
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ва по потреба. Рок за рекламации 
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305. 
Врз основа на член 376, 'став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната ,сметка за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ја донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 
јуни 1981 година. 

Бр. 08-1643 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчјо Арсов, с. р. 

Претседател 
,на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
1. Остварените приходи и извршените расходи 

во 1980 година изнесуваат: 
Вкупен износ на остваре-
ните приходи . 6.016.745.667 динари 
Вкупен износ на изврше-
ните расходи 5.963.246.760 динари 
Вишок на приходи '53.498.907 динари 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 53.498.907 

динари се пренесува како приход на Републич-
киот буџет за 1981 година и ќе се користи: 

— за финансирање на изградбата на водоводот 
на патниот граничен премин „Богородица"—Гевге-
лија во износ од 7.000.000 динари, и 

— остатокот на средствата — за компензации 
и прем,ии на одделни прехранбени производи. 

Член 3 
Прегледот за извршување на билансниот дел 

на Републичкиот буџет за 1980 година и Посебни-
от дел на завршната сметка се составен дел на 
оваа завршна сметка. 

Член 4 
Завршната сметка и Прегледот за извршува-

ње на билансниот дел на Републичкиот буџет за 
1980 година ќе се објават во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

01—.1 

1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 
ВИД 01 - ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ ,НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Данок на доход на организациите на здру-
жениот труд 460.000.000 460.000.000 614.554.9(93 

ВИД 02 —ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

02—1—1 Републички данок од личен доход на работ-
ниците 200.000.000 200.000.000 196,354.879 

02—1—2 Републички данок на пр,имањата од продол-
жена работа и од работа на пензионери 39.000.000 39.000.000 -38.939.639 

02—3 Републички данок од личен доход од врше-
ње на земјоделска дејност 35.000.000 35.000.000 34.199.727 
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ВИД 03 - ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-
ВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 
И НА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖ-
НОСТИ И ПРАВА 

03—1 Основен данок на промет на производи 2.632.000.000 2.722.000.000 2.641:413.186 

03—2 Посебен републички данок на (промет на про-
изводи 
ВИД 05 - Т А К С И 

454.000.000 473.000.000 530.617.975 

05—4 Такси на вода 
ВИД 07 - ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ 

ПРОПИСИ, ПРИХОДИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

28.000.000 28.000.000 13.605.294 

07—1 Приходи според посебни прописи 27.000.000. 27.000.000 30.562.568 

07—2 Приходи на републичките органи и органи-
зации 1(1.000.000 lil.000.000 2.389.955 

04—4 Други (приходи 10.000.000 10.000.000 24.407.452 04—4 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХО-
ДИ 3.896.000.000 4.005.000.000 4.027.245.667 
ПРИМЕНИ ТРАН,СФЕРНИ СРЕДСТ-ВА ВО 
ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

ВИД 08 - ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУ-
ГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИ ЗАЕДНИЦИ 

08—2 Дополнителни средства 1.989.500.000 1.939.500.000 1.989.500.000 
Вкупно: 5,885.500.000 5.994.500.000 6.016.745.667 

II. Р А С Х О Д И 

Класификацио- ^ 
нен 6noi Предвидено 

Р 3 РАСХОДИ, ОДНОСНО РАСПОРЕД Предвидено ребалансот и ^ 
Распо- Распо- НА ПРИХОДИТЕ по буџетот дополнителните и с т в а Р е н о 

редна редна измени 
група подгрупа 

1 2 3 4 5 в 

01—1 

01—2 

01—3 

02—2 

03—1 
03—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 01 - РАБОТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Средства од кои работните заедници на ре-
публичките органи и организации стекнуваат 
доход 

Материјални трошоци 

Посебни намени 

Вкупно основна намена 01 

487.719.000 

277.2-54.000 

259.378.000 

487.7il9.000 

273.09И.000 

239.378.000 

1.024.3511.000 1.000.188.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 02 - НАРОДНА ОД-
БРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 
Народна одбрана 
Вкупно основаа намена 02 

279.100.000 279.100.000 
279,100.000 27,9.100.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 03 - ПРОШИРУВАЊЕ 
НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУ-
ДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

Тековни вложувања 
Отплата на ануитет^ 
Вкупно основна намена 03 

372.376.000 
60.000.000 

37il.070.000 
60.000.000 

487.339.000 

269.7,16.486 

236.159.610 

993.215.096 

279.100.000 
279.100.000 

371.070.000 
59.900.551 

432.376.000 431.070.000 430.970.551 
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ОСНОВНА НАМЕНА 04 - ПОТТИКНУВА-
ЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ ПОДРАЧЈА 

04—2 Компензации, премии, регреси и надоместоци 360.000.000 37,1.300.000 371.300.000 

04—4 Други средства за потт,икнување на развојот 
на стопанството и интервенции во стопанство-
то 53.900.000 53.900.000 53.900.000 

Вку,пно основна намена 04 4il3.900.000 425.200.000 425.200.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 05 - ТРАНСФЕРИ! 
СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-
НО ЈШТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

05—1 Пр,идонес на Републиката за Буџетот на 
Федерацијата 2.09i8.500.000 2.186.200.000 2.164.667.365 

05—2 Дополнителни средства 827.225.000 827.225.000 827.220.000 

Вкупно основна намена 05 2.925.725.000 3.013.425.000 2.991.887.365 

ОСНОВНА НАМЕНА 06 - ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

06—1 Непосредно финансирање 

06—1--1 Образование 47.730.000 47.730.000 47.080.000 

06-1--2 Наука 10.204.000 ,10Л 04.000 10.il04.000 

06-1--3 Култура 21.030.000 21.030.000 20.980.000 

06—1--6 Социјална заштита 178.985.000 164.335.000 162.817.000 

06—1--8 Здравствена заштита 102.166.000 102,166.000 102.166.000 

06-1--9 Пензиска и инвали,дска заштита 220.000.000 210.000.000 2,10.000.000 

Вкуп,но основна намена 06 580.115.000 555.365.000 553.147.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 07 - ДРУГИ ОПШТИ 
ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

07—2 Општествено-но,литичкм и општествени орга-
низации 144.629.000 143.940.000 143.940.000 

Вкупно основна налутена 07 144.629.000 143.940.000 143.940.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 08 - ИЗДВОЈУВАЊЕ 
ВО РЕЗЕРВИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

08—il Издвојување во постојната 'резерва на Репуб-
ликата 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

08—2 Тековна буџетска резерва 25.304.000 89.212.000 88.995.158 

Вкупно основна намена 08 75.304.000 139.212.000 138.995.156 

ОСНОВНА НАМЕНА 09 - ОРОЧЕНИ И ИЗ-
ДВОЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ОД МИ-
НАТИТЕ ГОДИНИ 

09—4 Обврски по задолжување од минатите години 10.000.000 7.000.000 6.791.590 

Вкупно основна намена 09 10.000.000 7.000.000 6.79)1.590 

ВКУПНИ РАСХОДИ (од 01 до 09) 5.835.500.000 5.994.500.000 5.963.246.760 
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306. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините ,и Општествено-нолитичкиот 
собор, одржани на 25 ју,ни 1981 година, донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА НАСОКИТЕ И РАМКИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗ-

ВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1981 ГОДИНА 

1. Називот на Резолуцијата за насоките и рам-
ките на општествено-економскиот развој на Соци-
јалистичка Република Македонија во 1981 година 
(„Службен весник на СРМ" број 44/80) се менува 
и гласи: 

„РЕЗОЛУЦИЈА 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА О,П-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1981 ДО 1985 ГОДИНА ВО 1981 ГОДИНА" 

2. Во точката 3 се вршат следните измени и 
дополнувања: 

(1) Во потточка 3.4. на крајот на став 1 се до-
дава нова реченица која гласи: 

„Ќе се преземат мерки да се запрат неповол-
ните движења на цените што отстапуваат од ут-
врдената политика на економската стабилизација." 

(2) Во потточка 3.4. (3), по став 3 се додава 
нов став кој гласи: 

„Ќе се воведат заштитни (гарантирани) цени на 
одделни земјоделски производи од поширок инте-
рес за Републиката, со цел да се обезбеди стабил-
ност во производството и поголема сигурност во 
пласманот, како и подобрување на снабденоста на 
пазарот. Производите за кои ќе се утврдат заш-
титени (гарантирани) цени ќе се одредат со одлука 
на Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија.". 

(3) Во потточка 3.4 (5) по став 2 се додава нов 
став кој гласи: 

„Ќе се води посебна сметка со компензациите 
да се намалува влијанието врз трошоците на жи-
вотот од порастот на цените на лебот, месото, мле-
кото, шеќерот и маслото за јадење. Ќе се презе-
мат мерки и други активности со кои посебно ќе 
се заштитува стандардот на населението со понис-
ки примања". 

По став 3 се додаваат 2 нови става, кои гласат: 
„Во земјоделството за родот во 1981 година Ре-

публиката ќе обезбеди премија за пченица, сончо-
глед, соја, маслодајна репка и шеќерна репка. 

Истовремено, на индивидуалните земјоделци во 
1981 година ќе им се обезбеди регрес за употре-
бено" семе од виоокородеи сорти пченица.". 

(4) Во потточка 3.4. (8) во последниот став, по 
зборовите „создавање на резерви" се става точка, 
а текстот до крајот на реченицата се брише. 

i(5) Во потточка 3.5. (1) по алинеја 2 се додава 
нова алинеја која гласи: 

„Значително побавно од просечниот растеж на 
масата на личните доходи во стопанството треба 
да расте масата на личните доходи во работните 
заедници на банките и другите финансиски орга-
низации, самоуправните интересни заедници, де-
ловните заедници и здруженија, во трговските ор-
ганизации на големо и во надворешно-трговеките 
организации. 

Конкретен предлог за диференцирано отстапу-
вање од ,просечниот пораст на масата на средствата 
за лични доходи на стопанството за наведените 
организации и заедници ќе подготви и предложи 
заедничка комисија на потписниците на Општес-
твениот договор.". 

(Во став 3 алинеја 2 по зборовите „општествено-
политичките заедници" запирката и зборовите „'са-
моуправните интересни заедници" се бришат. 

3. Во точката 9 потточка (3) по став 1 се до-
дава нов став кој гласи:' 

„Дел од новото зголемување на надоместоците 
од цената на нафтените деривати ќе се наменува 
за изградба и модернизација на железнички ли-
нии." 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1648 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободата Ар,наудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-нолитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

307. 
Врз основа на член 338 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 162 
став 2 и член 172 став 1 од Законот за државната 
управа („Службен весник на СРМ" број 45/80), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 25 јуни 1981 година, донесе X 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ФУНКЦИОНЕРИ ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

— За заменик републички (секретар за земјо-
делство и шумарство се именува, 

Никола Петровски, заменик републички секре-
тар за земјоделство и шумарство, 

— За заменик републички секретар за индус-
трија се именува, 

Илија Поп Стефанија, заменик републички се-
кретар за индустрија, 

— За заменик републички секретар за инфор-
мации се именува, 

Милчо Багевски, помошник на републичкиот 
секретар за информации, 

— За претседател на Републичката комисија за 
културни врски со странство се именува, 

Матеја Матевски, досегашен претседател на Ко-
мисијата, 

—- За заменик на претседателот на Републич-
ката комисија за односи со верските заедници се 
именува, 

Иван Мишев ски, досегашен потпретседател на 
Комисијата и 

— За заменик на претседателот на Републич-
киот комитет за физичка култура се именува, 

Чеде Блажевски, досегашен потпретседател на 
Комитетот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1599 
25 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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308. 
Врз основа на член 106 точка 1 и член 90 став 

2, а во врска со член 89 став 3 од Законот за ре-
довните ,судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, "на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И СУДИИ НА СТОПАНСКИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

— Од должноста претседател на Стопанскиот 
суд на Македонија се ра1зрешува 

Љупчо Ефремов, по негово барање. 
Разрешувањето се врши со важност од 30 јуни 

1981 година. 
— За прет,седател на Стопанскиот суд на Ма-

кедонија се избира 
Димитар Башевски, судија на Стопанскиот суд 

.на Македонија. 
— За судии на Стопанскиот суд на Македонија 

се избираат: 
Гане Тодоров и 
Благородна Дулуќ, судии на Окружниот сто-

пански суд во Скопје. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-1597 

25 јуни 1981 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието е а СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

309. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД 

НА МАКЕДОНИЈА 
За судии на Врховниот суд на Македонија се 

избираат: 
Илиевски Доне, 
Пулејков Томе и 
Солев Димитар, судии на Врховниот суд на 

Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1596 Претседател 
25 јуни 1981 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 

310. 
Врз основа на член 35 и 39 алинеја 9 од За-

конот за јавното обвинителство („Службен весник 
на СРМ" број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите три "собори, одржана на 25 
јуни 1981 година, донесе 

I 
— Се разрешуваат замениците на јавниот об-

винител на Македонија: 
Стојче Николовски и 

Александар Арсов, поради исполнување услови 
за пензија. 

— Се разрешуваат замениците на окружните 
јавни обвинители во Окружното јавно обвинител-
ство во Битола и Штип 

Јордан Бојаџиев, заменик на окружниот јавен 
обвинител во Битола, и 

Никола Димитров, заменик на окружниот ја-
вен обвинител во Штип, поради наполнување ус-
лови за пензија. 

Разрешувањата се вршат со важност од 30 јуни 
1981 година. 

И 

— За заменик на окружниот јавен обвинител 
во Окружното јавно обвинител,ство во Скопје се 
именува 

Серафимовски Даме, заменик на окружниот ја-
вен обвинител во Скопје, 

— За заменик окружен јавен обвинител во 
Окружното јавно обвинителство во Б,итола се име-
нува 

Петличковски Доне, заменик на окружниот ја-
вен обвинител во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1595 
25 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

311. 
Врз основа на член 106 точка 9, а во врска со 

член 90 став 2 од Законот за редовните судови 
(,,Службен весник на СРМ" број 17/79), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 25 
јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 
СУД ВО БИТОЛА И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат од должноста судиите на Ок-
ружниот суд во Битола и Окружниот стопански 
суд во Скопје поради исполнување услови за пен-
зија: 

Коста Кирков, судија на Окружниот суд во 
Битола, и 

Стефан Русјаков, судија на Окружниот стопан-
ски суд во Скопје. 

Разрешувањата се вршат со важност од 30 
јуни 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1594 
јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
(на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ 
ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И РАЗРЕШУВА-
ЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИ-
ОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛСТВА ВО ШТИП, БИТОЛА И 
СКОПЈЕ 25 
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312. 
В,рз основа на член 162 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" 
број 45/80), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македон.ија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

Од должноста член на Републичкиот комитет 
за заштита на човековата околина ,се разрешува 

д-р Коста Балабанов, поради заминувања на 
нова должност. 

За член на Републичкиот комитет за заштита 
на човековата околина се именува 

Борис Телевски, раководител на Секторот за 
заштита на природните реткости во Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1598 
25 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието ма СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

313. 
Врз 'основа на член 24 од Законот за радиоди-

фузијата („Службен весник на СРМ" број 20/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни сед,ници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-нолитичкиот собор, одр-
жани на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат претставниците на општестве-

ната заедница во Советот на Радио-телевизија 
Скопје поради истек на мандатот: 

Милица Источка-;Кнежеви1ќ, член на Секрета-
ријатот на Претседателството на Републичката кон-
ференција на ССРНМ, 

Радуле Костовски, член на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ и секретар на Републич-
киот секретаријат за 'информации, 

Лазо Крстевски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Републичката конференција 
на ССРНМ, 

Елена Ѓурковиќ, заменик на републичкиот се-
кретар за наука и образован.ие, 

Ванчо Близнаковски, член на Претседателство-
то на Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, 

Васко Костојчиновски, член на Претседател-
ството на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

Славе Поповски, потпретседател на Републич-
киот одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
од НОВ за Македонија, 

Илија Јосифовски, член на Делегацијата на 
Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата 
на борците од НОВ за Македонија во Републич-
ката конференција на GGP.HM, 

Благоја Бозаревски, потполковн,ик при Репуб-
личкиот штаб за територијална одбрана, 

Кирил Мојсов, референт во Републичкиот штаб 
за територијална одбрана, 

Цвета Хаџивасилевска, членна Претседателство-
то на Конференцијата за општествената активност 
на жените на Македонија, 

,Димитриј е Бужаровски, член на Секретарија-
тот на Претседателството на Републичката конфе-
ренција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Македонија, 

Горѓи Спасов, член на Комисијата за политич-
ки систем при Републичката конференција на Со-
јузот на социјалистичката младина на Македонија, 

м-р Стојмен Михајловски, делегат во Собра-
нието на Републичката заедница на научните деј-
ности, 

д-р Божидар Настев, делегат во Собранието на 
Републичката заедница на културата, 

Александар Донев, секретар на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, 

Софија Стефановска, делегат во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествана заштита на децата, 

Перо Гулевски, раководител на Секторот за 
организационо правни работи во Стручната служ-
ба на Републичката заедница на вработувањето, 

Страте Арсовски, делегат во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура, 

(Снежана Петровска, делегат во Собранието на 
Републичката заедница на насоченото образование, 

Борче Наумовски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општината на град Скопје, 

Крсте Саржовски, претседател на Извршниот 
совет ^ на Собранието на општината Карпош — 
Скопје, 

д-р Христо Андонов-Пол јански, редовен про-
фесор на Фи л озофскиот факултет во Скопје и 

Димитар Герасимовски, директор на Републич-
киот центар за идеолошко-политичко образование 
и студии — Скопје. 

II 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Радио-телевизија Скопје да се -имену-
ваат: 

Благоја Сил јановски, извршен секретар на 
Претседателството на Централниот комитет на 
СКМ, 

Иван Гиновски, член на Централниот комитет 
на Сојузот на комунистите на Македонија, 

Милка Такева-Глигориеви1ќ, член на Претсе-
дателството на Републичката конференција на 
СОРНМ, 

Владо Поповски, член на Претседателството на 
Републичката конференција на ССРНМ, 

,Кирил Таневски, претседател на Комисијата за 
информирање на Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина на Македо-
нија, 

Миланка Ристевска, претседател на Комисија-
та за култура на Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина на Македо-
нија, 

Јовко Јовковски, член на Претседателството на 
Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата 
на борците од НОВ за Македонија, 

Илија Јосифовски, член на делегацијата на Ре-
публичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ за Македонија во Републичката 
конференција на ССРНМ, 

,Ката Видева-Ружа, член на Претседателството 
на Конференцијата за општествена активност на 
жените на Македонија, 

Киро Поповски, член на Претседателството на 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 

Методија Торов, член на Претседателството на 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 

Томислав Симовски, член на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ и републички секретар за 
меѓународни односи, 

д-р Луан Старова, потпретседател на Репуб-
личката комисија за културни врски со странство, 

(Миле Мицевски, референт во Републичкиот 
штаб за.територијална одбрана, 
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Драган Топчиевски, секретар на Културно-про-
светната заедница на Македонија, 

проф. д-р Петар Тофовиќ, претседател на Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности, 

Ксенија Гавриш, секретар на Републичката за-
едница на културата, 

Загорка Тодоровска, делегат во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, 

Никола Петров, делегат во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, 

Ѓорги Гиров, член на Извршниот одбор на Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на физичката култура, 

Аница Николиќ, претседател на Извршниот од-
бор на Собранието на Републичката заедница на 
вработувањето, 

(Снежана Петровска, делегат во Собранието 
на Републичката заедница на насоченото образо-
вание, 

д-р Васил Топурковеки, доцент на Правниот 
факултет во Скопје и 

Реџан Ибрахимов, помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1600 
25 јуни 1-98.1 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 

инж. Слободан Ар,наудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

314. 
Врз о т а в а на член 43 од Законот за високото 

образование („(Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-нолитичкиот со-
бор, одржани на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КО-
МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗ-

БОР НА ДЕКАН НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

За претставници на општествената заедница во 
конкурсните комисии за изготвување на предлог 
за избор на декан се именуваат: 

— Декан на Фармацевтскиот факултет во Скоп-
је 

Боче Ламбевски, член на Советот на Репуб-
ликата и 

Живко Новевски, извршен секретар во Коми-
тетот на ОК на СКМ Центар — Скопје. 

— Директор на Пе,дагошката академија „Кли-
мент Охридски" во Скопје 

Спирко Спировски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Тосум Пахуми, помошник на републичкиот се-
кретар за народна одбрана. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1590 
25 јуни 1-9)81 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Онштествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

315. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општественомполитичкиот собор, 
одржани на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА ФАР-

МАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница во 

Собирот на Фармацевтскиот факултет во Скопје 
се именуваат: 

Ѓорѓи Иванов, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
„Технометал" — Скопје, 

Светлана Антоновска, ,извршен секретар на Ко-
митетот на ОК на СКМ Карпош — Скопје и 

Младен Куновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
„Алкалоид" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1591 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

316. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ 
КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА „Д-Р ДИМИТАР 

АРСОВ" СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Клиника за ревматологија „Д-р 
Димитар Арсов" од Скопје се именуваат; 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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Вангелица Миленкова, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, вработе-
на во ГРО „Бетон" — Скопје, 

Ристо Несторов, лекар во Градската болница 
во Скопје и 

Мусли Ислам, член на Комитетот на ОК на 
„Центар", вработен во ООЗТ „Енергомонт" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1592 
25 јуни 19i81 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. ip. 

Претседател 
на Онш те,с тв ен о -по ли тич,к пот 

собор, 
Ката Лахтова, с. ip. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р 

317. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТ-
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКО-

НОМСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

За ,претставници на општествената заедница во 
Советот на работната организација Факултет за 
економски науки во Скопје се именуваат: 

Делчо Стојков, технички директор на ООЗТ 
Фина л а — „Треска-мебел" — Скопје, 

Живка Никовска, член на Комитетот на ОК 
на СКМ „Центар", директор на сектор во Стопан-
ската банка — Здружена банка — Скопје и 

Александар Тос,ки^, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, член на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1593 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. ip. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

318. 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за 

радиодифузија („Службен весник на СРМ" број 
20/74), Собр-анието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Отпи тес твено -п о ли т.и ч км о т со-
бор, одржан,и на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАДИО-ТЕЛЕ-

ВИЗИЈА СКОПЈЕ 
За директор на Радио-телевизија Скопје се 

именува Стојан Димовски, досегашен директор на 
Радио-телевизија Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1588 
25 јуни 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

319. 
Врз основа на член 118 од Законот за патишта-

та („Службен весник на СРМ" број 15/80), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политжчкиот собор, одржани на 25 
јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

Се дајва согласност на Одлуката на Работнич-
киот совет на Работната организација „Македони-
јанат", донесена на 4 јуни 1981 година, со која за 
индивидуален работоводен орган на Работната ор-
ганизација ,е избран 

Бејтула Деваја, дипл. градежен инженер од 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1589 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
и!нж. Слободан Арнаудов, с. (р. 

Претседател 
на Општеетвено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

320. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 45 
од Законот за ,социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 25 јуни 1081 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТО-
ЛА, НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИН-

ТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се дава согласност на Статутот на организаци-
јата на здружениот труд Дом за доенчиња и мали 
деца — Битола, на одредбите од значење за оства-
рување на посебниот општествен интерес во дава-
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њ'ето на услуги од социјална заштита, што го до-
несоа работниците на организаџијата на здруже-
ниот труд Дом за доенчиња и мали деца — Бито-
ла, на референдумот одржан на 7 декември 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1617 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИ-
ЦА, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ 
НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО 
НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУ-

ВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Вишата зем-
јоделска школа во Струмица, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на студии и учес-
твото на студентите и претставниците на општестве-
ната заедница во самоуправувањето, што го донесоа 
работниците на Вишата земјоделска школа во Стру-
мица, на референдумот одржан на 16 мај 1980 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

321. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 45 
од Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник ,на СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и О;пштествено-
политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1981 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И 
МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА, НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УС-

ЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Се дава согласност на Самоуправната спогодба 

за здружување на трудот на работниците на орга-
низацијата на здружениот труд Дом за доенчиња 
и мали деца — Битола, на одредбите од значење 
за остварување на посебниот општествен интерес 
во давањето на услуги од социјална заштита, што 
ја донесоа ,работниците на организациј-ата на здру-
жениот труд Дом за доенчиња и мали деца — Би-
тола, на референдумот одржан на 7 декември 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1616 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Бр. 08-1615 
25 јуни 19(81 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

322. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собран,ието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Општее-
твенонполитичкиот собор, одржани на 25 јуни 1981 
година, донесе 

323. 
Врз основа на член 315 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на 
СРМ, на ,седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 25 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВАЛОРИ-

ЗАЦИЈА НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

1. Се усвојува Договорот за валоризација на 
катастарскиот приход. 

2. Во текстот на Договорот, Собранието на СРМ 
ја дава следната забелешка: 

Во член 5 да се предвиди можност новоутвр-
дените вредности на катастарскиот приход да мо-
жат да се ,применуваат и од 1 јануари 1981 година, 
доколку во некоја од републиките и автономните 
покраини валоризацијата на катастарскиот приход 
се изврши до тој рок. 

3. Се овластува Ристо Филиповски, републички 
секретар за финансии, од името на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија да го пот-
пише Договорот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1635 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Ариаудов, с. р. 
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324. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за 

утврдување на катастарскиот приход („Службен 
весник на СР,М" број 34/7(2 ,и 13/78), Собранието на 
Социјалистичка Република Македониј,а, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
ден 25 јуни 1981 ,година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИ-

ХОД ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Заради валоризација на катастарскиот приход, 

се утврдуваат коефициенти на катастарските око-
лии: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандо-
во, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, 
Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крато-
во, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Скоп-
је, Струга, Струмица, Свети Николе, Тетово, Титов 
Велес и Штип. 

Коефициентите за валоризација на катастар-
скиот приход се составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Нов!оутврдениот катастарски приход со вало-

ризацијата ,ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Член 3 

Општествено-политичкиот заедници, самоуправ-
ните интересни заедници, организациите на здру-
жениот труд и другите организации ^ и заедници, 
најдоцна до 31 декември 1981 година ќе ш. усогла-
сат прописите во кои катастарскиот приход е оп-
ределен како основ за плаќање на обврските и за 
користење на правата од страна на граѓаните со 
новиот катастарски приход утврден со в ал ориз а-
цијата. 

Член 4 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛ,ИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1634 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

1. Берово 2,01 - 3,12 2,50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 
2. Битола '2,24 - 3,12 2,70 2,70 2,16 2,50 2,00 2,00 
3. Брод 2,01 - 3,12 2,50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 
4. Валандово 2,38 - 3,12 2,70 2,70 2,49 3,50 2,00 2,00 
5. Виница 2,24 2,90 3,(12 2,50 2,50 2,15 2,50 ,2,00 2,00 
6. Гевгелија 2,38 - 3,12 2,70 2,70 2,49 3,50 2,00 2,00 
7. Гостивар 2,47 - 3,12 3,00 3,00 2,15 2,50 2,00 2,00 
i8. Дебар 2,01 - 3,12 2,50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 
'9. Делчево 2,01 - 3,12 2,'50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 

10. Демир Хисар 2,17 - 3,12 2,50 2,50 1,93 2,'50 2,00 2,00 
11. ,Кавадарци 2,38 - 3,12 2,70 2,70 2,49 3/17 2,00 2,00 
12. Кичево 2,17 - . 3,12 2,50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 
13. Кочани 2,38 2,90 3,12 2,70 2,70 2,18 2,50 2,00 2,00 
14. Кратово 2,01 - 3,12 2,50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 
15. Крива Паланка 2,01 - 3,12 2,50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 
16. Крушево 2,17 - 3,12 2,50 2,50 1,93 2,50 2,00 2,00 
17. Куманово 2,24 - 3,12 2,50 2,'50 2,18 2,50 2,00 2,00 
18. Неготино 2,38 - 3,12 2,70 2,70 2,49 ЗД7 2,00 2,00 
19. Охрид 2,24 3,12 3,00 3,00 2,18 2,50 12,00 2,00 
20. Прилеп 2,24 - 3,12 2,70 2,70 2,18 2,50 2,00 2,00 
2il. (Пробиштип 2,24 2,50 3,12 2,70 2,70 2,18 2,50 2,00 2,00 
2(2. Радовиш 2,38 2,50 3,12 2,70 2,70 2,18 2,50 2,00 2,00 
23. Ресен 2,01 — 3,12 3,00 3,00 2,15 2,50 2,00 2,00 
24. Св ети Ник о л е 2,24 — 3,12 2,50 2,'50 2,18 2,50 2,00 2,00 
25. Скопје 2,47 - 3,1(2 3,00 3,00 2,49 2,50 2,00 2,00 
26. Струга 2,24 - 3,12 3,00 3,00 2,18 2,50 2,00 2,00 
27. Струмица 2,47 - 3,12 2,70 2,70 2 Дв 2,50 2,00 2,00 
28. Тетово 2,47 - 3,12 3,00 3,00 2,15 2,50 2,00 2,00 
29.Титов Велес 2,24 2,50 ЗД2 2,70 ,2,70 2,18 3,17 2,00 2,00 
30. Штип 2,24 2,90 3,12 2,70 2,70 2,18 2,'50 2,00 2,00 
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325. 
Врз основа на член 13-а од Законот за суд-

ските такси („Службен весник на СРМ" број 46/72, 
34/75, 46/75 и 42/80), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 25 јуни 1981 го-
дина, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД 

РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ ВО 1981 
ГОДИНА 

I 
Дел од приходите од републичките с,удски так-

си, што, согласно со член 13-а став 1 алинеја 2 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за судските такси (,,Службен весник на СРМ" број 
42/80), се издвојуваат на посебна сметка на Репуб-
ликата, во 198.1 година ќе се користи за: 

1. Изградба на простории на правосудните ор-
гани во зградата на Собранието на општината Ва-
ландово во износ од 5.000.000 динари. 

i2. Довршување на зградата на правосудните ор-
гани во Кавадарци во износ од 1.500.000 динари. 

II 
Средствата од точка I ќе ги користат општини-

те врз основа на договор што ќе го склучат со Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство. 

Во договорот ќе се определи начинот и дина-
миката на . користењето на средствата. 

III 
Програмата ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1633 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот -на здружени,от труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

326. 
(Врз банова на член 2 став 2 од Законот за 

финансирање на истражувачките работи во ру-
дарството („Службен весник на СРМ" број 48/74), 
Собранието на Социјалист,ичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
оолитичкиот собор, одржани на 25 јуни 1981 го-
дина, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ 
ВО РУДАРСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 

1985 ГОДИНА 

I 
Со оваа финансиска програма се утврдуваат 

средствата за финансирање на истражувачките ра-
боти во рударството за периодот од 1981 до 1985 
година, како и . корисниците на средствата. 

II 
/Средствата за финансирање на истражувач-

ките работи во рударството за периодот од 1981 до 
1985 година се утврдуваат најмалку од 450.000.000 
динари и се обезбедуваат од: 
1. (средства на Републиката за 
инвестиции во стопанството — 
вонбуџетски биланс 250.000.000 дин. 

2. вишо-ци од камати на Народ-
ната банка на Македонија (една 
третина) — за наменско на-
сочување за унапредување и 
развој на рударско-теолошките 
истражувања во Републиката 
околу 

Вкупно: 

200.000.000 дин. 

450.000.000 дин. 

III 

Корисниците на средствата за финансирање на 
истражувачките работи во рударството за перио-
дот од 1981 до 1985 го дрина можат да бидат општи-
ните, заинтересираните организации на здружениот 
труд и научните организации. 

IV 

Средствата за финансирање на истражувачките 
работи во рударството претставуваат основа за 
нивно здружување со средствата на корисниците. 

Износот на 'средствата предвидени со оваа фи-
нансиска програма за учеството на Републиката 
ќе изнесува најмногу 50% од пресметковната вред-
ност на програмата на корисникот за истражување 
на минер алии суровини. 

Износот на учеството на средствата на Репуб-
ликата може да изнесува до 600/о од пресметковна-
та вредност на усвоената програма во случај кога 
истражувањата се изведуваат надвор од подрач-
јето на општината на корисникот (дисперзија на 
погони и слично) и кога истражувањата се изведу-
ваат во (недоволно развиените краишта на Репуб-
ликата, граничниот појас и ридско-планинските ре-
они во СРМ, а до 100% — кога истражувањата 
претставуваат општ интерес на Републиката, од 
областа на протекција и регионалните истражу-
вања. 

V 

Средствата за финансирање на истражувачките 
работи во рударството во периодот од 1981 до 1985 
година ќе се користат за финансирање на геолош-
ко -рудароките истражувања и за работи што нив 
г:л придружуваат за трошоци на Стручната служ-
ба на Советот за истражувачки работи во рудар-
ството и за отплата на краткорочни кредити. По 
намени, средствата ќе се користат за: 

— истражување на минерални 
суровини 
— отплата на кредити 
— трошоци на Стручната служ-
ба на Советот 

Вкупно: 

402.000.000 динари 
21.2il0.000 динари 

2.6.790.000 динари 

450.000.000 динари 

Распоред на средствата по одделни суровини 
и корисници ќе врши Советот за ,истражувачки 
работи во рударството, а врз основа на програмите 
за 'Истражување во периодот од 1981 до 1985 година-, 

VI 

Средствата за финансирање на истражувачки-
те работи во рударството се повратни во случај 
кога ќе се добијат позитивни резултати и кога ќе 
дојде до основање на организација на здруже-
ниот труд за експлоатација на утврдените резерви 
од 'истражувањата. 

Вложените средства корисникот ќе ли врати 
по добивањето на кредитни средства за инвести-
циони вложувања за изградба на објектот. 
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VII 
Оваа финансиска програма ќе се објави во 

,,.Службен весник на Социј а листичка Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-11649 
25 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, tc. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, ic. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

327. 
Врз основа на член 15 од Законот за вршење 

на хидрометеоролошките работи („'Службен весник 
на СРМ1', број 43/80), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 
јуни 1981 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВОЈ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИТЕ РА-
БОТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА 

ЗА ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА 

Средствата за развој на хидрометеоролошките 
работи од општ интерес за Републиката се. утвр-
дуваат во износ од 82.500.000 динари. 

Средствата од став 2 на оваа точка ќе се ко-
ристат за: 

' — инструменти и друга хидрометеоролошка 
опрема, опрема за следење на квалитетот на воз-
духот и водата и друга опрема; 

— информативен систем (систем на врски, те-
лепринтери, факсимил^ радио станиц,и, телефони 
и друго); 

— опрема за автоматска обработка на подато-
ците; 

— сателитски метеоролошки приемник; 
— аеролошка станица; 
— опрема за општи потреби (опрема за архи-

вирање на материјалот, копир апарат, фотокопир 
апарат, биро опрема и друго); 

— градежни работи (метеоролошки, аеролошки, 
хидролошки станици и станица за следење на ква-
литетот на воздухот и ,водата, метеоролошка опсер-
ваторија и друго); 

— возен парк; 
— изградба uia објектот „Солунска глава" и 
— општона,родна одбрана. 

И 
Средствата предвидени со оваа финансиска 

програма се обезбедуваат од: 

— буџетот на Републиката 
— дел од приходите утврдени 
според посебна програма на Ре-
пуб лички от хен д р ом ет е ор о лош -
ки завод 
— дел од средствата за финан-
сирање на работите од областа 
на народната одбрана од над-
лежност на Републиката 

50.000.000 динари 

30.500.000 динари 

2.000.000 динари 

Со оваа финансиска програма се утврдуваат 
средствата за развој на хидрометеоро,лошките ра-
боти од општ интерес за Републиката за периодот 
1981—'1985 година. 

Вкупно: 82.500.000 динар'/! 

Средствата по години се утврдуваат според 
следната динамика: 

Во 1000 

Г о д и н а 1981 1982 1983 1984 1985 
Вкупно 

1981-1985 

Средства од буџетот на Републ,иката 
Дел од приходите утврдени според посебна про-
грама на Републичкиот хидрометеоро,лошки завод 
Дел од средствата за ф,инансирање на работи-
те од областа на народната одбрана од над-
лежност на Републиката 2.000 

11.000 12.000 13.000 14.000 50.000 

7.500 5.000 5.500 1.000 6.500 30.500 

2.000 
9.500 16.000 17.500 19.000 20.500 82.500 

Средствата од став 2 на оваа точка се обез-
бедуваат без обврска на враќање. 

III 

За реализација на оваа финансиска програма 
се грижи Републичкиот хидрометеоролошки завод 
според посебни годишни програми. 

IV 
Оваа финансиска програма ќе се објави во 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Бр. 08-1650 
25 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Ар,наудов, с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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328. 
Врз основа на член 56 став 2 од Законот за 

системот на финансирањето на општините и Ре-
публиката („Службен весник на СРМ" број 44/77), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА (СЕЛСКИ 

НАСЕЛБИ) ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа финансиска програма -се утврдуваат 

средствата, начинот и критериумите со кои Репуб-
ликата ќе учествува во финансирањето за изгот-
вување на урбанистичка документација за насе-
лени места (селски населби) во периодот од 1981 
до 1985 година, според програмите изготвени од 
општините. 

Член 2 
Во периодот од 1981 до 1985 година Република-

та ќе учествува во финансирањето на програмите 
на општините за изготвување на урбанистичка до-
кументација за 280 населени места. 

За реализација на оваа финансиска програма, 
Републиката ќе учествува со средствата во висо-
чина од 25 милиони динари, со што во секоја го-
дина од среднорочниот период од 1981 до 1985 го-
дина, ќе учествува по 5.000.000 динари. 

Во финансирањето за реализација на програ-
мите на општините од недоволно развиените по-
драчја и населбите — рурални центри во гранич-
ниот појас и определените ридско-планински рео-
ни, Републиката ќе учествува најмногу до 400/о од 
износот потребен за изготвување на урбанистичка 
документација за населеното место. 

Во финансирањето за реализацијата на про-
грамите на општините од другите подрачја, Репуб-
ликата ќе учествува најмногу до 25% од износот 
потребен за изготвување на урбанистичка докумен-
тација. 

Член 3 
Со средствата за намените од чле,н 2 од оваа 

финансиска програма, 'Републиката ќе учествува 
во финансирањето на програмите на општините за 
изготвување на следниве видови урбанистичка до-
кументација: 

1. за утврдување на урбаното подрачје на на-
селеното место, начинот (режимот) и условите за 
градење, придружена со најнеопходната графич-
ка докум-ентација; 

2. за утврдување на урбаното подрачје на на-
селеното место, начинот (режимот) и условите за 
градење и условите на градење и основната урба-
нистичко-планска документација како составен дел 
на одлуката и 

3. комплетна урбанистичка документација со 
придружни идеј,ни проекти за инфраструктурни 
инсталации. 

Член 4 
Корисници на средствата, по износи и за наме-

ни утврдени со членовите 2 и 3 од оваа финан-
сиска програма, се општините кои ќе изготват свои 
програми и ќе обезбедат средства за изготвување 
на урбанистичка документација за населените ме-
ста. 

Член 5 
Средствата утврдени со член 2 од оваа финан-

сиска ,програма општините можат да ги користат за 
изготвување на урбанистичка документација и за 
видовите на документацијата утврдени во член 
3 од оваа финансиска програма за следниве кате-
гории на населени места: 

— населени места со тенденција за развој; 
— населени места по должина на главните со-

обраќајници; 
— населени места во пограничните подрачја; 

— населени места кои по својата големина и 
други карактеристики се доближуваат или се слич-
ни на градските населби; 

— населени места со специјални амбиентални 
предности и со можности за развој на домашен 
туризам и 

— населени места на крајбрежјата на приро,д-
ните и вештачките езера и во туристичките зони 
и простори. 

Член 6 
За условите ,под кои ќе се користат средствата 

од оваа финансиска програма се известуваат соб-
ранијата на општините. 

Со известувањето ќе се утврдат типот и кате-
горизацијата на населените места за ко,и ќе се 
изготвува соодветна урбанистичка документација, 
согласно со членовите 3, 4 и 5 од оваа финансиска 
програма, ка,ко и содржината на пријавите на оп-
штините по известувањето. 

Член 7 
Средствата според оваа финансиска програма 

се даваат на општините без обврска за враќање. 

Член 8 
Спроведувањето на оваа финансиска програма 

ќе го врши Р.епубличкиот секретаријат за урбани-
зам. 

Член 9 
Оваа финансиска програма ќе се објави во 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕ,ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1651 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

329. 
Брз основа ,на чле,н 339 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и точка 6 од Тре-
тиот дел на заглавието „Посебни обврски, задачи 
и активности за остварување на заедничките цели 
и интереси на општествено-економскиот развој" од 
Општествениот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, 
Собранието на Социјалист,ичка Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 25 јуни 1981 година и на седницата 
на Собранието на Републичката заед,ница ,на здрав-
ството и здравственото осигурување, одржана на 
23 јуни 1981 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СМРТНОСТА НА ДОЕН-
ЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИ-

ОДОТ 1981—1985 ГОДИНА 

I 
Во периодот 1981—'1985 година ќе продолжи 

спроведувањето на мер,ките и дејностите за нама-
лување на смртноста на доенчињата и малите де-
ца во Социјалистичка Република Македонија. 

II 
ЦЕЛИ НА П,РОГРАМАТА 

Програмата треба да придонесе за намалување 
на смртноста на доенчињата и малите деца осо-

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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бено во селските подрачја во Социјалистичка Ре-
публика Македонија преку спроведу,вање на мер-
ки за подобрување на здравс,твената заштита на 
мајките и децата, а особено ,со зголемување на про-
центот на раѓањето со стручна помош, опфаќа-
њето на доенчињата, предучилишните деца и же-
ните во советувалиштата, зајакнување на патро-
нажната дејност, планирање на семејството, подоб-
руваше на исхраната, целосен опфат на подлеж-
ните на имунизација и други превентивни мерки. 

Истовремено со мерките и активностите во Про-
грамата ќе се ,обезбеди подостапна, поефикасна и 
поква,литетна здравствена заштита со што значи-
телно ќе се подобрат условите за живот на село. 

III 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Здравствените работници што ќе ја спроведу-
ваат оваа прог,рама-лекарите, медицинските сес-
три и акушерките, покрај обезбедување на навре-
мено лекување на болните, ќе применуваат активен 
диспанзерски метод на работа со превентивни мер-
ки за заштита на мајките и децата и тоа: 

а) За жените: 

— ,гр,ижа за здравјето на жените во текот на 
бременоста, прегледи во сов,етувалишта, патронажни 
посети, контрола на забите, лабораториски анали-
зи (крвна група,, Рх фактор, урина, хемоглобин и 
еритроцити), превенција на оштетувањата од Рх 
инкомпатибилиј а со давање на анти Д гама гло-
булин и друго; 

—раѓање со стручна помош во здравствена ор-
ганизација или во домашни услови; 

— надзор над здравјето на жената во текот на 
леунството (прег,лед, патронажен посети, совети и 
друго); 

— работа на планирање ,на семејството и упа-
тување на жените за ,примена на современи ме-
тоди за контрацепција; 

— здравствено воспитување на жените; и 
— ординирање на препарати од железо во по-

следните месеци од бременоста, при 1Сидероиенични 
анем/ии. 

б) За доенчињата и малите деца: 
— систематски прег,леди за следење на психо-

физичкиот развиток и здравствената состојба; 
— совети во врска со сите прашања сврзани 

со здравјето и развитокот на децата; 
— спроведување на активна имунизација и си-

те други профилактички мерки; 
— патронажна дејност; и 

— обезбедување на хуманизирани млека во 
прав најмалку до 6 месечна возраст ка ј сите деца 
на мешана, вештачка или со недоволна природна 
исхрана. 

IV 
НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗАШТИ-
ТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ДО 1985 ГОДИНА 

Врз основа на движењето на показателите на 
здравствената состојба и заштитата во последните 
години, реализацијата на Програмата за задолжи-
телни в,идови на здравствена заштита, Програмата 
за подобрување на еанитарно-хигиеноката и епи-
демиолошката состојба и оваа програма, во 19в5 
година во Социјалистичка Република Македонија 
ќе биде достигнато следново ниво на здравствена 
состојба и заштита на мајките и децата: 

1. Стапката на смртноста на доенчињата во 
Републиката ќе се намали на околу 30%; 

2. Стапката на смртноста на децата од 1 до 4 
години ќе се намали на околу 1%; 

3. Опфат на околу 10% од жените во генера-
тивниот период со совети за контрацепција; 

4. Целосен опфат на бремените во советувалиш-
тата и од патронажната дејност со просек од 4 
посети по бремена ,во советувалиште и 2 посети од 
патронажната дејност; 

б. (Процентот на родени со стручна помош ќе 
се зголеми на околу 90% (во градовите 96% и во 
селата околу 80%); 

6. Целосен опфат на доенчињата и просечно 
4 патронажен посети по доенче од кои 2 во перио-
дот на новороденоста заедно со леунката, а во со-
ветувалиштата целосен опфат и просечно 5 посети 
по доенче; 

7. Целосен опфат на доенчмњата во втората 
година со 2 патронажни посети, а во советувалиш-
тата за деца 0,7 посети по дете од 1 до б годишна 
возраст; и 

8. Процентот на не лекувани доенчиња пред 
смрт ќе опадне на околу 15%. 

V 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За обезбедување услови за целосно опфаќање 
на мајките и децата со примарна здравствена за-
штита и извршување на мерките од специфична 
заштита ќе се обезбеди следново: 

1. Проширување на мрежата на медицинските 
единици на селското подрачје и зголемување на 
бројот на вработените здравствени работници; 

2. Во 1985 година здравствената заштита на 
селското подрачје ,ќе се спроведува со зголемен 
број на здравствени работници според следнава 
табела: 

времено 
1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 198' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гостивар 9 12 7 5 
( 

12 13 29 30 17 18 
Дебар 2 4 3 6 3 4 5 7 7 3 
Мак. Брод 3 4 1 — 4 5 — — 7 И 
Кичево 2 2 2 4 3 4 7 9 4 4 
Куманово 10 12 6 6 10 12 12 14 10 14 
Струга 11 12 .10 9 17 22 34 36 27 32 
Тетово 15 21 10 4 20 43 69 69 20 43 
Гази Баба 7 8 ' 10 11 10 11 6 7 
Карпош 5 6 10 11 9 11 5 6 
К. Вода 4 5 6 7 6 7 5 6 
Чаир 4 5 5 3 5 5 5 4 5 
Берово — 2 6 4 — 2 — 4 6 6 
Битола 2 6 20 16 12 14 2i2 23 2 5 
Валандово 1 2 2 1 — 2 1 2 2 
Виница 1 1 3 3 1 1 2 3 4 4 
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Гевгелија 4 4 — — 5 6 6 8 4 6 
Делчево 2 2 4 4 5 5 8 8 5 6 
Д. Хисар 1 3 5 7 2 4 4 4 2 4 
Кавадарци 7 9 5 5 7 9 7 8 7 8 
Кочани 3 5 1 2 4 6 6 8 4 6 
Кратово — 2 6 4 — 2 2 3 1 3 
Кр. Паланка 1 2 1 2 1 2 4 4 3 6 
Крушево 1 2 1 1 1 2 2 2 4 3 
Неготино 2 2 4 6 4 5 5 5 4 7 
Охрид 6 10 8 10 6 10 7 111 . 2 4 
Прилеп 5 9 1 1 5 111 4 lil 16 16 
Пробиштип 1 1 1 2 1 1 — 2 2 2 
Радовиш 1 3 2 1 1 3 1 3 3 4 
Ресен 3 5 2 3 3 3 3 7 2 5 
Св. Николе 2 3 3 2 2 3 2 3 5 10 
Струмица 7 8 11 10 11 15 4 6 22 28 
Т. Велес 9 12 1 4 9 12 9 12 8 17 
Штип 2 3 5 5 2 3 3 4 6 7 

СРМ 133 182 131 115 180 260 288 340 22)1 313 

3. Самоуправните /интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, при догова-
рањето на здравствената заштита со здравствени-
те организации од своите подрачја, ќе дадат при-
оритетно место на здрав,ствената заштита на мај-
ките и децата и на обезбедување услови за работа 
на медицинските единици на село; 

4. Изградба и опремување на 30 нови здрав-
ствени станици од кои 10 од „А" тип, 10 од „В" 
тип и 10 од „В" тип со вкупна површина 4500 м2; 

5. Во општините со над 1500 раѓања годишно 
и во градот Скопје 1ќе се организира центар или 
советувалиште за планирање на семејството; 

6. Ќе се изготви соодв-етна здравствено-прос-
ветна литература од областа на заштитата на мај-
ките и децата; 

7. Следење на извршувањето на плановите за 
работа на медицинските единици на село од страна 
на медицинските центри, односно здравствените 
домови; 

8. Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца при Здравствениот дом Скопје: 

— ќе ги следи виталните показатели во Ре-
публиката, особено раѓањата и смртноста на децата 
по населени места и за тоа ќе ти информира сите 
здравствени организации најмалку еднаш годишно; 

— ќе врши едукација на здравствените работ-
ници на теренот, преку семинари и пишани струч-
ни упатства; 

— ќе укажува стручно-методолошка помош на 
здравствените работници во здравствените станици 
на село; 

— ќе ја следи, програмира и евалуира здрав-
ствената состојба и заштитата на мајките и децата 
во Републиката; 

— ќе изготви методологија за извршување на 
мерките од оваа програма; и 

— ,ќе изготви' биометриски таблици за следе-
ње на здравствената состојба кај децата и карта 
на природната исхрана во СР Македонија; 

'9. Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија, Конференцијата за општествена 
активност на жените, Координациониот одбор за 
планирање на семејството, Црвениот ,крст на Маке-
донија и други органи и организации со своите 
програми и во соработка со здравствени организа-
ции можат да придонесат во реализацијата на ор-
ганизационите и други мерки и цели на Програ-
мата; 

10. Месните заедници во соработка со здрав-
ствените организации кои делуваат на нивното по-
драчје, ќе помагаат во разрешувањето на органи-
зационите проб,леми на здравствената дејност во 
отстранувањето на негативните влијанија на фак-
торите од околината врз здравјето на населението 
— па и на децата (водоснабдување, диспозиција на 

отпадните материи, хигиениз акцијата на становите, 
организирање на здравств ено-inp осветлите и други 
акции на здравјето); и 

ill. Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика во соработка со Републичката 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување ќе ги координира ак-
тивностите во врска со реализацијата на Програ-
мата. 

Врз основа на оваа програма, собранијата на 
општините во рамките на нивните права и дол-
жности, треба да изготват и усвојат свои програми 
во кои како минимум треба да биде застапено пла-
нираното зголемување на здравствените работни-
ци на селското подрачје, обезбедување на хумани-
зирани млека за доенчиња и контрацептивни сред-
ства без надомест, мако и зацртаното ниво на 
мерките за здравствена заштита. 

VI 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Во реализацијата на оваа програма ќе учес-
твуваат општинските и основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување, месните 
заедници, општините, Републиката и Републичка-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување. 

За реализација на Програмата за периодот 1961 
—)1985 година Републиката ќе учествува со сред-
ства во износ од 75.000.000 динари. Освен тоа, за 
зголемување на бројот на здравствените станици 
на село, Републиката ќе учествува со средства во 
износ од 36.000.000 динари предвидени со Општес-
твениот ,план на Социјалистичка Република Маке-
донија за периодот 1981—il985 година за учество 
во создавањето услови за изградба и опремување 
на клинички и друг современ простор за здрав-
ствена заштита од општ интерес на Републиката. 

Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување ќе учествува со средства во 
износ од 3il.000.000 динари. 

Општините ќе учествуваат со средства за ос-
тварување на задачите од Програмата за намалу-
вање на високата смртност на доенчињата и ма-
лите деца во висина на издвоениот износ во 1980 
година, валоризиран со предвидениот можен пораст 
за општата и заедничката потрошувачка, утвр-
ден со Резолуцијата на економскиот и социјалниот 
развој на СР Македонија за тековната година. 

Распределбата на средствата со кои Република-
та и Републ,ичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување ќе партиципираат во 
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спроведувањето на оваа програма, ,по намени и оп-
штини fee се врши врз основа на економски и ме-
дицински критериуми. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1646 
25 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Ар,наудов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

330. 
Врз основа на член 339 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија и точка 6 од 
делот Посебни обврски, задачи и активности за 
оств(арување на заедничките цели и интереси на 
општествено-економскиот развој од Општествени-
от план на Социјалистичка Република Македонија 
за периодот од 1981 до 1985 година, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
25 јуни 1981 година, и на седницата на Собранието 
на Републичката заедница на здрав,ството и здрав-
ственото осигурување, одржана на 23 јуни 1981 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХМГИЕН-
ОКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА 

Во текот на 1981—'1985 година ќе продолжи 
спроведувањето на мерките и дејностите насоче-
ни кон решавање на најприоритетните проблеми 
во подобрувањето на еанитарно-хигиенската и епи-
демиолошката состојба во СР Македонија со што 
ќе продолжат дејностите и мерките што беа пла-
нирани и кои се започнати 1971 година, кота почна 
да се реализира Акционата програма. 

Целта на оваа програма е да се постигне по-
добрување на санитарно-хигиенската положба, пр-
венствено во населените места каде што состојбата 
е потешка. 

Со. Програмата се предвидени мерки за значи-
телно намалување на цревните заразни заболува-
ња, мерки за намалување и искоренување на од-
делни заразни заболувања за кои постојат специ-
фични и ефикасни мерки за заштита, следење на 
загадувањето на површинските води, следење на 
загадувањата во воздухот и одразот врз здравјето 
на населението во најзагрозените населени места, 
подобрување на положбата на хигиенско - епиде-
миолошките дејности и санитарно-инспекциските 
служби. Спроведувањето на наведените мерки и 
дејности значително ќе придонесе и за подготвува-
ње на територијата за општонародна одбрана, ка-
ко и за подобрување на животниот стандард вооп-
што. Во текот на 1981—1985 година за остварување 
на целите утврдени со Програмата ќе се спрове-
дуваат следните мерки, задачи и активности: 

И 

1. ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕН-
СКАТА СОСТОЈБА НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО И 
ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ И, 

МАТЕРИИ ВО СЕЛАТА 

Зa реализација на оваа задача се предвидуваат 
санитарно-технички мерки за намалување и - огра-
ничување на ширењето на причинителите на акут-
ните цревни заразни заболувања и тоа: мерки 
за 'Подобрување на водоснабдувањето и мерки за 

санитарно отстранување и диопозиција на фекал-
н а е отпадни материи во селските домаќинства. 

а) Во периодот 1981—(1985 година се предви-
дува да се реши положбата на водоснабдувањето 
во околу 450—500 села со околу 1000 км водоводни 
цевки од разни профили и соодветни материјали. 

Во реализацијата на овие предвидувања, спо-
ред обврските преземени со Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година.за подобрување на са-
нитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба 
учествуваат: 

— Републиката, за изградба на водоводните об-
јекти -со водоводни цевки од извориштето до на-
селеното место и со стручна помош (преглед на 
водата од извориштето според постојните прописи, 
преглед на 'проектот, преглед на извориштето и не-
говата околина, надзор во текот на градбата, пре-
глед на завршниот објект); 

— општините, со материјални средства за из-
готвување на квалитетна инвестиционо-техничка 
документација ^проекти) за обезбедување на гра-
де,жни материјали и квалификувана работна рака, 
како и за технички надзор во текот на градбата. 
Општините, исто така, ќе обезбедуваат услови за 
решавање на имотно-правните односи во спорните 
случаи и 

— месните заедници, во изградбата на објек-
тите за вод,оснабдување во в,ид на работна рака, 
со парични средства и со материјали. 

Средствата за учество на Репу,бликата ќе се 
доделуваат врз основа на јавен конкурс. Изборот 
на населбите ќе се врши според следните крите-
риуми : 

— несигурна или неповолна епидемиолошка 
состојба на акутните цревни заразни заболувања; 

— неповолна санитарно-хигиенска состојба на 
водоснабдувањето, мало количество на достапна 
вода, несигурен квалитет на водата, амортизирани 
водоснабдителни објекти; и 

— можност со рационални зафати и вложу-
вање да се обезбеди хигиенско водоснабдување 
за што поголем број жители односно населени 
места. 

Во периодот 1981—19185 година се привидува да 
се градат 80—100 водоводи годишно, со просечен 
износ од околу 2—2,5 км водоводни цевки по село, 
како учество на Републиката, односно околу 900— 
1000 км цевки за целиот петгодишен период. 

б) Како главна санитарно- техничка мерка за 
намалување и ограничување на ширењето на при-
чинителите на акутните цревни заразни заболува-
ња е изградбата на хигиенски клозети, како и из-
градба на канализација во оние населени места 
каде што за тоа постојат услови. 

Со оваа програма се предвидува Републиката 
да даде учество во изградбата на хигиенски об-
јекти за отстранување и диспозиција на факалиите 
во селските домаќинства и тоа во вид на методо-
лошко-инструктивна помош (бесплатно изготвува-
ње на нацрти за хигиенски клозети и ѓубришта 
и преглед на проектот за канализација). 

2. СЛЕДЕЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА 
СОСТОЈБА НА СЕЛСКИТЕ ВОДОВОДИ, НА ПО-

ВРШИНСКИТЕ ВОДИ И В ОД ОТЕКОВ И И НА 
АЕРОЗАГА.ДУВАЊЕТО 

а) За следење на санитарно-хигиенската сос-
тојба на селските водоводи во перио,дот 1981—.1985 
година ќе се преземе следното: 

— ,санитарно - хигиенски надзор над селските во-
доводи ќе се врши најмалку еднаш годишно, а ќе 
го организираат општините преку своите органи 
и организации на здружениот труд кои се стручно 
оспособени за тоа; 

— лабораториско испитување на хигиенската 
исправност на водата за пиење во селските водо-
води ќе се врши најмалку еднаш месечно, а ќе 
го организираат општините заедно со организации -

I 
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те на здружениот труд кои се стручно оспособени 
за тоа; и 

— доставување на ,извештај за наодите од са-
нитарно-хишенскиот надзор и лабораториските ис-
питувања до надлежните органи на општината и 
Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје. 

(Републичкиот завод за здравствена заштита 
ќе ги анализира наодите од испитувањата и ќе 
предлага соодветни мерки до надлежните органи 
и организации. 

б) За следење на санитарно-хигиееската сос-
тојба на површинските води и водотекови во пери-
одот 1981—'1985 година ќе ,се изврши испитување на 
реките: Вардар со притоките, Струмешница, Ради-
ка и Црн Дрим и на езерата: Охридско, Преспан-
ско, Дојранско, Мавровско и Деба,рско. 

Примероците на водата за лабораториско испи-
тување ќе се земат од 52 профила подалеку од 
крајбрежниот појас на реките и езерата 6 пати 
годишно, односно секој втор месец во годината, а 
на проф,илите на реката Вардар низводно од екон-, 
је еднаш месечно. Истовремено ќе се врши и ме-
рење на протекот на речните води. 

Примероците на водата ќе се испитуваат фи-
зичко-хемиски, токсиколошки ,и бактериолошки. 

Извршувањето на оваа задача ќе го врши Ре-
публичкиот секретаријат ,за здравство и социјална 
политика преку Заводот за превентивно медицин-
ска заштита при Скопската армиска област врз 
основа на меѓусебен договор. 

Републичкиот хидрометеоролошки завод ќе зе-
ма примероци подалеку од крајбрежниот појас и 
истовремено ќе врши мерење на протекот на реч-
ните води. 

в) Следење на загадувањето на воздухот во 
СР Македонија 

За подобрување на санитарно-хигиенската сос-
тојба во населените места во однос на аерозага-
дувањето, општините во рамките на своите права 
и должности, ќе организираат контрола на чис-
тотата на воздухот на своето подрачје. Контролата 
ќе се врши според стандардните методи што се 
применуваат во нашата земја т. е. регистрирање 
на наталожениот прав со еедиментатори, а лебдеч-
киот прав, чадот и сулфурдиокаидот со гасомер,^ 

Републичкиот секретаријат за здравство и со-
цијална политика, преку Републичкиот завод 
за здравствена заштита, ќе го следи загадува-
њето на воздухот со методот на седиментатори и 
ќе се следи месечниот просек' на наталожениот 
прав на 10 мерни места во Скопје, 5 во Битола и 
mo 4 во Титов Велес, Куманово и Охрид. 

3. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИСКО-
РЕНУВАЊЕ И ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА МОРБИДИТЕТОТ ОД ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛУВАЊА И ИСПИТУВАЊЕ ПРИЧИНИТЕ-

ЛИТЕ НА ПРОТИВ,ИТЕ КАЈ МАЛИТЕ ДЕЦА 

Во периодот 198И—1985 година ќе продолжи 
процесот. на искоренување на детската парализа, 
дифтеријата, тетанусот кај новороденчињата, зна-
чително ќе се намали морбидитетот од голема 
кашлица и малите сипаници, ќе продолжи ната-
мошно намалување на морбидитетот од дизентери-
ја-ентероколитот, вирусниот хепатит, цревниот ти-
фус и паратифусите и ќе се вршат испитувања 
на причинителите на проливите кај малите деца, 
со преземање на мерки за вршење на имунизација, 
епидемиолошки испитувања ^анкета, микробиолош-
ки, серо лански и други потребни ,испитувања). Со вак-
вите испитувања ќе се овозможи да се оценува 
епидемиолошката состојба на овие заболувања во 
Републиката. 

а) Продолжување на процесот на искоренува-
ње на детската парализа, дифтеријата и тетану-
сот кај новороденчињата 

Детска парализа 
Во периодот 1981—1985 година ќе се продолжи 

со задолжителна имунизација на сите оние што 

подлежат на неа, за што е потребно програмира-
њето и планирањето на имунизацијата да се зас-
новува врз нивна точна евиденција, како и на 
пропуштените-неимунизирани во претходните годи-
ни, а кои подлежат на имунизација. 

При појава или сомневање во заболувања од 
детска парализа ќе се преземаат следниве мерки: 

— пријавување на заболувањата до Републич-
киот завод за здравствана заштита по телеграфски 
пат во рок од 24 часа од поставувањето на кли-
ничка дија,гноза за заболување или сомневање 
во тоа; 

— хоспитализација на заболените и сомнител-
ните во Клиниката за заразни болести — Скопје 
или во одделение за заразни болести со специја-
лизиран кадар и опрема; 

— задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
јагностика; 

— епидемиолошка анкета; 
— испитување на опфатот и успехот на иму-

низ аци јата во општините во кои се појавило ова 
заболување; и 

— вирусолошки преглед на здрави деца. 
Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
— вирус олошки прегледи за поставување на 

дијагноза (изолација на вирусот на полно, ECHO 
и кокс агаи) годишно на 15—20 болни и сомнителни 
болни од детска парал,иза и парни серуми од нив 
за серолошка дијагноза. Заради испитување на 
антителата кај вакцинираните, ќе бидат опфатени 
околу 200 лица годишно во населбите во кои ова 
заболување ќе се регистрира. Исто така, ќе се 
земе материјал за изолација на вирусот на дет-
ската п,арал,иза кај здравите деца во о,пштините 
Тетово и Гостивар, при што ќе бидат прегледани 
околу 50 материјали г,одишно, и 

— епидемиолошка анкета на сите болни и сом-
нителни која ќе биде извршена од лекар специја-
лист — епидемиолог. 

Дифтерија 

Во периодот 1981—li985 година ќе се продолжи 
со задолжителна имунизација на сите што подле-
жат на неа, за што е потребен нивен целосен оп-
фат, преку програмирање и планирање на имуни-
зацијата, засновано врз точна евиденција на де-
цата кои стартуваат според Календарот за имуни-
зација, како и на пропуштените ^имунизирани 
деца во претходните години. 

При појава или сомневање во заболување од 
дифтерија ќе се преземаат следниве мерки: 

— пријавување на заболувањата ,до Републич-
киот завод за здравствена заштита телеграфски во 
рок од 24 часа 'од поставувањето на клиничката 
дијагноза за заболувањето или ,сомн-евањето во тоа; 

— хоспитализација во одделенијата за заразни 
болести; 

— задолжителна бактериолошка дијагноза; 
— епидемиолошка анкета; 
— рано и активно откривање на болките; и 
— (испитување на бацилоноаителство во колек-

тивот е во кои се појавило заболувањето, односно 
на контактите. 

Епидемиолошките испитувања 'опфаќаат: 
— бактериолошки прегледи на материјали (брис 

од грло и нос) од болни или сомнително болни од 
д,ифтерија. Ист,и такви прегле,ди ќе бидат изврше-
ни годишно на околу 600 лица за пронаоѓање на 
бацилоносителите; и 

— -епидемиолошка анкета на сите болни или 
сомнителни која ќе биде извршена од лекар спе-
цијалист — епидемиолог. 

Тетанус ка ј новороденчињата 

При- ,појава на заболување од тетанус кај но-
вородено дете ќе се врши следново: 

— пријавување до Републичкиот завод за 
здравствена заштита; 
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— епидемиолошка анкета од лекар; и 
контрола на епидемиолошките испитувања од 

страна на Републичкиот завод за здравствена заш-
тита. 

Испитувањето на тетанусот ка ј новороденчиња-
та има за цел да се добие увид во факторите и 
раширеноста на тетаиусот и преземање на мерки 
за спречување на ова заболување. 

б) Значително намалување на морбидитетот од 
големата кашлица и малите сипаници 

Голема кашлица 

Во периодот 1981—19)85 година Ice се продолжи 
со задолжителна имунизација на сите што подле-
жат на неа, за што е потребен целосен опфат, 
преку програмирање на имунизацијата, заснована 
врз точна евиденција на децата кои стасуваат спо-
ред Календарот за (имунизација и на пропуштените 
^имунизирани деца во претходните години. 

При ,појава на заболување задолжително се вр-
ши следново: 

— пријавување на заболувањето до Републич-
киот завод за здравствена заштита; 

— бактериолошка дијагноза; 
— епидемиолошка анкета; и 
— рано и активно откривање на болните. 
Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
— бактериолошки преглед на материјали од 

околу 400 болни и сомнително болни од голема 
кашлица при евентуална појава на епидемија; и 

— епидемиолошка анкета на сите болни која 
ќе се врши од страна на лекар. 

Ма,ли сипаници 

За спречување на појавата на мали сипаници 
ќе се преземат следниве мерки: 

— 'задолжителна имунизација на сите што под-
лежат, според стасувањето по Календарот за иму-
низација и на сите деца до 14 годишна возраст 
кои не се вакцинирани, ,а не прележале мали си-
паници; 

— пријавување на заболувањето до Републич-
киот завод за здравствена заштита; 

—епидемиолошка анкета; и 
— рано и активно откривање на болните. 
,Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
— епидемиолошка анкета за сите бол,ни што 

ќе ја врши лекар; и 
— серолошки испитувања за утвр,дување на 

вакциналниот статус ка ј 200 вакцинирани здрави 
деца годишно во населбите во ко,и има заболени. 

Во спроведувањето на мерките против детска-
та парализа, дифтеријата, голем,ата кашлица и 
малите сипаници учествуваат здравствените работ-
ни организации и општинските и републичките ор-
гани на управата, надлежни за работите на здрав-
ството во рамките на своите права и должности 
и тоа: 

— Републичкиот секретариј,ат за здравство и 
социјална политика секоја година донесув,а Про-
грама за задолжителна имунизација; 

Репуб,личкиот завод за здравствена заштита 
ќе укажува стручна пом,ош при изготвувањето на 
општинските програми и ќе го следи, контролира 
и евалуира нивното извршување и ќе укажува 
стручна помош при изготвувањето на плановите 
за имунизација; 

— Републичкиот санитарен инспекторат и Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита ќе вр-
шат надзор над спроведувањето на мерките; 

— надлежните органи во општините ќе донесат 
општински план за задолжителна имунизација; 

— здравствените организации, кои се овласте-
ни за^ сп,ров,едување на задолжителна имуниза-
ција ќе донесат планови за спроведување на за-
должителната имунизациј,а и ќе ги доставуваат до 
Републичкиот завод за здравствена заштита, ќе ја 
спроведуваат имунизацијата и ќе доставуваат ме-

сечни извештаи за нејзиното извршување до Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита; и 

— (Општинските санитарни инспекции ќе вр-
шат надзор над спроведувањето на задолжителна-
та имунизација. 

в) Натамошно намалување на морбидитетот од 
дизентериј а — ентероколитис, заразна жолтица, цре-
вен тифус и паратифуси 

Здравствените организации со ригорозно спро-
ведување на хигиенско-профи л актички и против 
епидемиолошки мерки, ќе влијаат врз намалува-
њето на морбидитетот од предните заразни забо-
лувања. Раното препознавање на заболувањето ќе 
придонесе навреме да се преземаат соодветни про-
тив-епидемиолошки мерки за спречување и сузби-
вање на епидемиолошкото ширење на болестите. 

iCe предвидува детално да бидат обработени 4 
цревни заразни болести (дизентерија, ентероколи-
тис, заразна жолтица, цревен тифус и паратифус) 
по населените места во општините, по возраст и 
според времето на регистрирањето на заболува-
њата. 

Покрај ова ќе се преземат и други мерки: 
— регистрирање и задолжителна евиденција 

на сите заболувања; 
— ,рано и активно изнаоѓање на болните; 
— лабораториска дијагностика; 
— епидемиолошка анкета; и 
— дезинфекција и здравствено просветување. 
Во случај на епидемиолошко заболување ќе се 

вршат пошироки епидемиолошки испитувања. 

т) (Испитување на причинителите на про лигит е 
кај малите деца 

Во периодот 1901—19'85 година Републичкиот 
завод за здравствена заштита — Скопје и Заводот 
за превентивна медицинска заштита на скопската 
армиска област ќе вршат испитување на причини-
те лит е на проливите кај малите деца во: Битола, 
Охрид, Тетово, Стру,га, Прилеп, Кавадарци, Штип, 
Струмица, Куманово и Титов Велес т.е. во градо-
вите каде ш,то постојат бактериолошки лаборато-
рии. Испитувањата ќе се вршат во втората пол,о-
вина на август и септември, кога бројот на заболе-
ните од проливи е најголем. 

/Секоја година ќе се обработуваат по два од 
споменатите градови. 

Материјалот ќе се зема од заболените деца кои 
се јавуваат на преглед во детските диспанзери 
пред започнувањето на лекувањето, а дијагности-
ката ќе се врши во микробиолошката лабораторија 
во градот, каде што ќе ice врши испитување. 
Соеви кои не можат да се идентификуваат во вак-
ви услови ќе се идентификуваат во споменатите 
установи кои ги вршат испитувањата. 

III 
УНАПРЕД,УВАЊЕ НА ХИ,ГИЕНСКО-ЕПИДЕМИО-
ЛОШКАТА ДЕЈНОСТ И САНИТАРНО -ИНСПЕК-

ЦИСКИТЕ СЛУЖБИ 

Во периодот 1981—1985 година ќе се продол-
ж и со специјализирањето на лекари по епидемио-
логија, хигиена, микробиологија и дру,ги специја-
листи по превентивна медицина. 

Општините ќе водат грижа за подобрување на 
квалифика,ционата структура на вработените во са-
нитарните инспекции и зголемувањето на бројот 
на санитарните инспектори по пат на овластување. 

IV 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Во реализација на Програмата ќе учествуваат: 
населението, месните заедници, општините, Репуб-
ликата и Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување. 

За реализација на Програмата за периодот 1981 
—1985 година Републиката ќе учествува со сред-
ства во износ од 75.000.000 динари. 
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Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување за реализација на Програ-
мата во периодот 19Ш—1985 година ќе учествува 
со средства во изно,с од 24.400.000 динари. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1647 
25 јуни Ш1 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на з,дружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

331. 
Врз основа на член 278 од Деловникот на Со-

бранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општини-
те и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
25 јуни 1981 година, врз основа на материјалот 
„Состојба и развој на републичкото законодавство", 
усвоен на одделни седници на соборите на собра-
нието на СРМ од 29 септември 1980 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА НАТАМОШНИОТ РАЗБОЈ НА РЕПУБЛИЧКО-

ТО ЗАКОНОДАВСТВО 

I 

Републичкото законодавство и правниот сис-
тем на Републиката, како интегрален дел на прав-
ниот систем на СФРЈ и како правен израз на со-
цијалистич.ките самоуправни односи, се засновува 
врз новата уставна положба на Републиката, што 
претставува уставна и идејно-оолитичка основа за 
создавање правен систем, заснован на револуционер-
ниот континуитет на развојот на нашето соција-
листичко општество. 

Во остварувањето на законодавната функција 
и во изградувањето на правниот систем, како и во 
уредувањето на самоуправните општествени од-
носи, се тропнуваше од уставните принципи за ос-
тварување на натамошниот развој на самоуправ-
ните социјалистички ошптествено-економски и по-
литички односи, за зацврстување на уставноста и 
законитоста во остварувањето на слободите, пра-
вата и должностите на човекот и граѓанинот, раз-
војот и заштитата на самоуправувањето и општес-
твената сопственост, како и од определбите прав-
ниот систем и републичкото законодавство да би-
дат засновани врз основните правни институти 
утврдени со Уставот. 

Во з акон од авио -пр авниот систем се настојува-
ше да се афирмира самоуправното право на општи-
ните и на организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници со 
уредување на општествено-економските односи пре-
ку општествени договори, самоуправни спогодби и 
други самоуправни општи акти, како нов квалитет 
на социјалистичките самоуправни односи за обез-
бедување на доминантната улога на работничката 
класа и на сите работни луѓе во целината на од-
носите на општествената репродукција, како и во 
вршењето на функциите на власта и управувањето 
со другите општествени работи. 

Меѓутоа, во условите на интензивен развој на 
правниот систем и на републичкото законодавство, 
во законодавната дејност на Републиката имаше 
појави и на непотполно и несоодветно уредување 
на одделни односи, како и уредување на прашања 
што според Уставот претставуваат право на оп-
штините и на самоуправните интересни заедници 
и недоволно учество на здружениот труд, самоуп-
равните интересни заедници, општините и другите 

субјекти на општествеео-политичкиот (систем во из-
градбата на републичкото законодавство, недоволна 
усогласеност на одделни закони со Уставот и со 
Законот за здружениот труд, како и на одредени 
слабости од стручно-методолошка природа, недос-
татоци во пр авио -технич к ата обработка, појави на 
недоволна меѓусебна усогласеност на законите и 
другите ,прописи и општи акти и друго. 

И 
1. Тргнувајќи од постојната состојба на репуб-

личкото законодавство, утврдена во материјалот 
„Состојба и развој на републичкото законо,давство", 
како и здобиените искуства од законодавната деј-
ност, која се одвиваше во изминатиот период, а 
имајќи ја предвид положбата и улогата на сите 
учесници во остварувањето на законодавната функ-
ција на Републиката, во наредниот период во про-
цесот на делегатското одлучување на Собранието 
на СРМ, ќе продолжи доизградувањето и усовр-
шувањето на републичкото законодавство и на 
правниот систем на Републиката, како израз на 
интересите на работничката класа и на сите ра-
ботни луѓе. 

Во таа смисла, републичкото законодавство 
треба, д а го обезбедува и на,сочува развојот на со-
цијалистичките самоуправни општествени односи, 
о с т а в а ј ^ се повеќе простор за самостојно норма-
тивно уредување на односите во општ,ината и за 
самоуправно уредување на односите со општестве-
ни договори, самоуправни спогодби и со други са-
моуправни општи акти во организациите на здру-
жениот труд и во другите самоуправни организа-
ции и заедници. 

2. Соборите и нивните работни тела, како и 
работните тела на Собранието, во наредниот пери-
од уште повеќе ќе ја интензивираат соработката 
со собранијата на општините, месните заедници, 
организациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници, општествено ̂ политичките ор-
ганизации, научните, стручните и други организа-
ции и заедници, општествените организации и здру-
женијата на граѓаните, за обезбедување на нивно 
поактивно учество во разгледувањето на праша-
њата од значење з,а олштеогвено-економскиот раз-
вој и во донесувањето на законите и другите про-
писи и општи акти, како и во програмирањето на 
законодавната дејност во Републиката. Во таа 
смисла, соборите на Собранието и нивните работни 
тела ќе настојуваат подоследно да се применува 
определбата на Деловникот на Собранието на СРМ, 
според која работните тела на соборите се должни 
да прибават мислења од собранијата на општините 
кога со законите, односно со другите општи акти 
се вршат измени на утврдената политика или се 
предлага нова политика. Исто така, соборите ќе 
се залагаат сложените закони ,и законите кои има-
ат системски карактер задолжително да се даваат 
на јавна дискусија. 

Во законодавниот процес е неопходно при под-
готвувањето на законските предлози предлагачите 
и изготвувачите на законите и на други општи 
акти да ја интензивираат и прошируваат соработ-
ката и консултациите со организациите на здру-
жениот труд, месните заедници и другите самоуп-
равни организации и заедници, општествено-по" 
литичките организации и општествените организа-
ции, здруженијата на граѓаните, организациите на 
здружен,иот труд од областа на науката и со пра-
восудните органи на Републиката со што ќе им се 
овозможи на сите овие субјекти пошироко вклу-
чување во законодавниот процес и воопшто во ут-
врдувањето на политиката на Републиката со за-
коните и другите општи акти. 

Изготвувачите на заканите и другите прописи 
и општи акти се должни по текстовите на предло-
зите на законите и другите прописи и општи акти 
да обезбедуваат мислења и од собранијата на оп-
штините, Заедницата на општините и градовите на 
Македонија, месните заедници и самоуправните ин-
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терески заедници, особено кога со овие прописи 
за нив се воспоставуваат определени права и об-
врски. 

Изготвувачите на законите и другите прописи 
и општи акти се должни мислењата и предлозите 
да ги разгледуваат, а доколку истите не бидат 
вградени во законот, тие се должни да ги извес-
тат по-дносителите за причините поради кои подне-
сените предлози и мислења не се прифатени. 

3. Динамичниот развој на социјалистичките са-
моуправни односи ја налага потребата од обезбе-
дување на поширок простор за самоуправно нор-
мирање, заради што е потребно изготвувачите, 
Предлагачите на законите и другите прописи и оп-
шти акти да оставаат доволно простор определени 
односи да се уредуваат со прописи на општината, 
со општествени договори, самоуправни спогодби и 
со други самоуправни општи акти. Во таа смисла, 
соборите на Собранието ќе го поттикнуваат само-
управното спогодување и општественото договара-
ње и преку пропишување на обврски на одредени 
самоуправни организации и заедници, да спрове-
дат постапки за самоуправно спогодување, од-
носно за општествено договарање. 

При остварувањето на законодавната функција 
на Републиката, во рамките на правата и должнос-
тите определени со Уставот, соборите на Собра-
нието ќе се залагаат за рестриктивен приод кон 
нормативното уредување на односите, со цел да се 
придонесе за доизградување на самоуправното ,пра-
во. Уставната можност од член 301 став 2 од Уста-
вот на СРМ, според која Собранието на СРМ со 
закон може да уредува и други односи и прашања 
шт.о се од заеднички интерес за работните луѓе и 
граѓаните и самоуправните организации и заед-
н,ици ќе се користи само исклучително. При доне-
сувањето на законите по овој уставен основ, пред-
лагачот на законот посебно ќе ја ,образложи потре-
бата од неговото донесување. Bio таа смисла ќе 
бидат посебно образложени и програмите за работа 
на соборите, нога со нив ќе се програмира донесу-
вање закон по овој уставен о,снов. 

Соборите на Собранието, исто така, ќе насто-
јуваат со законите, со кои се уредуваат основите 
на системот, да се пропишуваат само основните 
решенија, со ,кои ,се обезбедува единството на прав-
ниот систем на Републиката, при што уште пове-
ќе треба да доаѓа до израз принципот на рестрик-
тивност во уредувањето на односите. Во образло-
жението на овие закони треба да ,се укажува ^ о п -
ределено и на тоа ка,кви решенија ќе се вграду-
ваат ,во нормативните акти на општините,, органи-
зациите на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници. 

Дри донесување на законите што содржат 
општи начела, телата на Собранието и на соборите, 
а пред се Законодавно-правната комисија, ќе нас-
тојуваат овие закони да содржат принципи, поли-
тика и начелни одредби кои непосредно не се при-
менуваат, а се од значење за е,динството на прав-
ниот систем на Републиката, со што ќе се овозмо-
жи самоуправните субјекти, со своите самоуправни 
општи акти, истите да ги конкретизираат според 
нив-ните уелшм и, специфичности. 

4. 'Соборите на Собранието на СРМ ќе се зала-
гаат нивните работни тела и телата на Собранието 
се повеќе да се јавуваат како предлагачи на од-
делни закони, други прописи и општи акти. 

Работните тела на соборите и на Собранието на 
СРМ треба да бидат иницијатори за покре,нување 
на расправа уште во фазата на претходната пос-
тапка по основните прашања што треба да бидат 
уредени со закон, со што ќе се овозможи прет-
ходна размена на мислења со овластениот предла-
гач, односно изготвувач на законот за потребата 
од неговото донесување, ,како и за основните пра-
шања и начелата врз кои треба да се уредат опре-
делени односи. 

5. Соборите на Собранието ќе настојуваат при 
донесување на закони за изменување или допол-
нување на постојните закони со кои се вршат из-

менувања или дополнувања од суштински карак-
тер и во поголем обем, наместо закони за измену-
вање и дополнување да се донесуваат целосни, од-
носно интегрални текстови на закони. Исто така, 
во случаи кога на постојните закони се извршени 
повеќе пати изменувања и допол,нувања, е потреб-
но да се овластува Законодавно-правната комисија 
на Собранието ,на СРМ да утврдува пречистен 
текст на законот. 

Соборите на Собранието ќе настојувааат зако-
ни по итна и скратена постапка да се донесуваат 
само во исклучите,лни случаи. 

6. Републичките органи на управата, во наред-
ниот период се должни да ги преиспитаат сите за-
кони што содржат решенија кои не се докрај суш-
тински усогласени со Уставот и со Законот за здру-
жениот труд и што не одговараат на сегашниот 
степен на развојот на општествените односи. 

Активноста за суштинско усогласување на за-
коните ќе се спроведува вр,з основа на програма за 
законодавна дејност на Републиката што ќе ја до-
несе Собранието на СРМ. 

7. (Соборите на Собранието ќе н,астојуваат по-
широко ,да ,се користи уставната ,можност, на орга-
низациите на' здружениот труд и на другите само-
управни организации и заедници, општествените 
организации, здруженијата на граѓаните и на други 
организации, со закон да им се доверува со свои 
самоуправни општи акти да уредуваат определени 
односи од поширок интерес во областа на својата 
дејност (ј,авни овластувања), како облик на ната-
мошно поопштествување на законодавната функ-
ција на Републиката. 

8. Амандманите на законите што содржат пред-
лози, со кои во поголем обем се врши изменување 
и дополнување на текстот на предложениот закон 
и извештаите на телата на соборите и на Собра-
нието што содржат пообемни и позначајни предло-
зи, мислења и сугестии, дадени п,ри разгледува-
ње на законот во претходните фази соборите на 
Собранието ќе им ги доставуваат на делегатите на-
времено, односно во рокот кој со Деловникот на 
Собранието на СРМ е определен за доставување 
на предлозите на законите, на кој начин ќе се 
создаваат услови за поредовно консултирани на 
делегатската основа. 

9. Соборите на Собранието ќе настојуваат пого-
лемо внимание да се посветува на постапката за 
донесување и на други акти што ги донесува Со-
бранието, а ,особено на резолуции, декларации, пре-
пораки, заклучоци, одлуки, општествени договори 
и самоуправни спогодби и друго, пр,и што да се 
настојува овие акти по правило да се донесуваат 
во две фази. 

Постапката за ск,лучување на општествени до-
говори и самоуправни спогодби, како и на дого-
вори што Собранието ги склучува со собранијата 
на републиките и покраините, односно на општи-
ните треба поцелосно да се уред,и со Деловникот 
на Собранието. 

. 10. Соборите, нивните работни тела и телата на 
Собранието ќе настојуваат при разгледување на 
предлозите на законите и други општи акти на 
Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ, на кои Собранието дава соглас-
ност, да има еднаков однос, како' и кон републич-
ките закони, со што ќе се одбегнува формализмот 
(при нивното разгледување. Исто така, соборите и 
нивните работни тела повеќе внимание ќе им 
обрнуваат и на законите што ги донесува Сојуз-
н,иот соб,ор на Собранието на СФРЈ, со кои се 
уредуваат системски прашања. Соборите и нив-
ните работни тела, предлозите на овие зако-
ни треба да ги разгледуваат во претходните фази 
и преку системот на соработка со Сојузниот собор 
и неговите р-аб,отни тела, своите ставови и мисле-
ња да ги истакнуваат на седниците на телата на 
Сојузниот собор. 

11. Предлагачите и изготвувачите на законите, 
другите прописи и општи акт,и, при нивното из-
готвување, претходно да вршат потемелни анализи 
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на состојбите и односите во областите што треба 
да се уредат заради изнаоѓање на најошммални 
решенија. За таа цел, изготвувачите на законите 
треба да вршат соодветни консултации и со науч-
ни и стручни организации уште при определува-
њето на потребата за донесување на законот и ут-
врдување на концепцијата за уредување на поши-
роките општествени односи за да се дојде до нај-
целесообразни и најсовремени решенија. Предла-
гачите, односно изготвувачите на законите треба да 
настојуваат во изготвувањето на системските и по-
сложените закони да ги вклучуваат и научните и 
стручните организации (факултети, институти и 
друго), како и да им доверуваат изготвување на 
вакви закони. 

,12. Во духот на рационализација на републич-
кото законодавство, неопходно е Извршниот совет 
да направи анализа на постојните закони и врз 
основа на согледувањата да ја оцени потребата 
од кодификација на републичкото законодавство и 
да му предложи на Собранието донесување на со-
одветни закони. Со кодификација на законите ќе 
се придонесе за надминување на постојната состој-
ба на парцијални решенија во законите, односно 
една материја да се уредува со повеќе закони. Во 
таа смисла, предлагачите и изготвувачите на за-
коните, при нивното изготвување, треба да водат 
сметка со законите да се обезбедува нивна меѓу-
себна усогласеност, што ќе придонесе за изградба 
на ^конзистентен правен систем во Републиката. 

13. Тргнувајќи од оцената на состојбите дека 
во постојните закони постојат различни решенија 
во однос на обемот на прашањата и начинот на 
остварувањето на влијанието на општествената за-
едница врз организациите и заедниците што вр-
шат дејности, односно работи од посебен општес-
твен интерес, неопходно е Извршниот совет да ги 
проучи овие состојби и на Собранието да му пред-
ложи усогласување на постојните разлики во зако-
ните, притоа имајќи го предвид општественото зна-
чење на одделните дејности и потребата од опре-
делен степен на влијание на општествената за-
едница врз одлучувањето по прашањата што се 
од посебен општествен интерес. 

14. Предлагачите и 'изготвувачите на законите 
и другите прописи и општи акти, се должни со 
подготвувањето на законите паралелно да ги под-
готвуваат и спроведбените прописи, а особено про-
писите со кои се уредуваат одредени нормативи и 
(стандарди и други технички норми, со што ќе се 
овозможи поефикасно и поцелосно спроведување 
на законите, уште со нивното ,донесување. 

15. При предлагањето на определени решенија 
во законите и другите прописи и општи акти пред-
лагачите, односно изготвувачите на законите се 
должни да водат ,сметка за нрименливоста на пред-
ложените решенија во практиката, како и за ефек-
тите што се очекува да се постигнат со донесува-
ње на законот. За таа цел, при користење на 
(искуствата од законското нормирање во другите 
републики и во автономните покраини треба да 
се води сметка за конкретните услови, состојби и 
степенот на достигнатиот развој на општествено-
економЈСките односи во односната област во Репуб-
ликата. 

16. Предлагачите, односно изготвувачите на за-
коните и другите прописи и општи ак,ти, при уре-
дувањето на одредени односи во законите, се дол-
жни да обрнуваат посебно внимание на правно-
техничката обработка на законите. Така, законите 
треба да имаат законска дикција, да содржат јас-
ни и прецизни формулации, да бидат разбирливи 
и достапни на секој работен човек и граѓанин и 
да не се оптоваруваат со п о лисичко -пр огр аптеки 
насоки и одредби од декларативен карактер. Исто 
така, при донесување на законите да не се пре-
земаат одредби од Уставот, од Законот за здру-
жениот труд и од други системски закони, туку 
тие да претставуваат рамковна основа за доразра-
ботување на одредени односи. 

Предлагачите, односно изготвувачите на зако-
ните , при нивното изготвување, треба да обрнат 
посебно внимание и на структурата на законот 
(систематиката), стилот и чистотата на јазикот, 
терминолошката усогласеност со одредбите на Ус-
тавот, Законот за здружениот труд и другите сис-
темски закони, прецизноста во повикувањето на 
примената на одделни одредби од законот, особено 
во деловите на казнените, преодните и завршните 
одредби. 

Тргнувајќи од фактот дека образложението на 
законот претставува негов составен дел, предла-
гачите односно изготвувачите на законите треба 
да обрнат ,посебно вним,ание на неговата обработка. 
Притоа, образложението на законот треба да прет-
ставува израз на содржината на законот, односно 
на неговата суштина, а не интерпретација на пред-
ложените решенија. 

Образложението на законот, исто така, задол-
жително треба да содржи уставен основ, оцена за 
состојбите в,о областите што треба да се уредат, 
целт,а што се сака да се постигне со уредувањето 
на односите на предложениот начин, како и по-
следиците што ќе произлезат од предложените ре-
шенија за материјалната и друга положба на ра-
ботните луѓе и граѓаните во организациите на 
здружен,иот труд и другите организации и заедни-
ци, износот ,на финансиските средства потребни за 
спроведување на законот и начинот на обезбеду-
вање на тие сре,дства, како и дали спроведувањето 
на законот повлекува материјални обврски за оп-
штините, организациите на здружениот труд и ,дру-
гите самоуправни организации и заедници. Об.раз-
ложението исто така, треба да содржи податоци 
за тоа кои самоуправни општи акти треба да се 
донесат за доследно извршување на предложениот 
закон. 

Во поглед на јазичната и стилската обработка 
на законите, Извршниот совет на Собраниет,о на 
СРМ е должен да обезбеди стручно јазично лекто-
рирање на текстовите на законите и на другите оп-
шти акти ,пред нивното доставување на Собранието. 

17. Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
во наредниот период ќе треба да ја проучи можнос-
та за оспособување и доусовршување на стручните 
кадри кои работат на по,дготвувањето на законите, 
другите прописи и општи акти, како и на само-
управните општи акти во организациите и заед-
ниците во Републиката. 

18. Соборите на Собранието на СРМ ќе се за-
лагаат за обезбедување на таква стручна служба 
на Собранието која ќе биде стр,учно и квалифику-
вано оспособена за укажување стручна помош на 
соборите, нивните работни тела и ,телата на Собра-
нието, како и на делегатите и де,легациите, што ќе 
придонесе за натамошен развој и унапредување на 
републичкото законодавство. 

19. Заради понепосредно учество на општината 
во донесувањето на републичките закони и другите 
општи акти, на собранијата на општините им се 
препорачува во наредниот период поактивно да се 
вклучуваат непосредно и преку Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија во изградба-
та на републичкото законодавство по ,пат на пред-
лагање на донесување на закони и преку давање 
мислења, сугестии и предлози на предложените ,за-
кони и дрзти општи акти, а особено на законите 
,со кои се установуваат определени права и обв,рски 
за општините. 

Собранијата на општините, исто така, треба да 
обрнуваат п,оголемо внимание и ,на донесување на 
своите прописи за извршување на законите, а осо-
бено на прописите за чие донесување ice задолжени 
со закон. При донесување на овие прописи, ре-
публичките органи, на управата ice должни да им 
у,кажуваат стручна помош на ,органите на општи-
ната. 

20. Тргнувајќи од значењето на науката во раз-
војот на политичкиот 'систем на (социјалистичкото 
самоуправување, а особено на делегатскиот собра-
ниски систем, им се препорачува на организациите 
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и на научните работници од соодветната област, 
поактивно да се вклучуваат во законодавниот про-
цес во сите фази од донесувањето на законите и 
другите општи акти и во изградбата на републич-
кото законодавство во целина, на тој начин што 
(ќе се вклучуваат во консултациите и ќе учеству-
ваат во из,готвувањето на законите по (сопствена 
иницијатива и но барање на предлагачите и изгот-
вувачите на законите, односно на Собранието на 
СРМ. 

21. Општествените совети, во остварув,ањето на 
законодавната функција во Републиката, имаат 
мошне значајна улога во изнаоѓање и у,согласува-
ње на ставови за одделни значајни системски ре-
шенија во фазата на подготвување на законите, 
другите прописи и општи акти и мошне позитивно 
влијание во разгледување и конципирање на пред-
лозите за основните насоки на законодавната деј-
ност за одделни области на општествениот живот. 
Тргнувајќи од тоа, на општествените совети им се 
препорачува во наредниот период уште повеќе да 
се афирмираат како општествени тела преку кои 
1ќе се врши демократско влијание на сите творечки 
социјалистички сили на нашето социјалистичко са-
моуправно ^општество при донесување на закони, 
дру.ги прописи и општи акти. 

12)2. На републичките самоуправни интересни за-
едници кои одлучуваат рамноправно со надлежните 
собори на (Собранието на (СРМ им се препорачува 
да се вклучуваат во сите фази на подготвувањето 
и донесувањето на законите, другите прописи и оп-
шти акти. Тоа, исто така, треба поактивно да учес-
т,вуваат и во подготвување на програми за работа на 
соборите на Собранието на СРМ, (при што во овие 
програми треба да. се определуваат и прашањата 
за кои 'собранијата на самоуправните (интересни за-
едници одлучуваат рамноправно со надлежните 
собори на Собранието на СРМ. Собранијата на овие 
републички самоуправни интересни заедници, во 
наредниот период, исто т,ака, с^ повеќе треба да 
го користат уставното овластување да им предла-
гаат на др,уг собор донесување закони и други оп-
шти акти. 

23. Извршниот совет, републичките органи на 
управата и др,угите државни (органи, како и те-
лата на соборите и на Собранието на СРМ, секој 
во рамките на својата надлежност, делокруг и ,ов-
ластувања врз основа на (оцените, укажувањата и 
сугестиит,е дадени во материјалот „Состојба и раз-
вој на републичкото законодавство" и овие заклу-
чоци да ја програмираат својата идна работа во 
областа на законодавната дејност. 

Се задолжуваат Извршниот совет и Законо-
давно-правната комисија на Собранието на 'СРМ, 
да го следат (спроведувањето на овие заклучоци и 
за тоа секоја година да ти известуваат соборите на 
Собранието на СРМ. 

III 
Овие заклучоци 'ќе се (објават во „Службен вес-

ник на Социјалистичка ,Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1652 
25 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Ошитествено-политичхиот 

собор, 
Ката Лахто1ва, \с. р. 

332. 
Врз основа на член lil од Законот за данокот 

од доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен веаник на 'СРМ" бр. 42/(80), Изврш,ниот 
совет на (Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК 
ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
',Се ослободуваат од плаќање на данокот од до-

ход организациите на зд,ружениот труд од областа 
— 12 — образование, наука, култура и информации, 
освен нодгрупата — 120363 — изнајмување и дис-
трибуција на филмови и областа 1,3 — здравствена 
и социјална заштита. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од il. I. 198/1 година. 

Бр. 23-1400/11 
1 јули 19Ш година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

333. 
Врз основа на член 85, став 1 точка 4 од Зако-

нот за здравствената заштита на животните („Служ-
бен весник на СРМ" бро,ј ,30/77), републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ИЗДАДЕНИТЕ УВЕРЕНИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ 

Член 1 
Уверение за здравствената состојба на животните 

(у,верение) се 'издава на образецот, пропишан со 
Правилникот за образецот на уверението за здрав-
ствената состојба на животните („'Службен лист на 
СФРЈ" број 8/78). 

Член 2 
За издадените уверенија и наплатената такса 

(член 68 од Законот за здравствената заштита на 
животните) се водат следните документи: 

1. Дневник за издадените уверенија за здрав-
ствената состојба на животните и за наплатената 
такса '(дневник); 

2. Контролни^: за набавените и издадените бло-
кови уверенија и блокови 'сметкопотврда (контрол-
ник); 

3. Блокови (сметкооотврди. 

Член 3 
Дневникот опи има следните 'графи: реден број; 

презиме, име и а,дреса на (сопственикот (држателот) 
на животните; место на живеење, број и датум на 
издаденото "уверение; место каде се упатуваат жи-
вотните; број на сметкопотврдата и датум; напла-
тена такса (во динари; продолжување на важењето 
на уверението со подграфи: број и датум на увере-
нието, место и општина на издавањето; промена на 
сопственоста на животните со подпрафи; презиме, 
име и адреса на сопственикот (држателот на жи-
вотните, место жив,еење — општина, место општи-
на каде е издадено уверението, број и датум на 
уверението, број и датум на сметкапотирдата, нап-
латена такса во динари. 
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Дневникот тима (големина 34x49 кам и се води 
на листови, поврзани во книга што ја заверува 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на ветеринарството. 

Член 4 
Контролникот го води општинскиот -орган на 

управата надлежен за работите на ветеринарството. 
Контролникот ,ги има -следниве графи и под-

графи: набавени блокови уверенија и блокови 
сметкопотврди со подграфи: реден број, датум на 
набавката, број на блокови уверенија, серија бро-
еви на уверенијата, број на блокови, сметкопот-
врда, серија и броеви на 1сметконотврдите; Из-
дадени блокови уверенија и блокови (сметкопотвр-
да со подграфи: реден број, датум на издавање-
то, презиме и име на (примателот, месна канце-
ларија односно организација, број на блокови уве-
ренија, серија и броеви на уверенија, број на бло-
кови сметкопотврда серија и броеви на сметко-
потврдите, потпис на примателот. 

Контролникот има големина 21/30 см и се води 
по листови, поврзани во (книга што ја заверува 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на ветеринарството. 

Член 5 
За наплатената такса на држателот му се из-

дава сметкопотврда. 
Сметкопотврдата се пишува во два примерка. 

Првиот примерок му се издава на држателот на 
животното, а вториот (копието) останува на блокот 
сметк-опотврда. 

Секој блок мора да има број на серија, а смет-
копотврдите од една серија, (мора да бидат нуме-
рирани. 

(Ометкопотврдата има (големина 13 х 10,5 мм. и 
ги содржи следните податоци: 

334. 
Врз основа на точка 6 од Одлуката за премија 

на пченицата за родот во 1981 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 10/81), републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство, во согласност со ре-
публичкиот секретар за финансии и републичкиот 
секретар за општостоиански работи и пазар, доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТА 
НА ПРЕМИЈАТА НА ПЧЕНИЦАТА ЗА РОДОТ 

ВО 1981 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд што се ба-
ват со производство на мелнички производи ја 
остваруваат премијата утврдена во Одлуката за 
премија на пченицата од родот во 198,1 година на 
начинот и според постапката утврдени со ова упат-
ство. 

'2. Организацијата на здружен труд од точка 1 
на ова упатство го остварува правото на враќање 
на исплатената премија врз основа на барање што 
го 'под,несува до Службата на општественото кни-
говодство кај која има жиро-сметка и тоа најдоцна 
до 15 јануари 1982 година. 

3. Кон барањето се прилага спецификација од 
книговодствената евиденција според образецот, кој 
е составен ,дел на ова упатство. 

Спецификацијата од став 1 на оваа точка се 
изготвува врз основа на вообичаените исплатни 
документи. 

4. (Исплатата на премијата ја врши Службата 
на општественото книг,оводство на товар на сред-
ствата, на Републичкиот буџет за 1)981 година (Раз-
дел-ев, позиција —625). 

' 5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од ден-о,т на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Б,р. 08-430/2 
3 јули 1981 (година 

Скопје 

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

Член 6 
Дневникот се заклучува на 3,1 декември секоја 

водана. 
Член 7 

Дупликатите од сметкопотврдите за наплатена-
та такса, дневникот на издадените уверенија, кон-
тролникот и уплатниците за уплатените суми мо-
раат да се чуваат најмалку 10 години, сметајќи 
од последниот ден на годината на која се одне-
суваат. 

Член 9 
Овој правилник влегува во (сила осмиот ден од 

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

Бр. Ill-806/3 
30 јуни 1981 година 

Скопје 
Републички секре,тар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 
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335. 
Врз основа на точка 6 од Одлуката за премија 

на сончогледот, сој ата и маслодајната репка од 
родот во 1981 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/81 и 24/81), републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство, во согласност со репуб-
личкиот секретар за финансии и републичкиот 
секретар за општостопански работи и пазар, доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТА 
НА ПРЕМИЈАТА НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА И 

МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД РОДОТ ВО 1981 
ГОДИНА 

1. Организацијата на здружен труд што се за-
нимава со производство на масло ва јадење од мас-
ло дај ни растенија ја остварува премијата утврдена 
во Одлуката за премија на сончогледот, сој ата и 
маслодајната репка од родот во 1981 година на на-
чинот и според постапката утврдени со ова упат-
ство. 

2. Организацијата на здружен труд од точка 
1 на ова упатство го остварува правото на враќање 
на исплатената премија врз основа на барање што 
го поднесува до Службата на општественото кни-
говодство кај која има жиро-сметка и тоа најдоцна 
до 15 јануари 1982 година. 

3. Кон барањето се прилага спецификација од 
" книговодствената евиденција според образецот, кој 

е составен дел на ова упатство, 
Спецификацијата од став 1 на оваа точка се 

изготвува врз основа на вообичаените исплатни 
документи. 

4. Исплатата на премијата ја врши Службата 
на општественото книговодство на товар на сред-
ствата на Републичкиот буџет за 1981 година (Раз-
дел-ев, позиција — 625). 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 08-430/2 
2 јули 19811 година 

С к о п ј е 

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

336. 
Врз основа на точка 6 од Одлуката за пре-

мија на шеќерната репка ,за родот во 1931 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/81). републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство, do сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии и 
републичкиот секретар за општостопански работи 
и пазар, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТА 
НА ПРЕМИЈАТА ЗА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ЗА 

РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА 

1. Организацијата на здружен труд што се ба-
ви со производство на шеќер ја остварува преми-
јата утврдена во Одлуката за премија на шеќер-
ната репка за родот во 1981 година на начинот и 
според постапката утврдени со ова упатство. 

2. Организацијата на здружен труд од точка 
1 на ова упатство го остварува правото на вра-
ќање на исплатената премија врз основа на ба-
рање што го поднесува до Службата на општестве-
ното книговодство кај која има жиро-сметка нај-
доцна до 15 јануари 1982 година. 

3. Кон барањето се прилага спецификација од 
книговодствената евиденција, според образецот, кој 
е составен дел на ова упатство. 

Спецификацијата од став 1 на оваа точка се 
изготвува врз основа на' вообичаените исплатни до-
кументи. 

4. Исплатата на премијата ја врши Службата 
на општественото книговодство на товар на сред-
ствата на Републичкиот буџет за 1981 година (Раз-
делев, позиција-625). 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 08-430/2 
2. јули 1981 година 

С к о п ј е 

Републички секретар 
3ia земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоман,ов, с. р. 
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337. 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за пре-

мија за кравјо и евче млеко во 1981 година („Служ-
бен весник на СРМ", број 45/80 и 22/81), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство во согласност со републичкиот секретар за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА ПРЕМИЈА 3iA КРАВЈО И ОВЧО 
МЛЕКО 

1. Производителите на млеко ја остваруваат 
премијата од точка 1 под а) од Одлуката за пре-
мија ,за кравјо и овчо млеко во 1981 година на на-
чин и постапка утврдени во ова упатство. 

2. Организацијата на здружен труд, односно 
земјоделската задруга ја остварува премијата за 
млеко од точка 1 под а) по барање што ,го подне-
сува до Службата на општественото книговодство 
кај која има жиро сметка. 

3. Индивидуалните производители ја оствару-
ваат премијата за млеко произведено во коопера-
ција, преку организација на здружен труд однос-
но земјоделска задруга со која склучиле договор 
за производство на млеко во кооперација. 

4. Кон барањето ',за премија од точка 2 на ова 
упатство се прилага: 

— извод од книговодствената евиденција за ко-
личините на произведено млеко од сопствено про-
изводство во која е назначен и процентот на млеч-
ната маст, 

— извод од книговодствената евиденција за 
откупено свежо млеко произведено во кооперација 
врз база на приемниците во кои треба да бидат 
назначени количините на млеко по проценти на 
млечната маст. 

Изводот од став еден од оваа алинеја се изгот-
вува врз база на приемниците за откуп на мле-
кото и списокот потпишан од индивидуалните про-
изводители од кои се откупува млекото. 

5. Барањето за премија треба да се поднесе 
најдоцна до 31 јануари 1982 година за млекото што 
е произведено и испорачано до 31 декември 1981 
година. 

6. Кога (С,лужбата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија е ис-
правно, го одобрува износот на премијата на товар 
на средствата на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина (Раздел 68, позиција 625). 

7. Организацијата односно земјоделската за-
друга од точка 3 на ова упатство премијата на 
индивидуалните производители им ја исплатува 
најдоцна 15 дена по остварувањето на премијата 

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија", а ќе се применува од 29. XII. 1980 
година. 

Бр. 08-1423/1 
29 јуни 1981 година 

С к о п ј е 
Реп,ублички секретар 

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

338. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, по одр-
жаната јавна расправа на 22 мај 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 2, 3, 4 и 5 од 
Правилникот за решавање на станбените праша-

ња, донесен од работниците на Основното учи-
лиште „Лазо Таповски" во Скопје со референдум 
одржан на 24 декември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Лазо Тр-
новски" во Скопје на начинот предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Ско-
пје му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и з,аконитоста на 
членовите 2, 3, 4 и 5 од правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот овие одредби од правилникот биле протиз-
уставни и незаконити затоа што содржеле опре-
делени нејаснотии во критериумите и што пред-
видувале двојно вреднување на работното искус-
тво. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
членот 2 од оспорениот правилник се предвидени 
елементите за утврдување раиг-листата за реша-
вање на станбените потреби на работниците. Како 
такви, со оваа одредба се предвидени: постојната 
станбена положба; работниот стаж; работите и ра-
ботните задачи; бројот на членовите на семејството; 
и здравствените прилики. Судот, потоа утврди де-
ка во членовите 3,4 и 5 на правилникот е извр-
шено вреднување на овие основи. 

Така, со членот 3 основот постојна станбена 
положба е вреднуван на следниов начин: 1) ра-
ботник кој е без стан, добива 120 бода; 2) ако жи-
вее во неподобен стан, добива 80 бода; 3) ако жи-
вее во неконфорен стан, добива 70 бода; 4) ако 
живее во семејство со родителите или со родите-
лите на брачнио,т другар, а станбениот простор по 
член во семејството изнесува помалку од 10 м2 ра-
ботникот добива 50 бода и 5) ако живее во бес-
правно изградена станбена зграда за која е изда-
дено правосилно решение за рушење, работникот 
добива 70 бода. Судот, понатаму, утврди дека со 
членот 4 на правилникот е предвидено кој работ-
ник се смета дека е без стан, дека како таков 
се смета оној работник кој живее во стан на при-
ватен станодавател во својство на незаштитен пот-
станар и дека таквиот работник за секоја годи,на 
работа во работната организација по овој под ос-
нов добива по 3 бода. Најпосле, Судот утврди дека 
со членот 5 од правилникот е предвидено за се-
која година навртен стаж работникот да добива 
по 3 бода. 

Go членовите 21 и 23 од Уставот на СР Ма-
кедонија е предвидено работниците во основната 
орпанизација на здружениот труд да утврдуваат 
основи за распоредување на остварениот доход за 
своја лична и заедничка потрошувачка, односно 
да утврдуваат основи и мерила за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка. Согласно 
членовите 179 и 463 од Законот за здружениот 
ТРУД? работниците в,о основната организација, сло-
бодно и рамноправно, во согласност со самоуправ-
ната спогодба за здружување на трудот во основ-
ната организација, со референдум одлучуваат за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за заедничка потрошувачка. Најпосле, со членот 
42 од Законот за станбените односи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36/73), е предвидено давателот на 
стан на користење со општ акт да ги утврдува 
начинот, условите и редот на првенството по кој 
ќе се даваат станови на користење. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува овластување за работниците во основните 
организации на здружениот труд, со самоуправен 
општ акт, во согласност со Уставот и законот, са-
мостојно да ги утврдуваат условите, основите и ме-
рилата и редот на првенство за учество во рас-
пределбата на станови. 

Со оглед на тоа што е самоуправно право па 
работниците во основните организации на здру-
жениот труд да ги утврдуваат основите и мери-
лата за распределба на станови, односно за утвр-
дување на редот на првенство за добивање на стга-
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нови, Судов оцени дека основите и мерилата што 
работниците во Основното училиште „Лајзо Трнов-
ски" во Скопје ги утврдиле во членовите 2, 3 и 5 
од оспорениот правилник се во согласност со чле-
новите 21 и 23 од Уставот на СР Македонија и со 
членот 42 од Законот за станбените односи, однос-
но дека не се во спротивност со членовите 179 pi 
463 од Законот за здружениот труд. При тоа Су-
дот оцени дека основите и мерилата во оспорениот 
правилник не содржат нејаснотии поради кои би 
могло да" се доведе во прашање нивната соглас-
ност со Уставот и законот. 

Во врска со членот 4 од оспорениот правилник 
Судов смета дека незаштитениот потстанар, пред-
виден во оваа одредба, претставува социјална ка-
тегорија. Времето, додека таквиот потстанар рабо-
тел во училиштето и чекал за решавање на стан-
беното прашање, може да се утврди како посебен 
основ, при што тоа време не треба да го изразува 
минатиот труд, туку да го одразува социјалниот 
статус на работникот во училиштето, а не него-
виот работен придонес. Затоа, изразувањето на со-
цијалниот статус на работникот како незаштитен 
станар со бројот на годините проведени во учи-
лиштето, според мислењето на Судов, не претста-
вува двојно вреднување на минатиот труд. Од овие 
причини Судов оцени дека и оспорениов член 4 
е во согласност со Уставот и законот. 

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

У. бр. 18/81 
22 мај 198.1 година Претседател 

С к о п ј е на Уставниот суд на Македонија 
Гога Николовски, с. р. 

339. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки на седницата одржана на 
28 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и допол-

нувања на систематизацијата на работите и работ-
ните задачи и основица за пресметување на лич-
ните доходи за новоотворените работни места, во 
делот со кој е извршено вреднување на новоотво-
рените работи и работни задачи, донесена од Ра-
ботничкиот совет на Топилницата за цинк и олово 
„Злетово" во Титов Велес, на седницата одржана 
на 25 декември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Топилницата за цинк и олово 
„Злетово", во Титов Велес, на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 70/81, од 25 април 1981 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Постапка,та 
беше поведена затоа што основано се постави пра-
шањето 'за согласноста на осћорениот дел од од-
луката со членот 23 од Уставот на СР Македонија, 
како и за нејзината спротивност со членот 463 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка, разгледувајќи ја 
оспорената одлука за измени и дополненија на сис-
тематизацијата, Судов утврди дека таа е донесена 
од работничкиот совет, на седницата одржана на 
25 декември 1979 година. Понатаму, Судов утврди 
дека со оваа одлука, покрај другото, се воведуваат 
нови работи и работни задачи и се одредува осно-
вицата за пресметување на личните доходи за тие 
работи и работни задачи. При тоа, во неа е одреден и 
бројот на извршителите ,на новоотворените работи и 
работни задачи и условите потребни )за извршу-
вањето на тие работи и работни задачи. Во одлу-
ката, исто така е утврден фиксен износ на бо-
дови за секој вид работи и работни задачи, без да 

се утврдат бодови по секој од основите утврдени 
во правилникот за вреднување на работите и ра-
ботните задачи на Тополницата. 

Со оглед на тоа што со оваа одлука е извр-
шено и вреднување на новоотворените работи и 
работни задачи, Судов смета дека таа има елемен-
ти и на акт за распределба на средствата за лич-
ни доходи. 

Согласно членот 463 од Законот за здружениот 
ТРУД, работниците во основната организација со 
референдум одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. Тоа 
е нивно неотуѓиво право кое не можат да го пре-
несат во надлежност на друг орган. Со оглед на 
тоа што оваа одлука е донесена од работничкиот 
совет, Судов смета дека нејзиниот дел во кој се 
утврдени бодовите за нововодените работи и ра-
ботни задачи е во спротивност со членот 463 од 
Законот за здружениот труд. 

Согласно членот 23 од Уставот на СР Македо-
нија и членот 127 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација на здру-
жениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. Со ог-
лед на тоа што вреднувањето на работите и работ-
ните задачи што се воведуваат со оспорената од-
лука е утврдено во фиксен г^знос, а при тоа не се 
утврдени мерилата за секој основ одделно, Судов 
смета дека овој дел од одлуката не е в,о соглас-
ност со цитираната уставна и законска одредба. 

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

У. бр. 70/81 
28 мај 1981 година 

С к о п ј е Претседател 
ма Уставниот 'суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

340. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 4 јуни 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 1 од Одлуката за из-

мени и дополнувања на Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи, донесена на 
25 април 1980 година од работниците на Централ-
ното основно училиште „Бра1ќа Миладиновци" во 
Струга, во делот (наставници) во кој стручната 
подготовка на наставниците е предвидена како по-
себен и самостоен основ за распределба на сред-
ствата за лични доходи. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Браќа Миладиновци" во Струга на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 1 од одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за неговата устав-
ност и законитост. 

4. На седницата Судов утврди дека со членот 
1 од оспорената одлука се предвидени основите 
вид и сложеност на работите и работните задачи, 
одговорност и знаење за изведување на наставно -
воспитниот процес и сите тие основи посебно се 
вреднувани. 

Во ставот 3 на член 129 од Законот за здру-
жениот труд е предвидено придонесот на работ-
никот во работата да се утврдува во зависност од 
квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го 
предвид особено обемот и сложеноста на работата. 
Од друга страна, според членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и членот 126 од Законот за здру-
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жениот труд, на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
ност на работниците во здружениот труд, му при-
паѓа од доходот на основната организација на Здру-
жениот труд личен доход за задоволување на не-
говите лични, заеднички и општи општествени по-
треби, според резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Судот смета дека членот 129 од Законот за 
здружениот труд не дава можност з(а предвиду-
вање на стручната подготовка вон основот сло-
женост. Сложеноста на работата пак е еден од 
основите кои работниците во основната организа-
ција на здружениот труд ги утврдуваат со само-
управниот општ акт за распределба на средствата 
за лични доходи. Според мислењето на Судот пред-
видувањето на знаењето ,за изведување на настав-
но-воспитниот процес како основ за распределба 
на средствата за лични доходи всушност претста-
вува предвидување на стручната подготовка како 
посебен и самостоен основ вон од основот сложе-
ност. На тој начин, стручната подготовка двојно 
се вреднува и тоа еднаш во рамките на основот 
сложеност и втор пат во рамките на основот зна-
ење за изведување на наставно-в о опитниот про-
цес. 

Со оглед на тоа што со членот 1 од оспоре-
ната одлука стручната подготовка е предвидена 
како посебен и самостоен основ вон од основот сло-
женост, Судот оцени дека оваа одредба на одлу-
ката не е во согласност со уставното начело на рас-
пределба според трудот и постигнатите резултати 
во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и во членот 126 од Законот за здру-
жениот труд, односно дека таа е во спротивност со 
ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 117/80 
4 јуни 1981 година Претседател 

С к о п ј е на Уставниот (суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

341. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по јавната расправа одр-
жана на 15 април 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ЧЛЕНОТ 43-б од Правилни-

кот \за распределба на чистиот доход и распре-
делба на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка донесен со референдум на 4 фев-
руари 1980 година, од работниците во Основното 
училиште „Горче Петров" во с. Ропотово — опш-
тина Прилеп. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Горче 
Петров" во с. Ропотово, општина Прилеп, на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 240/79, од 16 
мај 1980 година, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на членот 43-б од правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што (основано се постави прашањето за неговата 
согласност со уставното начело на распределба 
според трудот. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека во членот 43 од правил-
никот, е утврдена вредноста на работите и работ-

ните задачи и тоа во табели посебно за секој вид 
работи и работни задачи. Вредноста на работите 
и работните задачи е утврдена според основите 
обем и сложеност, одговорност и услови за работа, 
така за што за секој вид работи и работни задачи 
по овие основи е определен број на бодови. Во по-
глед на основот сложе,ност на работата, врз основа 
на ставот 2 на член 38 од правилникот е утврдено 
дека во овој основ, покрај другите елементи, вле-
гува и стручната односно нисо леќата подготовка на 
работникот. Потоа е утврдено дека стручната под-
готовка на работникот е вреднувана уште еднаш 
со нејзиното предвидување како посебен и само-
стоен основ во членот 43-б од правилникот. Така, 
според овој член, за личен придонес во стекну-
вањето на доходот на Основното училиште „Горче 
Петров" во с. Ропотово и за стручната подготовка 
што е претпоставка за квалитетот во работењето, 
односно за нејзино стимулирање, на вработените 
им следуваат бодови и тоа: за квалификуван ра-
ботник 20 бода, висококвалификуван работник 50 
бода, работник со средна стручна подготовка 30, 
работник со виша стручна подготовка 70 и работ-
ник со висока стручна подготовка НО бода. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд му при-
паѓа личен доход според резултатите од неговиот 
труд и неговиот личен придонес што со својот 
тековен и минат труд го дал во зголемувањето на 
доходот на основната организација. Во остварува-
њето на ова начело, работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд се должни да ут-
врдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи, со кои треба да се обез-
беди личните доходи на работниците да се утвр-
дуваат врз основа на нивниот придонес во рабо-
тата и во зависност од резултатите на трудот и ра-
ботењето што ќе ги оствари основната организаци-
ја. Еден од основите за утврдување работниот при-
донес на работникот е сложеноста на работите и 
работните задачи, која најчесто се изразува преку 
стручната подготовка на работникот. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај, во 
ставот 2 на член 38 од правилникот, стручната 
подготовка на работникот веќе е предвидена како 
еден од елементите на сложеноста на работите и 
работните задачи, со тоа што во оспорениот член 
43-б од правилникот уште еднаш е земена како 
основ, и тоа како самостоен основ за утврдување 
придонесот на работникот, Судов оцени дека ос-
порениот член 43-б од правилникот не е во сог-
ласност со уставното начело на распределба спо-
ред трудот. 

На основа изнесеното Судов одлучи како до 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 240/79 
15 април 1981 година Претседател 

С к о п ј е на Уставниот еуд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за пре-
мија на сончогледот, сој ата и масло дај ната репка 
од родот во 1981 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/81, ice поткраднала грешка, 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕ-
ДОТ, СО ЈАТА И МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД 

РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА 
Во точка 1, ред 2 по зборовите: „производство 

на" треба да се внесат зборовите: „масло за ја-
дење од". 

Бр. 23-481/3 
6. јули 1981 год. 

С к о п ј е 
ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

256. 
Врз основа на член 353 и 357 од Законот за 

здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр 
53/76), член 61 став 2 од Законот за заштита на 
природните реткости („Службен весник на СРМ", 
бр. 41/73) и член 19 од Статутот на Републичката 
заедница на културата и усвојување на Елабора-
тот за оправданост за основање на работна органи-
зација, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 16 јуни 198il година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШ-

ТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Член 1 
За вршење на работите од општ интерес за 

Републиката во областа на заштитата на природ-
ните реткости се основа Републички завод за заш-
тита на природните реткости (Републички завод во 
основање). 

Член 2 
Седиштето на Републичкиот завод во основање 

е во Скопје, ул. „Евлија Челебиу а" бб. 

Член 3 
Основна дејност на Републичкиот завод е заш-

тита на природните реткости. 
Републичкиот завод ги врши особено следните 

работи: 
— остварува увид во сос,тојбата на природните 

реткости во Републиката; 
— ги проучува, истражува и со научни методи 

ги обработува прашањата од интерес за заштитата 
на природните реткости и предлага донесување 
прописи и мерни за унапредување на природните 
реткости; 

— ја координира работата на заводите за заш-
тита на природните реткости основани од општи-
ните, врши стручен надзор и им укажува стручна 
помош; 

— вади регистар на природните реткости на под-
рачјето на општината во која не постои завод или 
служба за заштита на природните ,реткости и цен-
трален ре,гистар на приро,дните реткости на Репуб-
ликата; 

— врши и други работи во областа на зашти-
тата на природните реткости што му се ставени во 
надлежност со закон. 

Член 4 
Сре,дства за почеток на работа на Републич-

киот завод во износ од 1.130.746 динари обезбедува 
основачот, без обврска за враќање. 

Средст,вата за реализација на програмата за ра-
бота на Републичкиот завод се обезбедуваат преку 
Републичката заедница на културата. Средства за 
остварување на дејноста на Републичкиот завод се 
обезбедуваат и од други заинтересирани самоуп-
равни интересни заедници, организации на здру-
жен труд и други организации и заедници. 

Средства за остварување на дејност,а на Репуб-
личкиот за,вод можат да се обезбедуваат и од бу-
џетите на општecTiBено-политичките заедници. 

Член 5 
За обврските на Републичкиот завод во осно-

вање основачот одговара супсидијарно, неограни-
чено. 

Член 6 
Подготвителните дејства до уписот на кон-

ституирањето на Републичкиот завод во судскиот 
регистар ги врши привремен работоводен орган. 

Привремениот работоводен ор,ган на Републич-
киот завод во основање ги води работите и заклу-
чува договори, презема други правни дејства во 
верска со неговото делување, одговара за законито,с-
та во работењето на работната организација и вр-
ши други работи утврдени со закон. 

За привремен работоводен орган се именува 
Борис Телевски од Скопје, сметано од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Член 7 
Во Републичкиот завод во основање, до него-

вото конституирање, се образува Совет како орган 
на управување на основачот, од два члена во сос-
тав: Ристо Групче и Ристо Тенески. 

Советот од став 1 од овој член ги врши' овлас-
тувањата определени со Законот за здружениот 
труд. 

Член 8 
Работната организација Републички завод за 

заштита на природните реткости во основање ќе 
истапува со усогласени ставови меѓу привремениот 
работоводен орган и Советот на Работната органи-
зација во основање и придржувајќи се кон основ-
ната дејност утврдена со член 3. 

Член 9 
Самоуправните општи акти што ги донесува 

Работната организација во основање подлежат на 
претходна согласност од основачот — Републичката 
заедница на културата. 

Член 10 
Работната организација Републички завод за 

заштита на природните реткости во основање, деј-
носта заради која е основана ќе ја остварува во 
рамките на ,програмата што основачот ќе ја одобри. 

Член И 
Конституирањето на Републичкиот завод ќе се 

изврши најкасно до 6 (шест) месеци ,по запишува-
њето на оваа од,лука во регистарот на Окружниот 
стопански суд во Скопје. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-1185 
16 јуни 198,1 година 

Скопје 
Претседател, 

Јордан Леов, с. р. 

257. 
Врз основа на член 353 и 357 од Законот за 

здружениот труд, член 61 став 2 од Законот за 
заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ", бр. 24/73) и член 19 од Статутот 
на Републичката заедница на културата и усвоју-
вањето на Елаборатот за оправданост за основање 
на работна организација, Собранието на Републич-
ката заедница на културата, на седницата ,од 16 јуни 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА 

Член 1 
За вршење на работите од областа на конзер-

вацијата и реставрацијата на спомениците на кул-
турата во Социјалистичка Република Македонија 
се основа работна организација Републички завод 
за конзервација и реставрација (Републички завод 
во О1сновање). 

Член 2 
Седиштето на Републичкиот завод в,о основање 

е во Скопје, ул. „Евлија Челебиу а" бб. 
Член 3 

Основна дејност на Републичкиот завод е не-
посредна заштита на спомениците на културата 
(конзервација, реставрација и други мерки на не-
посредна заштита). 
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Републичкиот завод во рамките на својата ос-
новна дејност ш вр,ши особено следните работи: 

— организира и изведува конзерваторско-рес-
тавраторски работи и презема превентивни и дру-
ги мерки на непосредна заштита на спомениците 
на културата од општ интерес за Републиката, на 
други споменици на културата и на недвижни при-
родни реткости; 

— врши увид пред и по конзерваторско-реста-
враторокЈите работи (следење на состојбата); 

— врши проучување на техниката и техноло-
гијата и истражување на споменик на културата 
со цел за изнаоѓање соодветни методи за конзер-
вација и реставрација; 

— врши физичко-хемиски и други испитувања 
на споменик на културата, како и на материјали 
за конзервација и реставрација; 

— учествува во изготвувањето на проекти за 
заштита; 

— ја координира работата на организациите 
кои вршат конзервација и реставрација на споме-
ниците на културата во Републиката; 

— се грижи за стручно усовршување на кад-
рите за конзервација и реставрација на спомени-
ците на културата во Републ-иката; 

— пружа стручна помош на организации и ли-
ца што вршат односно преземаат конзерваторско-
реставраторски работи и други мерки на непосред-
на заштита; 

— изработува документација од сите фази на 
непосредната заштита; 

— врши стручни експертизи за состојбата на 
спомениците на културата; 

— ги објавува резултатите од истражувачките 
и конзерваторско-рестаераторските работи; 

— врши и други работи од областа на конзер-
вацијата и реставрацијата. 

Член 4 
Средства за почеток со работа на Републич-

киот завод во износ од 2.208.537 динари обезбедува 
основачот, без обврска за враќање. 

Средства за реализација на програмата за ра-
бота на Републичкиот завод се обезбедуваат преку 
Републичката заедница на културата. 

Средства за остварување на дејноста на Репуб-
личкиот завод се обезбедуваат и од други заинте-
ресирани самоуправни интересни заедници, органи-
зации на здружен труд и други организации и за-
едници. 

Средства за остварување на дејноста на Ре-
публичкиот завод можат да се обезбедуваат и од 
буџетите на општествено-политичките заедници. 

Член 5 
За обврските на Републичкиот завод во осно-

вање основачот одговара супсидиј арно, неограни-
чено. 

Член 6 
Републичкиот завод може да ја промени сво-

јата основна дејност 'само во согласност со осно-
вачот. 

Член 7 
Подготвителните дејства до уписот на консти-

туирањето на Републичкиот завод во основање во 
судскиот регистар ги врши привремен работоводен 
орган. 

Привремениот работоводен орган на Републич-
киот завод во основање ги води работите и заклу-
чува договори, презема други правни дејства во 
врска со неговото основање, одговара за закони-
тоста во работењето на работната организација и 
врши други работи утврдени со закон. 

За привремен работоводен орган на Републич-
киот завод во основање се именува Момчило Пет-
ровски од Скопје, сметано од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Член 8 
Во Републичкиот завод во основање, до него-

вото конституирање, се образува Совет како орган 
на управување на основачот од два члена во сос-
тав: Абдулхак Салиј и Јанакиевски Томе. 

Советот од став 1 на овој член ш врши овлас-
тувањата определени со Законот за здружениот 
труд. 

Член 9 
Работната организација Републички завод за 

конзервација и реставрација во основање ќе иста-
пува со усогласени ставови меѓу привремениот ра-
ботоводен орган и Советот на Работната организа-
ција во основање и придржувајќи се кон основната 
дејност, утврдена со член 3. 

Член 10 
Самоуправните општи акти што ги донесува 

Работната организација во основање подлежат на 
претходна согласност од основачот — Републичка-
та заедница на културата. 

Член 11 
Работната организација Републички завод за 

конзервација и реставрација во основање дејноста 
заради која е основана, ќе ја остварува во рамки-
те на програмата што основачот ќе ја одобри. 

Член 12 
Во управувањето со Републичкиот завод, во од-

лучувањето за работите од посебен општествен ин-
терес, по неговото конституирање, учествуваат и 2 
делегати на основачот. 

Член 13 
Конституирањето на Републичкиот завод во ос-

новање ќе се изврши во рок од 6 месеци по запи-
шувањето на оваа одлука во регистарот на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-1184 
16 јуни 1981 година 

Окот ј е 
Претседател, 

Јордан Леов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ТЕТОВО 

258. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ за 
физичката култура, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на ^ јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -

СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките што ги 

плаќаат основните организации на здружен труд 
заради обезбедување средства на Општинската СИЗ 
на физичката култура — Тетово и Републичката 
заедница на физичката култура — Скопје. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат збирните стапки 

на придонеси: 
1. придонес од доходот на СОЗТ, по стапка од 

0,14%, во која е содржана стапката за Општинскат,а 
СИЗ на физичката култура — Тетово — 0,10% и 
за Републичката заедница на физичката култура 
Скопје - О,04%; 

2. придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанска дејност, по стапка од 0,15%, во која е 



Стр. 550 - fip. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 јули 1081 

содржана стапката на Општинската СИЗ на фи-
зичката култура — Тетово — 0,10% ,и Републич-
ката заедница на физичката култура — Скопје 
- 0,05%. 

'Се овластува Службата на општественото кни-
говодство на Собранието на општината Тетово рас-
пре,делбата да ја врши според процентуално^ уче-
ство на утврдените и пропиша,ните стапки; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,30%; 

4. придонес о,д личен доход од самостојно вр-
шење на дејност, по стапка од 0,10%. 

Член 3 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот од доходот ќе се врши на начин и според об-
расците утврдени во Упатството за начинот за пре-
сметувањето и плаќањето на данокот на доход на 
организациите на здружен труд („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 2/80). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 198)1 година. 

Бр. 0801-166 
6 јуни 1981 година 

Тетово 
Претседател, 

Панче Мартиновски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

259. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот, 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Штип, на рам-
ноправна седница на двата собор а на Собранието, 
одржана на 16 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО З(А 1981 ГОДИНА НА ОПШТИНАТА 

ШТИП 

Член 1 
Во член 1 став 3 од Одлуката за стапките и 

тарифите на придонесите за здравственото осигу-
рување и ст,апките на посебните придонеси за ко-
ристење на здравствена заштита во странство за 
1981 година на општината Штип („Службен весник 
на СРМ", бр. 11/81) бројот „О,50" се заменува со 
бројот „1,10". 

Член 2 
Во член 1 по став 3 се додава нов став 4 кој 

гласи: „Средствата по основ на разликата од 0,50% 
до 1,10% ќе се употребат за намени утврдени со 
посебна спогодба во општината Штип". 

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

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

Бр. 04-20/2 
16 јуни 1981 година 

Штип 
ПЈретсвдател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ШТИП 
260. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 
70 од Статутот на ОСИЗ на ку,лтурата — Штип, на 
седницата одржана на 6 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ШТИП И НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 

1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд и работните луѓе од личниот доход 
заради обезбедување приходи на Самоуправната 
интересна заедница на културата на општината 
Штип и на Републичката заедница на културата 
за развојот на творештвото и културните дејности 
од 'општ интерес за Републиката за 1981 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Штип и на Републичката заедница на културата 
ќе се остваруваат преку следните извори на при-
ходи и по следните стапки: 

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени 
во областите по Номенклатурата од 1—11), по стап-
ка од 1'% се заменува и стои „1.05%". 

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вањето и плаќањето на данокот на доход во орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 
9''79, 20/79 и 2/80); 

2. придонес од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 2,50%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 3%; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 3%. 

Член 3 
Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во 

областа по Номенклатурата од 1—11), по стапка од 
1% се заменува и стои „1,05%", се дели за: 

— Општинската СИЗ на културата — Штип, 
по стапка од 0,69%; 

— за Репуб,личката заедница на културата — 
Скопје, по стапка од 0,31 се заменува и стои 0,36%. 

Придонесот од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанството, по стапка од 2,50%, се 
дели за: 

— Општинската заедница на културата — 
Штип, по стапка од 2,30%; 

— Републичката заедница на културата, по 
стапка од 0,20%. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Одлуката бр. 0301-50 од 16. II. 1981 година, об-
јавена во „Службен весник на СРМ", бр. 7 од 
И март 1981 година, престанува да важи. 

Бр. 0201-161 
6 мај 198.1 година 

Штип 
Претседател, 

м-р Ангел Костадинов, с. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопан ски суд BIO Скопје со реше-
нието Фи. бр.'240 од 19. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1131-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето ,овластено за 
застапувања на Медицинскиот центар „Борис Кан-
чески" — Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски" 
бр. 29, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник д-р Звезде Серафим оски, а како 
нов застапник се запишува д-р Бранислав Јаков-
лески, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 240/81. (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 242 од 19. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1558-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Мантажната електрочводоиестала-
терска задруга „Вардарнмонтажа", ЦО и органи-
чеео емство — Скопје, ул. „Момин поток" бб со 
следните податоци: Досегашниот застапник Наум 
Баждавелоски, в. д. директор, се запишува како ди-
рект,ор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 242/81. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 276 од 24. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-37-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Хемискиот училишен центар „Ма-
рија Кири Оклодавска", ЦО. — Скопје, ул. „12 
ударна бригада" бб, со -следените податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Марија Илиќ, директор, 
а се запишува како нов застапник Крсте Крстев-
ски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 276/81. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 277 од 24. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-656-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар пр,омената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за унапредување на сто-
панството на СРМ „Самоуправна практика", ЦО — 
Скопје со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Благоја Стошавски, в. д. директор, 
а се запишува како нов застапник Милошевски 
Арсо, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 277/81. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 210 од 20. III. 1981 година, на регис-
тарска влоша бр. 3-1642-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за дистрибуција на електрична енер-
гија, со целосна одговорност — Крива Паланка, 
ул. „Маршал Тито" бб. 

Заедницата е основана со Самоуправната спо-
годба, потпишана на ден 28. XII. 1978 година од 50 
основачи. 

Основни дејности: 1402,1,1 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на енергетиката. 

Заедницата за дистрибуција на електрична 
енергија во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, неограничено. 

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

Лице 'овластено за застапување е Радојко Алек-
совски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 210/81. (124) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 122 од 31. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1644-0-0-0 го запиша во суд-

скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Дубљанка", со целосна од-
говорност и ограничено емство, 'село Бистренци, 
Неготино. 

Задругата е основана од 15 земјоделци — осно-
вачи, кои го здружуваат трудот и средствата на 
производството, со Самоуправната спогодба за 
здружување во Задругата од 5. II. 1981 година. 

Основни дејности: земјоделско и сточарско про-
изводство и вршење на земј,оделски услуги. 

Споредни дејности: изработка и откуп на до-
машни Ракотворби; шт едно -кр едигно работење; 
селски туризам; преработка на земјоделски и сто-
чарски производи; сервиси за одржување на зем-
јоделски машини; угостителски капацитети в,о се-
лото; дејности од малото стопанство ко,и ги испол-
нуваат законските услови; снабдување на населе-
ните места, каде дејствува задругата, со матери-
јали за широка потрошувачка; набавка на репро-
материјали, земјоделски машини и орудија за свои 
потреби и за потребите на здружените земјоделци. 

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

За обврските преземени с,о трети лица задру-
гата га,рантира со целиот свој имот, а основачите 
гарантираат по пат на ограничено емство, до изно-
сот од 60.000,00, динари, за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Антиќ Алек-
сандар Урош, в. д. индивидуален работоводен ор-
ган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 122/81. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 140 од 25. III. 1981 година, на регис-
тарска в,лошка бр. 2-990-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и проширу-
вањето на дејноста на Електроинсталатерската за-
наетчиска услужна задруга „Струјомонтажа" — 
Скопје, ул. „11 Октомври", кула 14, бр. 18, с,о след-
ните податоци: Се променува односно проширува 
дејноста на задругата со: 

— 1инст а л атерс к а за водовод, гасни постројки и 
канализација; 

— инсталатерска за централно греење и уреди 
за климатизација; 

— поправка ,и одржување на електрични мото-
ри, генератори, трансформатори и други електрич-
ни машини, апарати и уреди, како и неспомнати 
услуги што се вршат BIO електротехничкото зана-
етчиство (полнење акумулатори, винкл ување на 
мотори и др.) 

— инсталирање на електрични водови. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 140/81. (127) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 272 од 19. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-118-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Маршал Тит,о", ЦО, село Бајловни, Кум,аново, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на работната организација Стоилковиќ Душан, 
в. д. директор, а се запишува како нов застапник 
Младеновски Бранко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот Стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 272/81. (130) 

. СОДРЖИНА 
305. Завршна сметка за извршување на Ре-

публичкиот буџет за 1980 година — — 521 
306. Измени и дополнувања на Резолуцијата 

за насоките и рамките на општествено-
економокиот развој ,на Социјалистичк,а 
Република Македонија во 1981 година — 524 

307. Одлука за именување функционери во 
републичките органи на управата — — 524 

308. Одлука за разрешување и избор на 
претседател и судии на Стопанскиот суд 
на Македонија — — — — — — — 525 
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309. Одлука За избор на судии на Врховниот 328. 
суд на Македонија — — — — — — 525 

310. Одлука за разрешување заменици на 
јавниот обвинител на Македонија (и раз-
решување и именување заменици на Ок- 329. 
рудниот јавен обвинител во окр,ужните 
јавни обвинителства во Штип, Битола, и 
Скопје — — — — — — — — — 525 

311. Одлука за разрешување судии на Ок- 330. 
ружниот суд во Битола и Окружниот 
стопански суд во /Скопје — — — — 525 

312. Одлука за разрешување и именување на 
член на Републичкиот комитет за заш- 331. 
тита на човековата околина — — — 52,6 

313. Одлука 3ia разреш,ување и именување 332. 
претставници на општествената заедница 
BIO Советот на Радио-телевизија Скопје 526 

314. Одлука за именување претставници на- 333. 
општествената заедница во конкурсните 
комисии за изготвување на предлог за 
избор на дека-н иа високо-образовни ор- 334. 
ганизации — — — — — — — — 527 

315. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во собирот на 335. 
Фармацевтскиот факултет во Скопје — 527 

316. Одлука за именување претставници на 
(општествената заедница во Советот на 
ООЗТ Клиника за ревмато легија „д-р 336. 
Димитар Арсов" — Скопје — - — — 527 

317. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 337. 
работната организација Факултет за еко-
номски науки во Скопје — — — — 528 

318. Одлука за именување директор на Ра- 338. 
дио-те л евазија — Скопје — — — — 528 

319. Одлука за давање согласност, на Одлука" 339. 
та на работничкиот совет на работната 
организација „Македонијалат" — — — 528 340. 

320. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на организацијата на здружениот здд 
труд Дом за доенчиња и мали деца — 
Битола, на одредбите од значење за ос-
тварување на посебниот општествен ин-
терес во давањето на услуги од социјал-
на заштита — — — — — — — — 628 

321. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
трудот на работниците на организацијата 
на здружениот труд Дом за доенчиња 
и мали деца — Битола, на одредбите од 
значење за остварување на посебниот 
општествен интерес во давањето на ус-
луги од социјална заштита — — — — 529 

322. Одлука за давање -согласност на Стату-
тот на Вишат.а зем,јоделска школа во 
Струмица, во делот со кој се уредува 
режимот на запишување на студии и 
учеството на студентите и претставни-
ците на општествената заедница во са-
моуправувањето — — — — — — 529 

323. Одлука за усвојување на Договорот за 
валоризација на катастарскиот приход — 529 

324. Одлука за валоризација на катаетар-
IOKHOT приход во СР Македонија — — 530 

325. Програма за користње на дел од при-
ходите од републичките судски такси во 
1981 година - — — — — — — — 531 

326. Финансиска (програма за остварување на 
средствата за финансирање на истражу- 260. 
вачките работи во рударството за пери-
одот од 1981 до 1985 година — — — 531 

327. Финансиска програма за развој на хи-
дрометеоролошките работи од општ ин-
терес за Републиката за периодот 1981 
—1985 година - - - - - - - 532 

256. 

257. 

258. 

259. 

Финансиска (програма за изготвување на 
'урбанистичка документациј-а за населе-
ни места (селски населб,и) во периодот 
од 1981 до 1985 година — — — — — 
Програма за намалување на смртноста 
на доенчињата и малите деца во Соци-
јалистичка Република Македонија за пе-
риодот 19(81—(1985 година — — — — 
Програма за подобрување на санитарно-
х!игиенската и епидемиолошката состој-
ба во Социјалистичка Република Маке-
донија за периодот 1981—1985 година — 
Заклучоци за натамошниот развој на Ре-
публичкото законодавство - — — — 
Одлука за ослободување од плаќање на 
данок од доход на организациите на 
здружениот труд за 1981 година — — 
Правилник за начинот (На водење еви-
денција за издадените уверени^ а за здрав-
ствената состојба на животните — — 
Упатство за начинот на остварување и 
исплата на премијата на пченицата за 
,родот во 1981 година — — — — — 
Упатство за начинот на остварување и 
исплата на премијата на сончогледот, со-
бата и маслодајната репка од родот во 
1981 година — — — — — — — — 
Упатство за начинот на остварување и 
исплата на премијата за шеќерната реп-
ка за родот во 1981 година — — — — 
Упатство за начинот и постапката за ос-
тварување на премија за кравјо и ов-
чо млеко. — — — — — — — — 
Одлука на Уставниот суд на Макед,они-
ја, У. бр. 18/81 од 22 мај 1981 година 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 70/81 од 2(8 мај 1981 година -
Одлука на Уставниот суд на ,Македони-
ја, У. бр. 117/80 од 4 јуни 1981 година .— 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 240/79 од 15 април 1981 година 
Исправка на Одлуката за премија на 
сончотлодот, сој ата и маслодајната реп-
ка од родот во 1981 годишна — — — 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за основање Републички завод 
за заштита на природните реткости — 
Одлука за основање републички завод 
за конзервација и реставрација — .— 
ТЕТОВО 
Одлука за утврдување стапките на оп-
штинската самоуправна интересна заед-
ница на физичката култура — Тетово 
и републичката заедница на физичката 
култура — Скопје за 1981 година 
ШТИП 
Одлука за изменување и дополнување 
на одлуката за етапните и тарифите на 
придонесите за здравствено осигурување 
и стапките на посебните придонеси за 
користење на здравствена заштита во 
странство за 1981 година на општината 
Штип — — — — — — — I — — 
Одлука за изменување и дополнување 
на одлуката за утв-рдување стапките на 
придонесите за остварување приходи на 
самоуправната интересна заедница на 
културата на општината Штип и ј на ре-
публичката заедница на културата за 
19811 година — — — — — 
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