информативните -веаници — — — — 985 / 
Одлука за определување највисоко ниво 
на цените на радио и ТВ надоместокот 986 


