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111. 
Врз основа на член 21 став 1 и 2 од Законот 

за квалитетот и контролата на квалитетот на веш-
тачките ѓубриња („Службен весник на СРМ" бр. 
10/73), а во согласност со републичкиот секретар 
за индустрија и трговија, републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ, ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ, 
ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ МОСТРИ ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА, ЗА ЕДИН-
СТВЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВА-
ЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА, ЗА РЕГИСТАРОТ И 

ЗА ДЕКЛАРИРАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИТЕ 
ЃУБРИЊА 

1. - КВАЛИТЕТ НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

Азотни ѓубриња 

Член 1 

I. — Азотните ѓубриња за кои се издадени југо-
словенски стандарди мораат да одговараат 
на квалитетот пропишан со соодветните стан-
дарди и тоа за: 
варов амониум нитрат, амониум сулфат, кал-
циум цијанамид, карбамид (уреа), амонијач-
на вода, азотни раствори. 

II. — Азотните ѓубриња за кои не се издадени југо-
словенски стандарди мораат да ги имаат 
следните особини: 

1. — Калциум нитрат 
Содржина на вкупен азот во 
оригинално пакување во % min. 15,0 
Влага на 100оС во % max. 0,5 
Гранули со пречник од 0,7 
до 5 mm. во % min. 93,0 
Калциум нитратот во грану-
л и р а н и кристална форма 
мора да биде растресит и 
сипкав. 

2. Амониум нитрат 
Содржина на вкупен азот во % min. 34,0 
Влага на 1000С во % max. 0,5 
Гранули со пречник од 0,7 до 
3,5 mm. во % min. 94,0 
Амониум нитратот во гранули-
р а н и кристална состојба мо-
ра да биде растресит и сипкав 

3. Чилска шалитра 
Содржина на вкупен азот во % min. 15,5 
Содржина на натриум нитрит 
во 0/о max. 0,5 
Содржина на хлорат и перхло-
рат во ,0/о max. 0,5 
Влага на 100оС во % max. 2,0 
Гранули со пречник од 1 до 3 
mm. во % min. 97,0 
Чилската шалитра во гранули-
р а н и кристална форма мора 
да биде растресита и сипкава 

4. Вештачка и натриумова шалитра 
Содржина на вкупен азот во % min. 15,5 
Содржина на натриум нитрит 
во % max. 0,5 
Содржина на хлорат и перхло-
рат во % max. 0,5 
Влага на 100оС во 0/о max. 2,0 
Гранули со пречник од 1 до 3 
mm. во % min. 97,0 
Вештачката натриумова шалит-
ра во гранулирана и кристал-
на форма мора да биде раст-
р е с е а и сипкава 

Фосфорни ѓубриња 

Член 2 

I. — Фосфорните ѓубриња за кои се издадени ју-
гословенски стандарди мораат да одговараат 
на квалитетот пропишан со соодветните стан-
дарди и тоа за: 
суперфосфат (прашест), суперфосфат (грану-
лиран-сушен), суперфосфат (гранулиран не-
сушен), трократен суперфосфат (гранулиран 
сушен) 

II. — Фосфорните ѓубриња за кои не се издадени 
југословенски стандарди мораат да ги имаат 
следните особини: 

1. Томасфосфат 
Содржина на фосфорна кисе-
лина растворлива во двопро-
центна лимонска киселина, из-
разена во % Р2О5 

за I квалитет min. 14,0 
за II квалитет min. 8,0 

Најмалку 80% томасфосфат мо-
раат да минат низ сито со 1.200 
— 1.300 отвори на 1 cm2  

Влага на 105оС во % max. 1,0 

2. Микрофос — фино мелени су-
рови фосфати 
Содржина на вкупна фосфорна 
киселина, изразена во 0/о Р2О5 min. 28,0 
Од вкупната Р2О5 растворлива 
во двопроцентна лимонска ки-
селина во % min. 40,0 
Влага на 105оС во % max. 3,0 
Финост на мелењето: на сито 
со 10.000 отвори на 1 cm2 оста-
ток во max. 10,0 

3. Пелофос 
Содржина на вкупна фосфор-
на киселина, изразена во % Р2О5 min. 17,0 
Од вкупната Р2О5 растворлива 
во двопроцентна киселина во % min. 80,0 
Содржина на MgO во 0/о min. 4,0 
Содржина на Мп во % min. 1,0 
Влага на 105оС во 0/о max. 3,0 
Финост на мелењето: на сито 
со 4.900 отвори на 1 cm2 оста-
ток во % max. 15,0 
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4. Преципитат — дикалциум фос-
фат 
Содржина на фосфорна кисе-
лина растворлива во двопро-
центна лимонска киселина, из-
разена во % Р2О5 
Влага на 105оС во % 
Остаток на сито 5 х5 mm во % 

5. Руфос 
Содржина на Епупна фосфор-
на киселина, изразена во % Р2О5 
Од вкупната Р2О5 растворлива 
во двопроцентна лимонска ки-
селина во % 
Влага на 105оС во % 
Гранули со пречник од 1 до 
5 mm во % 

Калиумови ѓубриња 

min. 35,0 
max. 8,0 
max. 5,0 

min. 25,0 

min. 70,0 
max. 10,0 

min. 85,0 

Член 3 
I. — Калиумовите ѓубриња за кои не се издадени 

југословенски стандарди мораат да ги имаат 
следните особини: 

1. Четириесетпроцентна калиумова 
сол (KCL) 
Содржина на калиум (К2О) во % min. 38,0 
Влага на 105оС во % max. 3,0 

2. Концентрирана шеесетпроцент-
на калиумова сол (KCL) 
Содржина на калиум (К2О) во % min. 58,0 
Влага на 105оС во" % max. 3,0 

3. Калиум сулфат 
Содржина на калиум (К2О) во % min. 48,0 
Влага на 105оС во % max. 1,0 

4. Калиум магнезиум сулфат (па-
тент калиум) 
Содржина на калиум (К2О) во % min. 26,0 
Содржина на MgO во с/о min. 9,0 
Влага на 105оС во ,0/о max. 2,0 

5. Магнезиум калиум (камекс) 
Содржина на калиум (К2О) во % min. 38,0 
Содржина на MgO во с/о min. 10,0 
Влага на 105оС во % max. 0,5 

Мешани и комплексни ѓубриња 

Член 4 
Учеството и содржината на одделни активни 

хранливи материи во мешаните и комплексните 
ѓубриња, како и количеството на придружните 
материи (микроелементи, биоактивни материи и 
пестициди) во нив, го определува производителот 
на овие ѓубриња, при што мора да одговараат на 
квалитетот пропишан со соодветните југословенски 
стандарди. 

Член 5 
Отстапувањето на содржината на активни! е 

хранливи материи, во однос на квалитетот озна-
чен во декларацијата кон фактурата (товарниот 
лист), ка ј мешаните и комплексните ѓубриња е 
дозволено во границите определени со соодветни-
те југословенски стандарди. 

Отстапувањето на содржината на активните 
хранливи материи во вештачките ѓубриња паку-
вани над 2 до 10 кг. е дозволено за + 2%. 

Член 6 
Механичката цврстина на гранулите во процен-

ти за сите единечни, мешани и комплексни гра-
нулирани вештачки ѓубриња мора да одговара на 
пропишаниот југословенски стандард, односно за 
ѓубрињата за кои не е пропишан таков стандард 
мора да изнесува најмалку 95%. 

За вештачките ѓубриња пакувани над 2 до 
10 кг механичката цврстина не се контролира. 

II. - НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ И 
ДОСТАВУВАЊЕ МОСТРИ НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА 

Член 7 
За вештачките ѓубриња за кои се пропишани 

југословенски стандарди, земањето, припремањето 
и доставувањето на мостри за испитување односно 
анализа се врши на начин пропишан со соодвет-
ните стандарди. 

За другите вештачки ѓубриња, за кои не се 
пропишани југословенски стандарди, земањето, при-
премањето и доставувањето на мостри за испиту-
вање односно анализа се врши според одредбите 
на овој правилник. 

Член 8 
Мострата на вештачкото ѓубре која се доста-

вува за испитување односно анализа претставува 
просечен квалитет на она количество од кое е зе-
мена односно на пратката или партијата на веш-
тачкото ѓубре. 

Член 9 
Мострите се земаат од секоја пратка или пар-

тија на ист вид вештачко ѓубре односно од секој 
посебен дел на пратката или партијата од вагон, 
камион, брод, шлеп или други превозни средства, 
како и од склад на производителот, увозникот или 
купувачот и од други места. 

Член 10 
Земањето на мостри се врши со сонда. 
Сондата мора да биде изработена од матери-

јал кој не влијае на промена на квалитетот на ѓу-
брето (метал што не 'рѓосува или пластичен мате-
ријал), и да е сува и чиста. 

Ако поради физичките особини на ѓубрето сон-
дата не може да се употреби, за земање мостри 
може да се користи лопата или лажица кои во по-
глед на изработката и состојбата мора да одго-
вараат на ст. 2 од овој член. 

Член 11 
Мострата на вештачкото ѓубре се издвојува од 

вкупната маса на земените пробни количества. 
Под пробно количество се подразбира коли-

чеството земено со еден зафат на сондата односно 
лопатата или лажицата. 

Сите пробни количества на вештачкото ѓубре 
од ист вид, земени од една пратка или партија 
односно од дел од нив, од едно превозно средство 
или склад, претставуваат вкупна маса на пробни 
количества за издвојување на мостра. 

Член 12 
Пробни количества на вештачко ѓубре од ист 

вид се земаат : 
1. за вештачко ѓубре во количество до 30 тони 

пакувано во вреќи, од секоја десетта вреќа, а над 
ова количество од секоја дваесетта вреќа; 

2. за вештачко ѓубре во ринфуз на секои 30 
тони, од најмалку 15 места распоредени така што 
ѓубрето да се зема од средината и од горните и 
долните слоеви, при што, ако е тоа потребно, 
претходно да се отстрани површинскиот пласт во 
дебелина од 5 см. 

Ако вештачкото ѓубре е пакувано во амбалажа 
пад 2 до 10 кг. ќе се земаат толку оригинални опа-
ковки што нивната вкупна тежина да ја претста-
вува целата вкупна маса на пробните количества 
за издвојување на мостра, односно најмалку 10 
опаковки. 

Член 13 
Пробните количества на вештачко ѓубре паку-

вано во вреќи се земаат од неотворени и неоште-
тени вреќи на тој начин што сондата се вовлекува 
дијагонално низ сите четири агли до средината 
на вреќата. При вовлекувањето, отворите на сон-
дата треба да бидат свртени надолу, а кога е вовле-
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нена сондата треба да се сврти така што да се на-
полни со ѓубре и да се извлече од вреќата. 

Од една вреќа се земаат четири пробни коли-
чества кои треба да бидат со иста тежина. 

Член 14 
Вкупната маса на земените пробни количества 

мора да изнесува најмалку 24 кг. за гранулиран^ 
односно 12 кг. за прашести и кристални ѓубриња, 
така што од неа со четвртење да се добие количе-
ство на просечна маса и тоа за гранулирани од 
најмалку 6 кг. а за прашести и кристални ѓубриња 
од најмалку 3 кг. 

Вкупното количество на испитуваното ѓубре, 
пакувано во амбалажа над 2 до 10 кг. од иста прат-
ка или од дел на пратката, мора да биде за гра-
нулираните ѓубриња најмалку 8 кг., за прашените 
и кристални ѓубриња најмалку 6 кг., а за течните 
ѓубриња најмалку 3 литри односно 9 кеси или 
садови. Мострите од течните ѓубриња се земаат со 
пригодна направа. 

Ако големината на пратката односно на дел од 
пратката е недоволна за формирање на вкупна 
маса на пробни количества од 24 кг. односно од 
12 кг., пробните количества можат да се земат од 
поголем број вреќи отколку што е определено во 
член 12 став 1 точка 1 од овој правилник. 

Член 15 
Сите земени пробни количества се ставаат на 

рамна, чиста и сува подлога со погодна големина, 
добро се измешуваат и на тој начин се добива маса 
на пробни количества на вештачкото ѓубре. 

Од масата на пробните количества со мето-
дата на четвртење се изготвува мостра на вештач-
кото ѓубре за испитување односно анализа. 

Член 16 
Постапката на четвртење се врши така што од 

масата на пробните количества определена со член 
14 ст. 1 се прави купа. Потоа, кулата се сплескува 
и зарамнува со чист и сув дрвен или пластичен ле-
њир и разделува накрст на четири еднакви дело-
РИ. Двата спротивни делови се отстрануваат од под-
логата, а преостанатите два повторно се мешаат и 
се прави зарамнета купа која повторно се четвр-
тува. Постапката се повторува се додека масата на 
пробните количества не се сведе на мостра не по-
мала од б кг. за гранулирани односно не помала од 
3 кг. за прашести и кристални ѓубриња. 

Член 17 
Мострата се дели на три примероци од по нај-

малку 2 кг. за гранулирани односно 1 кг. за пра-
ш е н и или кристални ѓубриња. 

Секој примерок се става во посебни чисти л 
суви стаклени шишиња, садови или кеси од плас-
тична материја, кои можат херметички да се за-
творат и прописно запечатат. 

Стаклените шишиња, садови или кеси со при-
мероците на мострата се затвораат и поврзуваат со 
канап за кој е прицврстена картонска етикета со 
податоци и се запечатуваат односно пломбираат. 
Кесата се врзува на местото до кое е наполнета. 
Запечатувањето односно пломбирањето се врши та-
ка што да се оневозможи отворање на шишињата, 
садовите или кесите без оштетување на печатот од-
носно пломбата и канапот со етикетата. На печа-
тот односно пломбата мора да биде видлива озна-
ката на органот кој извршил земање на мострата 
и запечатување односно пломбирање. 

Член 18 
Етикетата која се прицврстува на шишињата, 

садовите односно кесите со мострите мора да ги 
содржи следните податоци: 

1. назив и вид на вештачкото ѓубре; 
2. назив и место на производителот, увозникот 

или испраќачот на вештачкото ѓубре; 

3. вкупно количество на вештачкото ѓубре и 
број на единките на пакување; 

4. вкупно количество на ѓубрето од кое е зе-
мана мострата; 

5. регистарски број на вагонот, камионот или 
на друго превозно средство односно место од кои 
е земена мострата; 

6. назив и место на корисникот на вештачкото 
ѓубре; 

7. датум на испораката и број на испратни-
цата — товарниот лист; 

8. датум и место на земањето на мострата; 
9. потпис и печат на земјоделскиот инспектор 

кој ја зел мострата и потпис на овластеното лице 
на корисникот на ѓубрето кој присуствувал на зе-
мањето на мострата. 

Член 19 
Од три примероци на мостра, два примероци се 

доставуваат на овластената научна организација за 
испитување односно анализа. Еден примерок слу-
жи за анализа, а другиот се чува во овластената 
научна организација до шест месеци заради евен-
туално покренување на постапка за суперанализа. 
Третиот примерок на мострата се доставува на про-
изводителот односно увозникот — испорачувачот 
ако со анализата се утврди дека вештачкото ѓубре 
не одговара на пропишаниот односно декларирани-
от квалитет. 

Член 20 
Земањето на мостри се врши записнички во 

присуство на корисникот на вештачкото ѓубре или 
неговиот претставник кои со земјоделскиот инспек-
тор го потпишуваат записникот. 

Записникот го составува земјоделскиот инспек-
тор. 

Во записникот се внесуваат сите податоци што 
се однесуваат на ѓубрето и тоа: начинот на паку-
вањето и складирањето на ѓубрето, податоците на-
ведени во член 18 точка 1—8 од овој правилник, 
податоците наведени на амбалажата, а по можност 
и бројот на декларацијата и податоци од деклара-
цијата која се приложува кон фактурата. 

Во записникот се внесуваат и податоци за спе-
цифичните околности ако постоеле при земањето 
на мострите а кои би можеле да влијаат на ква-
литетот на ѓубрето, како и дали мострите се земе-
ни на начин пропишан со овој правилник. 

Записникот се составува во четири примеро-
ци од кои еден примерок и се доставува заедно со 
мострите на овластената научна организација за 
анализа, вториот на продавачот односно произво-
дителот или увозникот, третиот на корисникот на 
ѓубрето, а четвртиот примерок го задржува земјо-
делскиот инспектор. 

Член 21 
Овластената научна организација за анализа на 

вештачкото ѓубре е должна да ја изврши анали-
зата и да му достави на органот чиј земјоделски 
инспектор ги доставил мострите извештај за резул-
татот од анализата во три истоветни примероци во 
рок од 15 дена од денот на приемот на мострите. 

Земјоделскиот инспектор задржува два приме-
роци од извештајот а третиот го доставува на про-
изводителот односно увозникот на вештачкото ѓу-
бре кои во рок од 15 дена можат да бараат супер-
анализа. 

Ако производителот односно увозникот на веш-
тачкото ѓубре во рокот од претходниот став побара 
суперанализа, земјоделскиот инспектор ќе опре-
дели друга овластена научна организација што тре-
ба да ја изврши. Истовремено ќе и наложи на на-
учната организација која извршила анализа вто-
риот примерок на мострата на ѓубрето да и го до-
стави на научната организација определена за су-
перанализа и за тоа ќе го извести производителот 
односно увозникот. 
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Ш. - ЕДИНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ ИС-
ПИТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА НА ВЕШТАЧ-

КИТЕ ЃУБРИЊА 
I 

Азотни ѓубриња 

Член 22 
Определувањето на вкупното количество азот 

(N) во азотните ѓубриња за кои се пропишани 
југословенски стандарди, се врши според методите 
пропишани со соодветните југословенски стандарди. 

Во азотните ѓубриња за кои не се пропишани 
југословенски стандарди, определувањето на коли-
чеството на вкупниот азот (N) се врши според ме-
тодата пропишана со југословенскиот стандард за 
KAN. 

Фосфорни ѓубриња 

Член 23 
Определувањето на фосфорната и простата ки-

селина, растворливи во вода, изразени во (/о како 
Р2О5, во суперфосфатот прашест и гранулиран, ка-
ко и во трократниот суперфосфат прашест и гра-
нулиран се врши според методите пропишани со 
соодветните југословенски стандарди. 

Фосфорната киселина (Р2О5) во томасфосфат се 
определува во двопроцентна лимонска киселина по 
цитратна метода (5 gr. / 500 ml). 

Вкупната фосфорна киселина (Р2О5) во микро-
фас или во фино мелените сурови фосфати се 
определува по цитратна метода (5 gr./500 ml). Фос-
форната киселина, растворлива во двопроцентна 
лимонска киселина, се определува по цитратна ме-
тода (5 gr./500 ml). 

Вкупната фосфорна киселина (Р2О5) во пело-
фос се определува по цитратна метода (5 gr./500ml). 
Содржината на фосфорната киселина, растворлива 
во двопроцентна лимонска киселина, се определу-
ва, со метода 1 гр. ѓубре на 500 ml двопроцентиа 
лимонска киселина. 

Растворливоста на фосфорната киселина во 
преципитатот (дикалциум фосфат) се определува 
во двопроцентна лимонска киселина (цитратна ме-
тода). 
! 

Калиумови ѓубриња 

Член 24 
Определувањето на вкупниот калиум (К20) во 

калиумовите ѓубриња се врши со перхлорна кисе-
лина или со пламена фотометрија. 

Мешани и комплексни ѓубриња 
I 

Член 25 
Определувањето на количеството на вкупниот 

азот (N — амонијачен, нитратен и амиден), на фосфо-
рот растворлив во двопроцентна лимонска киселина 
што се изразува во проценти Р 2 О 5 , со назначување 
на учеството на фосфор растворлив во вода, на ка-
лиумот растворлив во вода што се изразува во про-
центи К2О, во мешаните и комплексните ѓубриња, 
се врши според методата пропишана со соодветните 
југословенски стандарди. 

Член 26 
Количеството на влага во ѓубрињата чиј квачи-

те! е пропишан со југословенските стандарди се 
определува на начин пропишан со тие стандарди. 

Количеството на влагата во останатите ѓубри-
ња се определува со загревање на вештачките ѓу-
бриња на температура определена со член 1, 2 и 3 
од овој правилник. 

Член 27 
Финоста на мелењето односно големината на 

гранулите (гранулометриски состав), кај прашени-
те и гранулираните ѓубриња, ако нивниот квали-
тет е пропишан со југословенските стандарди, се 
определува на начин пропишан со тие стандарди. 

За другите вештачки ѓубриња финоста на ме-
лењето односно големината на гранулите се опре-
делува со помош на автоматски вибрационен сис-
тем на сита. 

Во ѓубрињата пакувани над 2 до 10 кг. голе-
мината на гранулите не се контролира. 

Член 28 
Определувањето на механичката цврстина на 

гранулите се врши по методите пропишани со соод-
ветните југословенски стандарди за следните ѓу-
бриња : 

— за ѓубрињата во гранули, за мешаните и 
комплетните, како и за карбамид (уреа); 

— за варов амовиум нитрат во зрна (KAN); 
— за калциум цијанамид во зрна; 
— за гранулиран суперфосфат — сушен и не-

сушен; 
— за гранулиран трократен суперфосфат. 

Член 29 
Определувањето на скаменетоста, згрутеноста и 

присуството на страни материи (песок, чакал, от-
падоци на метали, дрво и , др.) во вештачките ѓу-
бриња, се врши органолептички пред подготвува-ње 
на мострата за вршење на анализа. Органолептич-
киот наод се внесува во извештајот за резултатот 
на анализата односно суперанализата. 

Член 30 
Ка ј вештачките ѓубриња во кои можат да се 

најдат штетни киселини и други материи, опреде-
лувањето на овие киселини и материи се врши 
според стандардни методи. 

IV. - РЕГИСТАР НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

Член 31 
Сите вештачки ѓубриња за кои не се пропиша-

ни југословенски стандарди се запишуваат во реги-
старот на вештачките ѓубриња (во натамошен текст 
регистарот), ако ги исполнуваат условите пропиша-
ни со Законот за квалитетот и контролата на ква-
литетот на вештачките ѓубриња и со овој правил-
ник. 

Член 32 
За запишување во регистарот производителот 

односно увозникот на вештачко ѓубре е должен да 
поднесе барање до Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

Барањето мора да содржи: 
1. назив на производителот, а ако се поднесува 

барање за вештачко ѓубре од увоз — називите на 
производителот и увозникот; 

2. назив на вештачкото ѓубре со неговата фор-
мула, ако ја има; 

3. податоци за особините на вештачкото ѓубре 
(количеството и видот на активната хранлива ма-
терија, растворливост на Р2О5 во одредени раство-
ри ,содржина на слободни штетни киселини и дру-
ги штетни материи,, содржина на влага, финост 
на мелењето односно големината на гранулите, при-
дружни материи и времетраење на декларираните 
особини); и 

4. постапка за складирање и чување на веш-
тачкото ѓубре. 

Ако се поднесува барање во регистарот да се 
запишат мешани или комплексни вештачки ѓубри-
ња, во пријавата мораат да се внесат, покрај друго-
то, и компонентите од кои се состои мешаницата 
односно хемиското соединение, како и други при-
дружни активни материи (микроелементи, биоак-
тивни материи и пестициди); 

Ако кон барањето за запишувањето во регис-
тарот се поднесуваат исправи и документи што се 
составени на странски јазик, тие мораат да бидат 
преведени на еден од јазиците на народите на Ју-
гославија. 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 
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Член 33 
По приемот на барањето, Републичкиот секре-

таријат за земјоделство и шумарство ја определу-
ва научната организација на здружениот труд што 
ќе изврши испитување и ќе даде мислење за ква-
литетот и особините на вештачкото ѓубре озна-
чени во барањето, за што го известува произво-
дителот односно увозникот. 

Производителот односно увозникот на вештач-
кото ѓубре е должен заедно со дупликатот од ба-
рањето за запишување во регистарот бесплатно да 
и го достави на организацијата од претходниот став 
потребното количество вештачко ѓубре заради ис-
питување и давање мислење. 

Член 34 
Испитувањето и анализата на вештачкото ѓубре 

се врши по единствени методи и се состои во про-
верување на наводите на производителот односно 
увозникот за квалитетот и особините на вештач-
кото ѓубре означени во барањето. 

Трошоците за испитувањето односно анализата 
паѓаат на товар на странката. 

По извршеното испитување односно анализа ор-
ганизацијата од член 33 став 1 на овој правилник 
му доставува, преку производителот односно увоз-
никот, на Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство извештај за резултатите од ис-
питувањето односно анализата со образложено мис-
лење дали вештачкото ѓубре ги исполнува усло-
вите пропишани со Законот за квалитетот и кон-
тролата на квалитетот на вештачките ѓубриња и 
овој правилник и дали резултатите од испитува-
њето покажале дека квалитетот и особините на 
ѓубрето се такви какви што се означени во бара-
њето. 

Врз основа на испитувањето односно анализата 
и мислењето на организацијата од претходниот 
став, Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство донесува решение со кое вештачкото 
ѓубре се запишува во регистарот и се дозволува не-
гово ставање во промет, односно со кое се одбива 
барањето за запишување во регистарот. 

Член 35 
Ако се изврши измена само на називот на 

вештачкото ѓубре што е запишано во регистарот, 
производителот односно увозникот е должен за тоа 
да го извести Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство, заради внесување на изме-
ната во регистарот. 

Член 36 
Вештачкото ѓубре од увоз што е запишано во 

регистарот на вештачки ѓубриња не се запишува во 
истиот при повторен увоз, туку само новиот увоз-
ник се запишува во рубриката на увозниците. 

Член 37 
Регистарот се води во облик на книга чии стра-

ници се нумерирани, прошиени со тробојна врпца, 
потпечатени со црвен восок со печат на Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство и оверен со потпис на републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство. 

Во регистарот се запишуваат следните податоци: 
регистарски број на вештачкото ѓубре, број и да-
тум на решението за упис во регистарот, назив на 
вештачкото ѓубре и негова формула, податоци за 
квалитетот и особините на вештачкото ѓубре, број 
и датум на извештајот од овластената организаци-
ја која го испитувала, назив на подносителот на ба-
рањето, број и датум на поднесеното барање, датум 
на измената на називот на вештачкото ѓубре како 
и неговиот нов назив и потпис на службеното ли-
це одговорно за водење на регистарот. 

За запишувањето во регистарот Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство издава 
решение, кое, заради евидентирање, им го доставу-
ва на сите републички и покраински секретаријати 
за земјоделство и шумарство. 

V. - ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ВЕШТАЧКИТЕ 
ЃУБРИЊА 

Член 38 
Декларирањето на вештачките ѓубриња, чиј 

квалитет е пропишан со југословенските стандарди, 
се врши на начин пропишан со тие стандарди. 

За другите вештачки ѓубриња декларирањето 
се врши според одредбите од овој правилник. 

Член 39 
Декларацијата што се става на амбалажата на 

вештачкото ѓубре мора да ги содржи следните по-
датоци: 

1. назив на вештачкото ѓубре; 
2. назив и седиште на производителот односно 

увозникот; 
3. бруто за нето тежина на производот; 
4. регистриран вид и количество во проценти на 

активната хранлива материја; и 
5. регистарски број на вештачкото ѓубре или 

ознака на JUS. 
Декларацијата за комплексни, мешани и теч-

ни ѓубриња, покрај податоците од ставот 1 на овој 
член, мора да содржи и форма на азотната, фос-
форната и калиумовата компонента, како и рас-
творливост на фосфорната компонента. 

Декларацијата мора да биде лесно забележител-
на јасна и читлива. 

Член 40 
Декларацијата која се доставува со товарниот 

лист мора да ги содржи следните податоци: 
1. број и датум на декларацијата на производи-

телот односно увозникот; 
2. назив на вештачкото ѓубре; 
3. назив и седиште на производителот однос-

но увозникот; 
4. датум на производството; број на произве-

дената партија и време на експедирањето; 
5. фактичка содржина на активната хранлива 

материја, форма и растворливост на фосфорната 
компонента; 

6. содржина на влага; 
7. финост на мелењето односно големината на 

гранулите; 
8. содржина на дозволени слободни штетни 

киселини и други штетни материи; 
9. број и датум на регистрацијата на вештач-

кото ѓубре, односно ознака на JUS; 
10. времетраење на декларираните особини; 
11. количество на ѓубре од фактурата на која 

се однесува декларацијата. 
Декларацијата за комплексни ѓубриња мора, по-

крај податоците од ставот 1 на овој член, да со-
држи и форма на азотната, фосфорната и калиу-
мовата компонента, како и растворливост на фос-
форната компонента. 

Порачувачот на ѓубрето е должен да му до-
стави препис од декларацијата на корисникот на 
ѓубрето. 

Член 41 
Означувањето на содржината на активни хран-

ливи материи на декларацијата на амбалажата на 
вештачкото ѓубре се изразува во цели броеви. 
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Означувањето на содржината на активни хран-
ливи материи на декларацијата која се доставува 
со товарниот лист се врши според фактичката со-
стојба на содржината на овие материи, без заокру-
жување во цели броеви. Ако содржината е изра-
зена со повеќе децимали, заокружувањето се врши 
на еден децимал. 

Член 42 
Декларираните особини на вештачките ѓубриња 

мораат да се одржат најмалку 6 месеци, под услов 
ѓубрињата да се чуваат во суви простории зашти-
тени од атмосферски влијанија, во неоштетена фа-
бричка амбалажа, и да не се лагерирани во плас-
тови повисоки од 2 метра, односно 10 редови вре-
ќи. Пластот може да биде и повисок од 2 метра 
односно преку 10 редови вреќи ако ѓубрето е пале-
та зирано во стандардни палети. 
I 

VI. - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Вештачките ѓубриња што се произведени, уве-

зени и што се наоѓале во промет до денот на вле-
гувањето во сила на Законот за квалитетот и кон-
тролата на квалитетот на вештачките ѓубриња а 
ги исполнуваат условите пропишани со тој закон и 
овој правилник, треба да се запишат во регистарот 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Запишувањето од ставот 1 на овој член се врши 
само врз основа на поднесено барање од членот 32 
на овој правилник. 

Член 44 
Составен дел на овој правилник е листата на 

пропишаните југословенски стандарди. 
Член 45 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-354/1 
17 февруари 1975 година 

(Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и 

шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 

Согласен: 
Републички секретар за 

индустрија и трговија, 
м-р Александар Донев, с. р. 

Л И С Т А 
НА ИЗДАДЕНИТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-
ДИ ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА (Готови производи) 

СВЕСКА H-V-1 

JUS Н.В4. 020-1962 
JUS Н.В4. 021-1962 
JUS Н.В4. 022-1972 

JUS H.B4. 030-1968 
JUS H.B4. 031-1969 
JUS H.B4. 032-1968 
JUS H.B4. 035-1974 
JUS H.B4. 036-1970 

JUS H.B4. 037-1970 

JUS H.B4. 038-1970 

Суперфосфат, прашест 
Суперфосфат, гранулиран, сушен 
Суперфосфат, гранулиран, не-
сушен (услови за квалитет) 
Калциумцијанамид во прав 
Баров амониумнитрат 
Калциумцијанамид во гранули 
Мешани ѓубриња, гранулиран!! 
Комплексни ѓубриња со фос-
форна компонента растворлива 
во вода (услови за квалитет) 
Комплексни ѓубриња со фос-
форна компонента растворлива 
во 2% — на лимонска киселина 
(услови за квалитет) 
Карбамид (уреа). (Услови за ква-
литет) 

JUS Н.В4. 039-1972 

JUS Н.В4. 040-1972 

JUS Н.В4. 046-1972 

Трократен суперфосфат, во 
прав (триплисуперфосфат). (Ус-
лови за квалитет) 
Трократен суперфосфат, грану-
лиран, сушен (триплисуперфос-
фат). (Услови за квалитет) 
Вештачки ѓубриња во течна 
состојба — азотни раствори 

СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

СВЕСКА H-V-2 
JUS Н.В1. 010-1962 
JUS Н.В1. 011-1962 

JUS H.B1. 012-1962 

JUS H.B1. 
JUS H.B1. 
JUS H.B3. 

JUS H.B3. 
JUS H.B3. 

017-1967 
055-1971 
010-1966 

046-1963 
048-1972 

JUS H.B3.111-1970 

Сумпорна киселина (60o B6) 
Сумпорна киселина, концентри-
рана — техничка (бб0 В6) 
Азотна киселина, концентрирана, 
техничка 
Фосфорна киселина, техничка 
Калиумхлорид, технички 
Амониумнитрат, кристален, тех-
нички 
Амониумсулфат, технички 
Амонијачна вода, техничка (со 
25% NH3) 
Карбамид (уреа), технички (ус-
лови за квалитет) 

ИСПИТУВАЊЕ НА СУРОВИНИТЕ ЗА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

JUS Н.В8. 015-1969 

JUS Н.В8. 066-1967 

JUS Н.В8. 067-1967 

JUS H.B8. 068-1967 

JUS H.B8. 069-1967 

JUS H.B8. 070-1968 

JUS H.B8. 071-1968 

JUS H.B8. 072-1968 

JUS H.B8. 073-1968 

JUS H.B8. 074-1968 

JUS H.B8 090-1970 

JUSH.B8. 091-1970 

JUS H.B8. 092-1970 

JUS H.B8. 093-1970 

JUS H.B8. 149-1970 

JUS H.B8. 150-1970 

Одредување концентрацијата на 
сумпорна киселина со мерење на 
гостината. 
Фосфорни киселини. Одредува-
ње содржината на фосфорната 
киселина (како Р 2 О 5 ) . 

Фосфорна киселина. Одредува-
ње содржината на сулфатот. 
Фосфорна киселина. Одредува-
ње содржината на калциум. 
Одредување содржината на же-
лезо. 
Натриумтриполифосфат. Одре-
дување содржината на вкупни-
те фосфати (изразени како Р2 
Оѕ). 
Одредување содржината на же-
лезо (изразено како Fe). 
Натриумтриполифосфат. Одре-
дување на губитокот со жарење. 

Натриумтриполифосфат. Мерење 
на рН — вредноста. 

Натриумтриполифосфат. Одре-
дување содржината на матери-
јата нерастворлива во вода. 
Криолит, природен и синтети-
чен. Припрема и чување на мо-
стрите за испитување. 
Криолит, природен и синтетичен. 
Одредување содржината на си-
лициум. 

Криолит, природен и синтети-
чен. Одредување содржината на 
флуор. 
Криолит, природен и синтети-
чен. Одредување содржината на 
железо. 
Карбамид (уреа). Одредување 
содржината на влага. 

Карбамид (уреа). Одредување 
содржината на азот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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JUS Н.В8.151-1970 

JUS Н.В8.152-1970 

JUS Н.В8. 153-1970 

JUS Н.В8.154-1970 

JUS H.B8.155-1970 

JUS H.B8.156-1970 

JUS H.B8.157-1970 

JUS H.B8. 296-1974 

JUS H.B8. 297-1972 

JUSH.B8. 298-1972 

JUS H.B8. 300-1970 

JUS H.B8. 301-1970 

JUS H.B8. 302-1970 

JUS H.B8. 303-1970 

JUS H.B8. 304-1970 

JUS H.B8. 030-1969 

112. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на ставот 2 на член 105 
од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи 
на работниците, утврдена на собирот на работ-
ните луѓе во Производно-трговското претпријатие 
на големо и мало „Макпромет" во Штип на 23 ав-
густ 1974 година, на седницата одржана на 20 фев-
руари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА ставот 2 на член 105 од 

Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на 
работниците, утврдена на собирот на работните лу^е 
на Производно-трговското претпријатие на големо 
и мало „Макпромет" во Штип одржан на 23 ав-
густ 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се об1ави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Производно-трговското претпри-
јатие на големо и мало „Макпромет" во Штип на 
начин утврден во статутот на работната организа-
ција за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Јавниот обвинител на Македонија му подне-
се на Уставниот суд на Македонија предлог за оце-
нување уставноста и законитоста на ставот 2 на 
член 105 од самоуправната спогодба означена во 
точката 1 на оваа одлука. 

Според мислењето на подносителот на предло-
гот оваа одредба од самоуправната спогодба е ПРО-
тивуставна и незаконита, затоа што со неа се пред-
видува на работник во оваа организација да му 
престане својството на работник во здружениот 
труд, ако се наоѓа во притвор повеќе од шест 
месеци. 

Во одговорот на претпријатието „Макпромет" 
во Штип се наведува дека при утврдувањето на 
ставот 2 на член 105 од самоуправната спогодба се 
имала предвид одредбата од ставот 1 на член 56 од 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73) според која на работникот му престанува 
својството на работник во здружениот труд, ако му 
биде изречена мерка за безбедност, воспитна или 
заштитна мерка во траење подолго од шест месеци. 

4. Разгледувајќи го членот 105 од оспорената 
самоуправна спогодба, Судот утврди дека во ставот 
1 на овој член е предвидено на работникот да му 
престане својството на работник во здружениот 
труд ако биде осуден на казна затвор или мало-
летнички затвор во траење подолго од шест месеци 
и тоа со денот на стапувањето на издржување на 
казната, а додека во ставот 2 на овој член е пред-
видено својството на работник во здружениот труд 
да му престане и на работник кој, иако правосил-
но не е осуден, се наоѓа во притвор повеќе од шест 
месеци. 

Според ставот 6 на член 209 од Уставот на СР 
Македонија на работникот може да му престане ра-
ботата против неговата волја само под услови и на 
начин утврдени со закон. Во согласност со ова 
уставно начело во точката 3 од став 1 на член 56 
од Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73) е утврдено дека на работникот му преста-
нува својството работник во здружениот труд ако 
биде осуден на казна затвор во траење подолго од 
шест месеци — со денот на стапување на издржу-
вање на казната, а во точката 4 на став 1 од овој 
член е определено дека на работникот му престану-
ва својството на работник во здружениот труд ако-
му биде изречена мерка на безбедност, воспитна 
или заштитна мерка во траење подолго од шест ме-
сеци, поради што мора да биде отсутен од работа 
— со денот на почетокот на примената на мерката. 

Во сојузниот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд во кој се утврдени 
условите под кои на работникот може да му пре-
стане работата против неговата волја, притворот во 
траење подолго од шест месеци не е предвиден ка-
ко услов за престанок својството на работник во 
здружениот труд. Ваков услов за престанок свој-
ството на работник во здружениот труд воопшто не 
е предвиден во нашето позитивно законодавство. 

Од друга страна Судот утврди дека според Кри-
вичниот законик („Службен лист на СФРЈ" бр. 
30/59) притворот не претставува мерка за безбед-
ност. Согласно ставот 1 на член 167 од Законикот 
за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ'' 
бр. 50/67) притворот претставува само мерка за 
обезбедување присуство на окривениот и за успеш-
но водење на кривичната постапка. 

Со оглед на тоа што во ставот 2 на член 105 
од означената самоуправна спогодба е определено 
на работникот да му престане својството на работ-
ник во здружениот труд, ако се наоѓа во притвор 
повеќе од шест месеци, Судот утврди дека оваа од-
редба од самоуправната спогодба му е спротивна 
на ставот 6 на член 209 од Уставот на СР Маке-
донија и на членот 56 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
поради што одлучи како во точката 1 на оваа од-
лука. 

У. бр. 1/75 
20 февруари 1975 година 

Скопје 
) 

Карбамид (уреа). Одредување 
содржината на биуретот (карба-
милуре). 
Карбамид технички. Одредува-
ње содржината на железо. 
Карбамид (уреа). Одредување 
содржината на алкалиј. 
Карбамид (уреа). Одредување 
содржината на хлорид (како 
KCL). 
Карбамид (уреа). Одредување 
на пепел. 
Карбамид (уреа). Одредување 
содржината на материите нерас-
творливи во вода. 
Карбамид (уреа). Одредување 
на остатокот после жарењето. 
Комплексни ѓубриња. Земање 
мостри и методи на испитување. 
Суперфосфат. Земање мостри и 
методи на испитување. 
Трократен суперфосфат (три-
плисуперфосфат). Земање мос-
три и методи на испитување. 
Калциумсулфат. Одредување со-
држината на калиум (метода со 
пламена фотометрија). 
Калиумхлорид. Одредување со-
држината на калиум. 
Калиумхлорид и калиумсулфат. 
Одредување содржината на ка-
лиум (Волуметриска метода). 
Калиумсулфат. Одредување со-
држината на калиум (Гравимет-
риска метода). 
Калиумхлорид. Одредување со-
држината на калиум (Гравимет-
риска метода). 
Дикалциумфосфат. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Лоен Групче, с. р. 
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152. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-

кедонија, член 32 и член 92 од Законот за здрав-
ството и Препораката на Собранието на СР Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, Републичката конференција на ССРН 
на Македонија, Сојузот на синдикатите на Маке-
донија — Претседателството, Републичката конфе-
ренција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Македонија, Црвениот крст на Македонија — 
Републичкиот одбор, Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Заедни-
цата на здравствените работни организации на СР 
Македонија и Медицинскиот факултет — Инсти-
тутот за трансфузиологија и хематологија склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За поуспешно координирање и унапреду-

вање на работата за собирање крв од крво-
дарителите и здравствената дејност за соби-
рање, преработка и употреба на крвта, до-
говорните странки (во натамошниот текст пот-
писници) го склучуваат овој договор, тргнувајќи од 
фактот дека крводарителството, собирањето, пре-
работката и употребата на крвта е од посебен оп-
штествен интерес, поради тоа што крвта се упо-
требува како лек за лекување на болните и по-
вредените. 

Собирањето на крвта од крводарителите се за-
снова врз принципите на доброволност, солидар-
ност, анонимност и без паричен надоместок. 

Член 2 
Со овој договор се утврдуваат обврските на 

потписниците во организирањето и унапредувањето 
на работата за собирање на крв од крводарителите 
за обезбедување на потребно количество крв за ле-
кување на болни и повредени лица, како и за соз-
давање на потребна резерва за вонредни потреби. 

Член 3 
Потписниците се обврзуваат преку разни обли-

ци на општествена активност да преземаат мерки 
за реализирање на Републичката програма за соби-
рање на крв, во која се предвидуваат потребите од 
крв, потребните резерви од крв и крвни деривати. 

Член 4 
Потписниците поодделно се обврзуваат: 
1. Извршниот совет на Собранието на СР Ма-

кедонија: 
— да ја следи состојбата во врска со собира-

њето, преработката и употребата на крвта и крв-
ните деривати; 

— да предлага мерки за унапредување на кр-
водарителството; 

— да се грижи за спроведување на политиката 
на крводарителството; 

— да се грижи за стручно усовршување на 
здравствените работници што работат на собирање 
крв и крвни деривати. 

2. Републичка конференција на ССРН на Ма-
кедонија: 

— Републичката конференција на ССРН на 
Македонија низ секојдневната општествено-поли-
тичка активност, преку месните и општинските ор-
ганизации на Социјалистичкиот сојуз и месните за-
едници да покренува разновидни иницијативи и 
активности за актуелизираат на проблематиката 
на крводарителството, залагајќи се што поголем 

број работни луѓе и граѓани да станат крводари-
тели. Во таа насока, заедно со другите потписни-
ци на општествениот договор, постојано да работи 
на реализацијата на општинските и Републичката 
програма за крводарителството; 

— во своите програми за работа организациите 
на Социјалистичкиот сојуз да внесуваат содржини 
од областа на крводарителството, а преку средства-
та за јавно информирање да се залагаат за афир-
мација на општествената потреба и значењето на 
крводарителството; 

— Републичката и општинските конференции 
на ССРН да им даваат целосна поддршка и помош 
на Републичкиот и општинските Координациони од-
бори за крводарителство, со цел тие што поскоро 
да израснат во вистински носители на координа-
тивните активности сврзани со проблемите на крво-
дарителството. 

3. Сојуз на синдикатите на Македонија — Прет-
седателство : 

— Сојузот на синдикатите на Македонија низ 
секојдневната општествено-политичка активност да 
го насочува своето ангажирање за мотивирање на 
своето членство да станат крводарители; 

— организациите и органите на Синдикатот во 
организациите на здружениот труд, општините и 
Републиката во своите програми за работа да ја 
внесат и активноста за зголемување на бројот на 
крво дарителите; 

— да се покренат активности за нормативно 
регулирање на статусот на крводарителите во орга-
низациите на здружениот труд и работните заед-
ници. ^ ^ 

4. Републичката конференција на Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија: 

— Републичката конференција на Сојузот на 
социјалистичката младина на Македонија низ се-
којдневната општествено-политичка активност да 
го насочува своето ангажирање за мотивирање на 
младинците да станат крводарители; 

— да се грижи заедно со другите потписници 
за реализирање на Републичката програма; 

— да учествува во организирањето на акциите 
за зголемување на бројот на крводарителите меѓу 
младинците и да настојува давањето на крв да ста-
не хумана навика на секој младинец. 

Во својата програма да ја внесе активноста за 
крводарителство. 

5. Црвен крст на Македонија — Републички 
одбор: 

— да ги насочува и активира општинските ор-
ганизации и нивните друштва на Црвениот крст во 
месните заедници, во ООЗТ, во образовните и во 
други општествени организации за развивање на 
разни форми за мотивирање на граѓаните да ста-
нат крводарители; 

— со Институтот за трансфузиологија и хема-
тологија да изработува конкретни планови за обез-
бедување на оптимален и рамномерен прилив на 
крв за потребите на здравствените работни орга-
низации и за републичките резерви; 

— на крводарителите да им доделува вообича-
ени општествени признанија, кои во договор со 
другите потписници ќе се надополнуваат и проши-
руваат; 

— во соработка со Институтот, здравствените 
организации на здружениот труд и општествено-
политичките организации да ја насочува органи-
зацијата и пропагандата. 

6. Републичка заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување во согласност со општински-
те заедници на здравството и здравственото оси-
гурување: 

— да донесе Републичка програма за собирање 
на крв; 
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— да го финансира извршувањето на Репуб-
личката програма за собирање и преработка на 
крв; 

— да ги финансира активностите кои се одне-
суваат на собирањето на крвта; 

— да го следи извршувањето на Програмата за 
собирање на крв и да ја известува јавноста за 
нејзиното извршување. 

7. Заедница на здравствените работни органи-
зации на СР Македонија: 

— да се ангажира здравствените организа-
ции на здружениот труд заедно со организациите 
на Црвениот крст навреме да ги изготват општин-
ските планови за собирање на крв и активно да 
учествуваат во пропагирањето и информирањето 
на граѓаните за потребите од крв и значењето на 
крводарител ството; 

— заедно со другите потписници да се анга-
жира здравствените организации на здружениот 
ТРУД да ги оспособат за собирање на крв стани-
ците и кабинетите за трансфузија на крв. 

8. Медицински факултет — Институт за транс-
фузиологија и хематологија: 

— да учествува во изработката на Републич-
ката програма за собирање на крв која ќе ги со-
држи потребите од крв, минималните резерви на 
крв и крвни деривати и начинот на спроведува-
њето на Програмата; 

— да им укажува стручно-методолошка помош 
на организациите на здружениот труд од областа 
на здравството во согласност со постојните прописи, 
да ја следи нивната работа и да ги спроведува во 
практика резултатите од своите проучувања; 

— да работи на мотивирањето на граѓаните за 
давање на крв; 

— да ја запознава јавноста за состојбата и по-
требите од крв и крвни преработки, како и за со-
браната и потрошената крв и крвните преработки; 

— во соработка со Црвениот крст, здравствени-
те организации на здружениот труд и општествено-
гголитичките организации да ја насочува организа-
цијата и пропагандата. 

? 

Член 5 
Висината на трошоците за собирање, преработ-

ка и чување на крвта, за секојдневните потреби и 
за резервите, да ја утврдат со самоуправна спо-
годба Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување и Заедницата на здрав-
ствените работни организации на СР Македонија. 

Член 6 
Координирањето на активностите на потписни-

ците на овој договор ќе го врши Републичкиот Ко-
ординациони одбор за крводарителство при Ре-
публичката конференција на ССРН на СР Маке-
донија. 

Член 7 
Потписниците се обврзуваат одделно и заеднич-

ки да го следат извршувањето на овој договор и 
своите обврски за реализација на Програмата за 
собирање крв. 

Член 8 
Овој договор се смета за склучен со неговото 

потпишување од страна на потписниците, а влегу-
ва во сила со денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на СР Македонија". 

Бр. 12-502/1 
17 март 1975 година 

Скопје 

1. Извршен совет на Собранието 
на Социјалистичка Република 

Македонија, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

2. Републичка конференција на 
ССРН на Македонија, 

Томе Дракулевски, с. р. 
3. Сојуз на синдикатите на Ма-

кедонија — Претседателство, 
Славка Георгиева — Андреевиќ, с. р. 
4. Републичка конференција на 

Сојузот на социјалистичка мла-
дина на Македонија, 

Димитар Мавцовски, с. р. 
5. Црвен крст на Македонија — 

Републички одбор, 
Божидар Џамбаз, с. р. 

6. Републичка заедница на здрав-
ството и здравственото осигу-

рување, 
Никола Арсовски, с. р. 

7. Заедница на здравствените ра-
ботни организации на Соција-

листичка Република Македонија, 
проф. д-р Душан Теодосиевски, с.р. 
8. Медицински факултет — Инсти-

тут за трансфузиологија и хе-
матологија, 

проф. д-р Јонче Неделковски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

153. 
Врз основа на член 63 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за општестве-
на заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 49 од Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Собранието па 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 12 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се усвојува завршната сметка на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата за 1974 година со след-
ните показатели: 

— вкупни приходи 
— приходи по издвојување 
— вкупни приходи 
— вишок на приходите 

над расходите 
— средства на резервата 
— од вишокот на приходите 

над расходите 
— салдо на средствата на 

резервата 

II 
Вишокот на приходите над расходите во из-

нос од 782.200,95 динари се става во резервата на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 
Бр. 140/1 

19 март 1975 година 
Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, с. р. 

356.036.252,80 
240.596.206,94 
239.814.005,99 

782.200,95 
68.170.494,54 

782.200,95 

68.952.695,49 
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154. 
Врз основа на член 32 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 12 март 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на до-

датокот на деца во зависност од остварените вкуп-
ни приходи на семејството на корисникот и дру-
гите услови што се утврдуваат со оваа одлука. 

Член 2 
Корисниците на правото на додаток на деца, 

во зависност од висината на вкупниот приход на 
семејството на корисникот, се распоредуваат во три 
цензусни групи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството од работен однос не го надми-
нува износот од 565,00 динари месечно, а семејст-
вото не остварува никакви други приходи; 

II цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
565,01—653,00 динари месечно; и 

Ш цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
653,01 — 753,00 динари месечно. 

Член 3 
Висината на додатокот на деца за корисниците 

изнесува: 

За I цензусна група: 

— за првото дете 193,00 
— за второто дете 177,00 
— за третото дете 151,00 
— за четвртото дете 134,00 
— за секое натамошно дете 110,50 
За И цензусна група: 
— за првото дете 141,00 
— за второто дете 128,00 
— за третото дете 114,00 
— за четвртото дете 102,00 
— за секое натамошно дете 83,00 
За Ш цензусот група: 
— за првото дете 90,00 
— за второто дете 85,00 
— за третото дете 74,00 
— за четвртото дете 65,00 
— за секое натамошно дете 58,00 

Член 4 
За дете кое не е способно за рехабилитација, 

а не е сместено во установа за социјална зашти-
та. височината на додатокот на деца се опреде-
лува според член 3 на оваа одлука и се зголе-
мува за 50% повеќе од просечниот износ на до-
датокот на деца што му припаѓа на корисникот за 
ова дете. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 138/1 
19 март 1975 година 

Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, с. р. 

155. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 12 
март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕД-
НАЧЕНИ ЛИЦА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА 

ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на условите под 

кои на работниците и со нив изедначени лица се 
обезбедува право на додаток на деца, број 08-100/1 
од 29 април 1974 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/74) во член 2, став 1, точка 1, бројка-
та „600" се заменува со бројката „753". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 148/1 
25 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

156. 
Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ бр. 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 12 март 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за додаток на деца се 

определува на 3% од пропишаните основици во 
член 69 од Законот за определени облици на оп-
штествена заштита на децата и за самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на 
децата. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ" 

Бр. 147/1 
24 март 1975 година 

(Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

157. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за општест-
вена заштита на децата („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 12 
март 1975 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1975 ГОДИНА 

Финансискиот план на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата за 1975 година се утврдува со след-
ниве показатели: 

— вкупни приходи 446.000.000.— 
— издвојување: 
а) за резервата на 

Заедницата 8.880.000.— 
б) за учество во 

развојот на не-
посредната дет-
ска заштита 93.120.000.—102.000.000.— 

— приходи по из-
двојувањето 344.000.000. -

— вкупни расходи 344.000.000.— 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 139/1 
19 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

158. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 12 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТ-
ВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1975 ГОДИНА 
ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ КАКО НАМЕНСКИ СРЕД-
СТВА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

РАЗВОЈОТ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА 
ЗАШТИТА 

Од приходите што ќе се остварат во 1975 го-
дина, како наменски средства за учество на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, во финансира-
њето на развојот на непосредната детска зашти-
та ќе се издвојува месечно по 1/12 од планираниот 
износ за оваа намена со финансискиот план на 
Републичката заедница. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 119/1 
12 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

159. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 12 
март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1975 ГО-
ДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ВО 
РЕЗЕРВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Од приходите остварени од придонесот за до-
даток на деца во 1975 година во резервата на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата се издвојуваат 
средства во височина од 2% од тие приходи. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 120/1 
12 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

160. 
Врз основа на член 12, точка 5 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/74), Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата, на седницата одржана на 
12 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАН-
ДАТ НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 

Се утврдува дека на Алексоска Божана, деле-
гат во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, избрана во општина Гостивар, делегатска 
единица II (основни самоуправни организации и 
заедници од општествените дејности), и престан,у-
ва делегатскиот мандат поради престанок на свој-
ството врз основа на кое е избрана за делегат. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 116/1 
12 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р 

161. 
Врз основа на член 10 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 12 март 
1975 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВА-
ЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за де-
легат во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на 
децата и тоа за општина Гостивар, делегатска еди-
ница И (основни самоуправни организации и за-
едници од општествените дејности). 

2. Изборите за делегат во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата ќе се одржат до 
12 мај 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 115/1 
12 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

162. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за 

избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/74), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата, на седницата одржана 
на 12 март 1975 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, 
ЧЛЕН И ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗ-
БОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. Се именуваат претседател, секретар, член и 
заменик на Републичката изборна комисија и тоа: 

а) за претседател: ѓорѓи Чурлинов, началник 
на Одделението за додаток на деца; 

за негов заменик: Џутевски Нелко, советник 
за непосредна детска заштита; 

б) за секретар: Борка Дуцкиновска, референт 
по жалби и управни спорови; 

за негов заменик: Косара Пардулска, рефе-
рент по жалби и управни спорови; 

в) за член: Димитар Кратовски, референт по 
ревизија; 

за негов заменик: Јоже Шаурек, референт 
по ревизија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 114/1 
12 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

163. 
Врз основа на член 16 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 15 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница на социјалната заштита — Скопје, на сед-
ницата од 27. 12. 1974 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1975 
ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот на Републичката са-

моуправна интересна заедница на социјалната заш-
тита се утврдуваат и тоа: 

— 0,12% од доходот на основните организации 
на здружен труд и другите самоуправни органи-
зации од областа на стопанството, вклучувајќи ги 
и организациите на здружениот труд регистрирани 
како установи, распоредени во областите од 1 до 
8 од номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и другите организации и државни органи 
по дејности; 

— 0,05% од личниот доход од работен однос 
на работниците што остваруваат личен доход од 
работен однос, освен за работниците вработени кај 
обврзниците од претходната алинеја од овој став. 

/аа̂ Јааа 1 
И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1975 го-
дина. 

Бр. 02-48/1 
31 март 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по правната работа на 
тужителот Несет Зеќири од село Селце, Тетов-
ско, против тужената Смиља Зеќири, родена По-
повиќ од Бјеловар, ул. „Звјерци Прилаз" I, сега 
со непознато место на живеење. 

Се задолжува тужената Смиља Зеќири Поповиќ 
во рок од 30 дена да се јави лично во судот или да 
ја достави својата сегашна адреса. Во спротивно 
ќе и биде определен привремен старател кој ќе 
и ги застапува интересите во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2375/74 од 
28. III. 1975 г. (48) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Вранишкоска Спаса од село Мали Влај, Струш-
ко, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Вранишкоски Дамјан Јаким од село Мали 
Влај, сега со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Јаким е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
спротивно, на истиот ќе му биде определен зас-
тапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 116/74. 
(46) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор за сопственост и пов-
раќај на ствари Ѓорѓевска Гурѓана од село Шем-
шево, Тетовско, против Ѓорѓевски Трипунов Трп-
ко од село Јегуновце, вредност 31.960 динари. 
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Тужениот Трпко сега е со непознато место-
жителство во странство. Истиот се повикува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да 
се јави на судот или да достави точна адреса. По 
истекот на овој рок, ќе му биде поставен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите права и обврски 
во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1073/73. 
(47) 

Пред овој суд се води спор поради сопственост, 
од страна на Сулејман Хасани и др. од село Тре-
бош, против тужените Ремзи Таири и др. од село 
Требош, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Рушан Халилов Таири, од 
село Требош сега со непозната адреса, да достави 
точна адреса на судот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот или пак лично да се 
јави. Во спротивно ќе му биде поставен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и обврски во 
овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 838/72. 

Пред овој суд води спор за сопственост Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Тетово" — Те-
тово, против Тафус Муазес, Тафус Шериф, Бркам 
Магбуле, Сар Музејен, Јилмас Шерна и Тавус Иса, 
сите од Турција со непозната адреса, а поранеш-
ни жители на Тетово. Се повикуваат тужените во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јават на судот или да достават адреса. По исте-
кот на овој рок ќе им биде поставен старател кој 
ќе се грижи за нивните права и обврски по овој 
спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1138/74. 
(50) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 16, страна 81, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Југопетрол" — трговско прет-
пријатие за промет со нафта и нафтени дери-
вати — Скопје — Деловна единица — Бензинска 
пумпа во Демир Капија, Кавадарци. Предмет на 
работењето на деловната единица е продажба на 
нафта и нафтени деривати, масти и масла, авто 
алат, делови и авто-гуми, како и авто-козметички 
средства. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Југопетрол" — трговско 
претпријатие за промет со нафта и нафтени де-
ривати - Скопје, број 02/5204 од 2. VII. 1973 го-
дина. 

Раководител на деловната единица е Плеш-
ков Костадин. 

Деловната единица — бензинска пумпа во Де-
мир Капија ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 817 од 15. X. 1973 година (1322) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 270, страна 657, книга III е запи-
шана под фирма: „Јадран" — занаетчиско тргов-
ско и посредничко претпријатие на големо и ма-
ло — Неготино Вардар — Деловна единица — 
Продавница број 2 во Подуево, ул. „Маршал Ти-
то" бб., без својство на правно лице. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на овош-
је и зеленчук и некои ситни прехранбени ар-
тикли. 

Продавницата е основана со одлуката на „Јад-
ран" — занаетчиско трговско и посредничко прет-

пријатие на големо и мало — Неготино Вардар, 
број 0201-257 од 1. III. 1973 година, од одржаната 
седница на 28. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Сулејман Ха-
џија. 

Деловната единица — продавница број 2 во 
Подујево ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 913 од 18. X. 1973 година. (1323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 270, страна 657, книга III е запи-
шана под фирма: „Јадран" — Занаетчиско тргов-
ско и посредничко претпријтие на големо и мало 
— Неготино — Деловна единица — Продавница 
број 1 во Подујево, без својство на правно лице. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на овошје и зеленчук и некои ситни прех-
ранбени артикли. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Јадран" — Занаетчиско тр-
говско и посредничко претпријатие на големо и 
мало - Неготино, број 02-01-257 од 1. III. 1973 
година, од одржаната седница на 28. II. 1973 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Раиф Ха-
џија. 

Деловната единица — Продавница број 1 во 
Подујево ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 914 од 18. X. 1973 година. (1324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 270, страна 655, книга III е запи-
шана под фирма: „Јадран" — занаетчиско тр-
говско и посредничко претпријатие — Неготино 
Вардар — Деловна единица — Продавница во 
село Пожарање, Гостивар. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со текстилна стока, 
кондури, метална стока, градежен материјал, стак-
ло, прехранбени производи и друга мешана стока 
за широка потрошувачка која е наведена во ре-
шението Фи. бр. 364/69 од 22. IV. 1969 година. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Јадран" — занаетчиско тр-
говско претпријатие — Неготино Вардар, број 
0201-257 од 1. III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Салихи Сами. 
Деловната единица — продавница во село 

Пожарање ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1042 од 22. X. 1973 година. (1325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 270, страна 655, книга III е запи-
шана под фирма: „Јадран" — занаетчиско тргов-
ско и посредничко претпријатие на големо и мало 
— Неготино Вардар — Деловна единица — Про-
давница во Пеќ, ул. „Бајрам Цури" број 21, без 
својство на правно лице. Предмет на работењето 
на продавницата е промет на мало со производи 
на база шеќер и какао, овошје и зеленчук, јуж-
но овошје, безалкохолни пијалаци и прехранбени 
производи. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Јадран" — занаетчиско тр-
говско и посредничко претпријатие на големо и 
мало — Неготино Вардар, број 0201-257 од 1. Ш. 
1974 година, од одржаната седница на 28. II. 1973 
година. 
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Раководител на продавницата е Муса Дер-
вишај. 

Деловната единица — продавница ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1047 од 23. X. 1973 година. (1326) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 21. IX. 1973 година, рег. број 24/73, кни-
га I е запишана под фирма: Работна организа-
ција за производство и промет на постелнина, 
текстилна галантерија и домашни рачни работи 
— во изградба — Прилеп. Предмет на работењето 
на работната организација е производство и про-
мет со постелнина (комплет чаршафи за јоргани, 
кревети и маси, ќебе-чаршафи, прекривани и др.); 
со текстилна галантерија (ќе изработува разни 
крпи, шамии, шарпи, шалчиња, пижами, моќни-
ци, врски, шамичиња за ,нос, шорцеви, бањарки, 
фротирки, работничка облека и др.); домашни рач-
ни работи (плетени, везени и шиени милинка, чев-
риња, прекривани, перничиња и др. детски, жен-
ски и машки работи, разни плетени, везени и тка-
ени предмети за лична домашна потреба и др.); 
ќе врши промет со суровини за изработка на спо-
менатите производи и др. 

Работната организација е основана од Месна-
та заедница „Рид" — Прилеп, со одлуката бр. 28 
од 27. VII. 1973 година. 

Работната организација ќе ја потпишува Стој-
чески Живко, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 326/73. (1303) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот ,на организациите на здружен 
труд, на 24. VIII. 1973 годи,на, рег. бр. 3/66, кни-
га I е запишана под фирма: Завод за осигурува-
ње имоти и лица „Македонија" — Скопје — Фи-
лијала — Битола — Експозитура во Ниш. Пред-
мет на работењето на експозитурата е: 

а) склучува осигурување на имоти и лица од 
последици на несреќен случај (незгода) и посре-
дување кај осигурувањето по живот; 

б) врши наплата на премијата по склучените 
осигурувања; 

в) врши извид и процена на штети до изно-
сот што ќе го определи советот на деловната еди-
ница — филијалата, основач на експозитурата, 

г) се грижи за извршување на планот и про-
грамата за работа на деловната единица — осно-
вач на експозитурата; 

д) врши и други работи согласно одредбите 
на Основниот закон за осигурување и осигурител-
ните организации. 

Експозитурата работи на подрачјето на оп-
штините на град Ниш, Алексинац, Димитровград, 
Пирот, Бела Паланка, Лесковац, Зајечар, Прокуп-
ље, Гаџин Хан и Долевац. 

Експозитурата е основана од работната заед-
ница на Филијалата во Битола, на Заводот за 
осигурување имоти и лица „Македонија" — Ско-
пје, со одлуката број 02-331/1 од 8. VIII. 1973 го-
дина. 

Експозитурата ќе ја потпишува Н И К О Л О В С К И 
Александар, директор на филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 334/73. (1304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 204, страна 232, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Ангрокожа и гума" — трговско 
претпријатие за промет со кожни и гумени произ-
води на големо — Скопје — Деловна единица 
(продавница), без својство на правно лице во Стру-
мица, ул. „Благој Мучето" број 11. Предмет на ра-

ботењето на деловната единица е промет со пре-
работена кожа, кожни обувки, гумени производи 
и преработки од пластични маси. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Ангрокожа и гума" 
трговско претпријатие — Скопје, бр. 02-4006 од 
4. VII. 1973 година, од одржаната седница на 3. 
VI. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Ќумуров 
Милчо. 

Деловната единица — продавница ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1173 од 31. X. 1973 година. (1375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 205, страна 270, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки — Скопје — Деловна единица — Самопос-
лужна продавница — Мини маркет, без својство 
на правно лице во Титов Велес, ул. „Ленинова"бб. 
Предмет на работењето на деловната единица с 
промет, на мало, со индустриски прехранбени 
стоки. 

Деловната единица е основано со одлуката на 
„Инпрес" — трговско претпријатие за промет со 
индустриски прехранбени стоки — Скопје, број 
02/12510 од 16. XI. 1972 година, од одржаната сед-
ница на 15. XI. 1972 година. 

Раководител на деловната единица е ѓорѓиев-
ски Драгољуб. " 

Деловната единица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1109 од 31. X. 1973 година. (1376) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр 205, страна 271, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки — Скопје — Деловна единица (продавница) 
број 405 во Битола, без својство на правно лице, 
ул. „М. Тито" бр. 40. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриски прехран-
бени продукти. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Инпрес" — трговско прет-
пријатие - Скопје, број 02/7220 од 5. VI. 1973 год. 

Раководител на продавницата е Пиповски Ар-
хилеа. 

Деловната единица — продавница ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1169 од 31. X. 1973 година. (1396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД, рег. бр. 96, страна 621, книга III е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки — Гостивар — Деловна 
единица — продавница „Развиток" во село Чег-
ране, без својство на правно лице. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на мешани 
стоки. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Кораб" — трговско прет-
пријатие за промет со мешани стоки — Гостивар, 
број 0101-73/17 од 23. III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Мемеди Сабри. 
Деловната единица — продавница „Развиток" 

во село Чегране, без својство на правно лице, ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матично-
то претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
917 од 31. X. 1973 год. (1397) 

Стр. 230 - Бр. 13 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 14. VIII. 1973 година, рег. бр. 6/56, кни-
га III е запишана под фирма: Продавница број 
15 во село Лабуништа, Струга, на Градежно-за-
наетчиското претпријатие „Дримкол", село Вевча-
ни. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало на: прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби, деликатесни произ-
води, овошје и зеленчук и преработки од нив, 
риба, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун 
и тутунски производи, кибрит, мешана индустрис-
ка стока, сувомесни производи, житни и мелнич-
ки преработки, сточна храна, стакло, порцелан 
и керамички стоки, парфимерија и козметика, 
електро-технички материјал, железна стока и ма-
шини за шиење. 

Раководител на продавницата е Османоски 
Таир. 

Продавницата е основана со одлука на работ-
ничкиот совет на градежното занаетчиско прет-
пријатие „Дримкол", село Вевчани, број 02-2139/2 
од 23. IV. 1973 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 330/73. (1254) 

КОНКУРСИ 
Работната организација ГЗП ,.Ремонт" — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за преизбор на технички директор 
УСЛОВИ: Покрај општите услови кандидатот трс 
ба да ги исполнува и следните: 

Да е дипломиран градежен или архитектонски 
инженер со 10 години соодветно работно искуство, 
од кои 4 на раководно работно место и да има мо-
рално политички квалитети, стручни и организаци-
они способности и да не е осудуван за кривични 
дела наведени во чл. 134 од Законот за конституи-
сање и запишување во Судскиот регистар на ОЗТ. 

Пријавите, со потребните документи во ориги-
нал или фотокопии или судски заверени да се до-
стават до крајот на овој месец, а за потврда дека 
располага со морално политички квалитети и ор-
ганизациони способности, да се достави куса авто-
биограф^ а. 

Собирот на работниците при Републичкиот за-
вод за унапредување на домаќинството — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за прием на самостоен стручен соработник 
Кандидатот, покрај општите услови според За-

конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, треба да ги исполнува и след-
ните посебни услови: 

— да има висока стручна подготовка — еко-
номски факултет, со над 10 години работно искуство 
во областа на детската заштита. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите се поднесуваат до Републичкиот за-
вод за унапредување на домаќинството — Скопје, 
барака во кругот на Медицинскиот , факултет — 
Скопје. (58) 

Советот на Технолошко-металуршкиот факул-
тет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на соработници (помлад асистент или асис-
тент) односно за пополнување на упразнети работ-
ни места 

а) Избор на асистенти и тоа: 
1. Еден по предметот текстилна хемија 
2. Еден по предметот технологија на боење 
3. Еден по предметот технологија на апретура 
4. Еден по предметот текстилна механичка техно-

логија 
б) Пополнување на работно место 
1. Еден лаборант — хемиски техничар 
У с л о в и : 
За работните места наведени под „а", кандидатите 
треба да ги исполнуваат условите предвидени со 
Законот за високото образование во СРМ и Пра-
вилникот за избор и реизбор па наставници и сора-
ботници на овој факултет. 
Кандидатите кон молбата да приложат: препис од 
дипломата, куса биографија, список на стручните 
односно научните трудови и по примерок од трудо-
вите. 
За работното место означено под „б", кандидатите 
треба да имаат завршено среднохемиско училиште 
— текстилен или хемиски техничар. 
За работните места означени под „а" конкурсот е 
отворен 30 дена, а за работното место означено под 
„б" — 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. 
Молбите со прилози кандидатите можат да ги до-
ставуваат секој работен ден во архивата на фа-
култетот или преку пошта во наведениот рок. 
Настапот на работа ќе биде по обезбедувањето на 
финансиските средства од Општата заедница на 
образованието. (57) 

Советот на Факултетот на Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје, врз основа на член 
28 од Статутот на факултетот, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за избор на по еден наставник во звањето ре-
довен професор, вонреден професор, виш преда-
вач, доцент или предавач за предметите: 

— Општа физика (едногодишен курс) 
— Спектроскопија 
— Општа хемија 
— Општа стопанска географија 
— Регионална стопанска географија и 
— Метеорологија со хидрологија 
Условите за изборот се пропишани во член 

96-112 од Законот за високото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 49/74). 

Пријавите, во четири примероци, од кои ед-
ната таксирана со 2 динари таксена марка, се под-
несуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон 
пријавата се приложува диплома за завршен При-
родно-математички факултет, кратка биографија 
и список на научни трудови, со по еден примерок 
од истите. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објаву-
вањето. (54) 

Советот на ООЗТ — Клиника за детски болести 
при Медицински факултет — Скопје, со одлуката 
бр. 04-234 од 1. IV. 1975 година 

распишува 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Клиниката 
УСЛОВИ: 

— да е наставник на Медицински факултет; 
— лекар специјалист по педијатрија; 
— да има работен стаж најмалку 10 години, од 

кои 3 години на раководно работно место; 
— да не е осудуван за кривични дела против 

народот и државата; 
— да не е осудуван за дела на недозволено 

присвојување на општествениот имот и за дела 
за злоупотреба на службена должност; 

— да не му е забрането со судска одлука вр-
шење на раководна функција; 
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— да има организациони способности. 
Со пријавата за конкурирање кандидатите да 

достават докази за исполнување на условите. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

мат предвид при разгледувањето. 
Молбите со потребните документи се поднесу-

ваат до ООЗТ — Клиника за детски болести — 
Скопје преку архивата на работната заедница „За-
еднички дејности" при Медицинскиот факултет. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (55) 

Советот на Филозофско-историскиот факултет 
во Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на уметноста на старите народи; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на уметноста на народите на Ју-
гославија — среден век; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот средновековна археологија; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на социјалните теории (во редовен 
или дополнителен работен однос); 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот основи на политичката економија; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на народите на Југославија — сре-
ден век; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот основи на марксистичката социологија со 
самоуправен социјализам; 

— за еден асистент по предметот историја на 
филозофијата; , 

— за еден асистент по предметот естетика; 
— за еден асистент по предметот општа со-

циологија; 
— за двајца асистенти по предметот историја 

на социјалните теории; 
— за еден асистент по предметот формална 

логика; 
— за еден асистент по предметот најнова исто-

рија на народите на Југославија. 
Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-

тите документи, научни и стручни трудови (докол-
ку има такви), по еден примерок од истите, да се 
достават до архивата на факултетот. 

Конкурсот трае еден месец од денот' на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". (56) 

Основната организација на здружениот труд 
ООЗТ „Домашна продажба", единица на здружен 
труд „Енергоинвест" — Претставништво — Скопје 
распишува 

О Г Л А С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Шеф на Пословницата за област електрооп-

рема, 
2. Шеф на Пословницата за област управувачки 

постројки. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
За работното место под бр. 1: 
Дипломиран електро инженер, силна струја со 

4 години работно искуство; 
За работното место под бр. 2: 
Дипломиран електро инженер, слаба струја со 

4 години работно искуство или средно техничко 
училиште со 10 години работно искуство. 

Рок за доставување на молби, што се доставу-
ваат до претставништвото е 15 дена од денот на об-
јавувањето на огласот. (59) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Правилник за квалитетот, за начинот на 
земање, припремање и доставување мост-
ри за испитување односно анализа, за 
единствените методи за вршење испиту-
вање односно анализа, за регистарот и за 
декларирањето на вештачките ѓубриња — 217 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1/75 од 20 февруари 1975 година - 223 

штествени договори и самоуправни спогодби 

Општествен договор за унапредување на 
крводарителството во Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — — 224 

ти акти на самоуправните интересни заедници 

Одлука за усвојување на завршната смет-
ка на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на де-
цата за 1974 година — — - — — — 225 

Одлука за определување висината на до-
датокот на деца. за 1975 година — — — 226 

-Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на условите 
под кои на работниците и со нив изедна-
чени лица се обезбедува право на дода-
ток на деца — — — — — — — — 226 

Одлука за стапката на придонесот за до-
даток на деца за 1975 година — — — 226 

Одлука за утврдување на финансискиот 
план на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита 
на децата за 1975 година — — — — 227 

Одлука за височината на средствата што 
од средствата на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена 
заштита на децата во 1975 година ќе се 
издвојуваат како наменски средства за 
учество во финансирањето на развојот на 
непосредната детска заштита — — — 227 

Одлука за височината на средствата што 
од средствата на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена 
заштита на децата во 1975 година задол-
жително се издвојуваат во резервата на 
Републичката заедница — — — — — 227 

Одлука за утврдување на престанок на 
мандат на делегат во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на де-
цата — — — — — — — — — — 227 

Решение за распишување дополнителни -
избори и за определување денот на одр-
жувањето на изборите за избор на де-
легат во Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — — — 228 

р е ш е н и е за именување претседател, сек-
ретар, член и заменик на Републичката 
изборна комисија за избор на делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — — — — — — — 228 

' Одлука за утврдување на стапките на 
придонесот за социјална заштита за 1975 
година — — — — — — — — — 228 
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