
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Сабота, 31 декември 1977 
С к о п ј е 

Број 46 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
10 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

620. 
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 2 и член 

7 од Законот за помилување („Службен весник на 
СРМ", бр. 6/77), член 102 од Кривичниот закон на 
СФРЈ и Одлуката на Претседателството на СРМ за 
давање групно помилување (бр. 06-560/2), Претседа-
телството на СР Македонија ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 

1978 ГОДИНА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
Абази Рамадан Алија, 
Абди Џеладин Салудин, 
Абдии Ќемал Фикри, 
Абдуловски Рамиз Нешат, 
Алитовиќ Милан Миливоје, 
Ангелов Коце Миле, 
Анчевски Трајан Борис, 
Аџиев Ристо Стеван, 
Бегалиновски Благоја Љубе, 
Бислим Усеин Зијадин, 
Видимче Стефан Гого, 
Влаши Муарем Ади, 
Дејанов Владо Жељко, 
ѓорѓиев Иван ѓорѓи, 
ѓорѓиевски Манасија Стојадин, 
Зекировска Рамадан Мурадија, 
Ибраимовски Реџеп Дилавер, 
Ивановски Веселин Блаже, 
Илиевски Никола Момчило, 
Ја јов Јашар Ќерим, 
Јусуфовски Хамди Рамадан, 
Кајтазов Бајрам Кајтаз, 
Коруновски Ангеле Илија, 
Крстевски Трајан Зоран, 
Крстевски Борис Димко, 
Марковски Димитар Никола, 
Мефаилов Ипче Илми, 
Мехмед Рамадан Шемшедин, 
Милосковски Јордан Трајанчо, 
Мифтари Акиф Рушан, 
Мифтари Шабан Ќамил, 
Мишев Тодор Зоран, 
Муслиевски Нухи Емин, 
Наџак Јонус Ќерим, 
Николовски Коце Петар, 
Павлов Јован Љубо, 
Петров Санде Драгиша, 
Рабдишта Асан Сабри, 
Реџеп Мустафа Џемзи, 
Ризвани Ќемал Васви, 
Ристевски Манасија Киро, 
Ристов Спасо Петар, 
Рожајац Чазим Абдурахман, 
Савиќ Михајло Велко, 
Сековски Ангеле Борис, 
Скандев Трајче Тодор, 
Соколовски Илија Живко, 
Стојановски Петко Пандил, 
Стоевски Атанас Стојо, 
Стоилов Глигор Стојан, 
Ступљанин Рамиза Мурат, 

Сулејман Зекир Дестан, 
Трајковски Александар Стојан, 
Терзиоски Трпо Живко, 
Тофиќ Мустафа Реџа, 
Филиповски Богоја Благоја, 
Халилов Зејнула Сами, 
Цацановски Ѓуро Боге, 
Цветановски Лазо Венче, 
Џелеши Рецеп Баки, 
Шабани Ислам Џемаил. 

П 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали на: 
Аврамов Симеонов Станој, од 5 (пет) на 4 (чети-

ри) години затвор, 
Адеми Рамиз Тефик, од 7 (седум) на 6 (шест) 

години затвор, 
Азизи Исни Мефаил, од 2 (две) на 1 (една) 

година и 6 (шест) месеци затвор, 
Алексовски Стојмен Стефко, од 1 (една) го-

дина и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор, 
Алитовски Назми Фаик, од 6 (шест) месеци на 

4 (четири) месеци затвор, 
Алија Арун Зеќири ја, од 6 (шест) години и 9 

(девет) месеци на 5 (пет) години и 9 (девет) месеци, 
Ангеловски Стојил Ангел, од 6 (шест) години 

на 5 (пет) години, 
Ангеловски Борис Велин, од 9 (девет) години на 

7 (седум) години и 6 (шест) месеци, 
Ангеловски Раде Чедо, од 9 (девет) години на 

8 (осум) години, 
Андоновски Стојмир Владо, од 2 (две) години на 

1 (една) година и 6 (шест) месени, 
Асановски Назми Ибуш, од 5 (пет) на 4 (чети-

ри) години, 
Бекири Лиман Наип, од 15 (петнаесет) на 14 

(четиринаесет) години, 
Бафтијари Бафтијар Џевџет, од 5 (пет) години 

и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години, 
В е т р о в с к и Ќенан Хасан, од 10 (десет) на 9 

(девет) години, 
Бучков Божин Ристо, од 2 (две) години на 1 

(една) година и 4 (четири) месеци, 
Гацевски Стево Ристо, од 7 (седум) на 6 (шест) 

години, 
Гиновски Алексо Гојко, од 1 (една) година и 1 

(еден) месец на 10 (десет) месеци, 
ѓорѓиев Пешо Стојчо, од 2 (две) години и 6 

(шест) месеци на 2 (две) години, 
Демири Ќазим Сами, од 4 (четири) на 3 (три) 

години и 6 (шест) месеци, 
Демири Демир Сали, од 4 (четири) на 3 (три) 

години и 6 (шест) месеци, 
Димов Методија Симеон, од 10 (десет) на 9 (де-

вет) години, 
Дурлајков Иљо Ристо, од 11 (единаесет) на 10 

(десет) години, 
ѓорѓиев Саздо Кирил, од 5 (пет) години на 4 

(четири) години и 6 (шест) месеци, 
Етем Захир Рифат, од 3 (три) години на 2 (две) 

години и 6 (шест) месеци, 
Жежовски Методија Пецо, од 2 (две) години на 

1 (една) година и 6 (шест) месеци, 
Зекир Зекир Мали, од 15 (петнаесет) години на 

13 (тринаесет) години и 6 (шест) месеци, 
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Зануни Зенун Сакип, од 14 (четиринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Златковиќ Сокол Златко, од 7 (седум) на 6 
(шест) години, 

Зубери Рустем Џемил, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година, 

Иоевски Мевљут ЉутвиЈа, од 12 (дванаесет) го-
дини на 11 (единаесет) години, 

Ибриќ делиЈа Беко, од 6 (шест) месеци на 4 
(четири) месеци, 

Илиевски Јордан Славе, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години, 

Имери Зекир Назми, од 5 (пет) години на 4 (че-
тири) години, 

Исмаиловски Илмија Алириза, од 4 (четири) на 
3 (три) години, 

Исовска Стојмир Вукица, од 5 (пет) на 3 (три) 
години, 

Јахиха Асип Сефер, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години, 

Јешик љубомир Зоран, од 7 (седум) на 5 (пет) 
години и 6 (шест) месеци, 

Јовановска крсте Јова, од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години, 

Јовановска Веселин Петра, од 10 (десет) на 5 
\пет) месеци, 

К а д р и а Ферадим Исак, од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци, 

Кировски Круме Трајче, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години, 

Костадинов Васил Стојан, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

Кршков Мите Стојан, од 3 (три) на 2 (две) го-
дини, 

Куч Јакуп Халем, од 12 (дванаесет) на 11 (еди-
наесет) години, 

Лоридес Ј. Ваиос, од 2 (две) години на 1 (една) 
година и 3 (три) месеци, 

Маневски Мишо Драгиша, од 3 (три) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

Манева Богатин Спасена, од 1 (една) година на 
6 (шест) месеци, 

Мати Шаип Решат, од 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

Мислими Авдирауф Ружди, од 4 (четири) на 3 
(три) години, 

Митревски Наско Никола, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години, 

Младенов Трајче Кирче, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години, 

Мојсовски Ѓорѓија Миле, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци, 

Муса Бејадин Назми, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години, 

Мустафов Реџо Бааки, од 6 (шест) месеци на 3 
(три) месеци, 

Недевски Насте Глигор, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години, 

Настевски Мите Кицо, од 4 (четири) на 3 (три) 
години, 

Наумовски Илија Благоја, од 8 (осум) на 5 (пет) 
месеци, 

Незири Фазлија Незир, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

Николовски Петар Атанас, од 4 (четири) на 3 
(три) години, 

Николов Глигур Димитар, од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години, 

Николовски Борис Љубе, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

Павловски Благоја Трпе, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година, 

Пејовски Вангел Силјан, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

Пешев Страшо Младен, од 1 (една) година и 5 
(пет) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеци, 

Рамадан Неџат Авни, од 4 (четири) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Рамадани Муарем Муртеза, од 14 (четиринаесет) 
години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Расимов Казим Кемал, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години, 

Ристевски Тодор Александар, од 4 (четири) на 
3 (три) години, 

Савик Величко Станко, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

Саздовски Јован Слободан, од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години. 

Саит Шабан Тефик, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

Симоновски Миле Светислав, од 6 (шест) на 5 
(пет) години, 

Симоновски Станоје Тиче, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години, 

Синановски Ајдар Демир, од 2 (две) години и 8 
(осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца, 

Сисирковски Трајче Методија, од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години, 

Смилевски Димче Љубиша, од 4 (четири) на 3 
(три) години и 3 (три) месеци, 

Стојменов Мане Борисав, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

Стојчески Илија Пане, од 6 (шест) на 4 (че-
тири) месеци, 

Стојчев Стојче Борис, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година, 

Талевски Благоја Јонче, 6д 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

Талевска Стојан Мара, од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години, 

Темелковски Дане Јованче, од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

Тодоровски Дане Илија, од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Трајковски Борис Симе, од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години, 

Трпевски Илија Стојан, од 3 (три) на 2 (две) 
години, 

Фаризи Демир Ајруш, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Цветковски Киро Перо, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 3 (три) месеци, 

Црнгаров Панде Стојан, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години, 

Хасанај Ибрахим Хамди, од 4 (четири) на 3 
(три) години, 

Христов Коста Драган, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

Чобанов Димитар Горѓи, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 3 (три) месеци, 

Шабановски Али Џеладин, од 2 (две) години и 
9 (девет) месеци на 2 (две) години и 3 (три) месеци, 

Шакири Азис Рецеп, од 3 (три) години на 2 
(две) години. 

III 
Од издржување на изречената казна затвор се 

ослободуваат: 
Гачаша Александар Зоран, 
Гонев Трајко Дине, 

Ѓорѓиев Киро Јоцо, 
Гошев Јован Митко, 
Камчевски Ристо Димче, 
Какров Атанас Доне, 
Муаремовиќ Мустафа Фериз, 
Танчев Спасо Ристо. 

IV 
Изречената казна затвор им се намали на: 
Божиновски Славко Веле, од 5 (пет) на 3 (три) 

месеци, 
Илиевски Петар Владо, од 7 (седум) на 4 (чети-

ри) месеци, 
Мицевски Крсто Зоран, од 1 (една) година и 6 

(шест) месеци на 1 (една) година, 
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Стоилков Петар Иљо, од 6 (шест) месеци на 4 
(четири) месеци, 

Тодоровски Јован Горѓи, од 6 (шест) месеци на 
3 (три) месеци. 

V 
Оваа одлука влегува во сила на 30 декември 

1977 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-740 
26 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

621. 
Врз основа ца член 376 став 1 алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 26 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна во траење од 2 месеца му се 

прости на: 
1. Елес Косуми, од Штип. 

II 
Неиздржаниот дел од казната им се прости на: 
1. Димитар Петре Тасев, од с. Пепелиште, 
2. Петре Благоја Бошевски, од Битола. 

III 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Дивание Блаже Митев, од Кочани, 
2. Екур Шериф Муртевски, од Битола, 
3. Благоја Никола Михајловски, од с. Вруток, 
4. Неделко Петре Топалов, од с. Богданци, 
5. Ванчо Спиро Папазов, од Кочани. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 

месеци на: 
1. Ристо Стојан Димов, од Радовиш. 

V 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Стојан Димитриј е Поп — Димитров, од с. 

Јурумлери. 
VI 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 
месеци на: 

1. Асантасим Абдулмеинан Идризи, од с. Теарце, 
2. Никола Милан Георгиевски, од с. Белимбе-

гово. 
VII 

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 
му се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Атанас Борис Кесковски, од Охрид, 
2. Хајрадин Каљуш Хајредини, од Скопје. 

VIII 
Изречената казна затвор од 6 месеци се за-

менува со условна осуда, со тоа што таа нема да се 
изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори 
ново кривично дело на: 

1. Акиф Ферит Лимановски, од с. Голем Пап-
радник. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

му се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Фаик Сулејман Љума, од с. Глобочица. 

X 

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 
му се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Саве Богдан Санев, од Скопје. 

XI 

Изречената казна затвор од 4 месеци и се за-
мени со условна осуда, со тоа што таа нема да се 
изврши ако осудената во рок од 2 години не стори 
ново кривично дело на: 

1. Лена Андреја Бошковска, од Скопје. 

XII 

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 
и се замени со условна осуда, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудената во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Даринка Драгутин Незироска, од Струга. 

XIII 

Неиздржаниот дел од казната затвор во траење 
од 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 
година не стори ново кривично дело на: 

1. Томислав Борис Петрушевски, од Гостивар. 

XIV 

Неиздржаниот дел од казната затвор во траење 
од 8 месеци се замени со условна осуда, со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 
година не стори ново кривично дело на: 

1. Димитрија Петраќи ја Арсоски, од с. Извор. 

XV 

Неиздржаниот дел од казната им се замени со 
условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Тасим Нијат Ајдиновски, од Струга, 
2. Борис Ампов Златковски, од Делчево. 

XVI 

Неиздржаниот дел од казната им се замени со 
условна осуда, со тоа што тој дел од казната нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Павле Александар Стојковски, од Скопје, 
2. Нуредин Риза Исламовски, од Кичево, 
3. Стојан Наќо Герасимов, од Гевгелија, 
4. Трено Илија Горчиновски, од с. Белчиште. 

XVII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-736 
26 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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622. 
Врз основа на член 69 од Законот за финанси-

рање на Републиката и општините („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши 

изменување на распоредот на средствата за посебни 
намени и тоа: 

1. Во раздел 14 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика, позицијата „170 (08) 
— Основни права од Законот за социјална заштита 
4.000.000" се брише. 

2. Во раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии позиција 207 (08-5) — „За отплата на 
ануитети, по користени кредити и заеми" износот 
„21.500.000" се заменува со износот „19.500.000". 

3. Во Раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии, позиција 205 — „Тековна буџетска ре-
зерва", износот „12.025.000" се заменува со износот 
„17.025.000". 

4. Во Раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии, позиција 191 (01-2) „Средства за нови 
работни места во републичките органи", износот 
„2.000.000", се заменува со износот „3.000.000". 

II 
Измените од претходната точка, Републичкиот 

секретаријат за финансии ќе ги спроведе во би-
лансниот дел на Буџетот при изготвувањето на 
завршната сметка. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-2460/1 
22 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благај Попов, с. р. 

623. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73) и член 169 став 2 од Де-
ловникот на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 24/76), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛИНИЈА ОД НОР-
МАЛЕН КОЛОСЕК ГРАДСКО -ШИВЕЦ (ТОПИЛ-

НИЦА „ФЕНИ") 

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес 
за изградба на железничка линија од нормален ко-
лосек на подрачјето на општините Титов Велес и 
Кавадарци. 

2. Железничката линија од нормален колосек 
Градско-Шивец (Топилница „ФЕНИ") се лоцира на 
подрачјето на општините Титов Велес и Кавадарци 
и истата ќе поминува низ атарите на населените 

места: Градско, Паликура, Росоман, Рибарци, Ма-
настирци Трстеник и Шивец. 

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

Бр. 12-2367/1 
22 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

624. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73) и член 169 став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ОД II РЕД 
КУМАНОВО - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес 
за реконструкција на патот од II ред Куманово — 
Свети Николе на територијата на општините Ку-
маново и Свети Николе. 

2. Патот од II ред Куманово — Свети Николе од 
претходниот став се лоцира на подрачјето на оп-
штините Куманово и Свети Николе и истиот ќе се 
движи претежно по постојната траса. 

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

Бр. 12-2368/1 
22 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

625. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73) и член 169 став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ОД II РЕД 
КИЧЕВО - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес 
за реконструкција на патот од II ред Кичево — 
Македонски Брод на територијата на општините 
Кичево и Македонски Брод. 

2. Патот од II ред Кичево — Македонски Брод 
од претходниот став се лоцира на подрачјето на оп-
штините Кичево и Македонски Брод и истиот ќе 
се движи претежно по постојната траса. 

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

Бр. 12-2369/1 Претседател 
22 ноември 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 
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626. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73) и член 169 став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА АКУМУЛАТОРИ НА ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес 
р,а изградба на индустриски објект за производство 
на акумулатори на подрачјето на општина Про-
биштип. 

2. Индустрискиот објект за производство на 
акумулатори од претходниот став се лоцира во КО 
па с. Калниште, м. в. „Гладно поле" и „Дробак". 

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

Бр. 12-2495/1 
5 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

627. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ - МЕ-

ТАЛСКИ КОМПЛЕКС НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА ПРИЛЕП 

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес 
за изградба на индустриски објект — металски ком-
плекс на подрачјето на општина Прилеп. 

2. Индустрискиот објект — металски комплекс 
од претходниот став се лоцира во реонот на с. Ма-
жучиште, на околу 7 км. северозападно од Прилеп 
и тоа меѓу железничката пруга Прилеп — Титов 
Велес и патот Прилеп — Македонски Брод. 

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

Бр. 12-2496/1 
5 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

628. 
Врз основа на член 35 став 1 од Законот за 

материјално обезбедување на учесниците во На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСКЛУЧИТЕЛ-
НО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕНУВАЊЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈ-
НА И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА 

1. Се формира Комисија за исклучително мате-
ријално обезбедување на учесниците во Народноос-
лободителната војна. 

2. Во Комисијата се именуваат: 
а) за претседател 
Никола Митевски, претседател на Одборот за 

народна одбрана на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ. 

б) за членови: 
1. Фана Тозија, член на Советот на Републи-

ката, 
2. Миливој Давитковски, член на Комисијата 

за воени инвалиди на Републичкиот одбор на СЗБ 
од НОВ на Македонија, 

3. Аризан Несторовски, член на Советот на Ре-
публиката, 

4. Димитар Тупурковски, член на Комисијата 
за стаж на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на 
Македонија, 

5. Ели Наумовска, член на Советот на Репуб-
ликата, 

6. Решит Решитовски, член на Претседателство-
то па Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Ма-
кедонија. 

3. Со донесувањето на ова решение, престанува 
на важи решението на Извршниот совет бр. 12-3035/1 
од 24. 12. 1974 година. 

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

Бр. 12-2506/1 
22 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

629. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за фор-

мирање на средствата на солидарноста на Соција-
листичка Република Македонија за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди и за вове-
дување „Недела на солидарноста" („Службен вес-
плк на СРМ", бр. 30/74, 36/74, 10/76 и 44/77), репуб-
личкиот секретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАР-

НОСТА 

1. Организациите на здружениот труд од облас-
та на стопанството што средствата на солидарноста 
ги Бодат на посебна сметка, со состојба на 31. XII. 
1977 година, ќе ги уплатат на сметката „Средства 
на солидарноста на Републиката за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди", бр. 
40100-655-58 и тоа до 20 јануари 1978 година. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 07-3103/1 Републички секретар за 
29 декември 1977 година финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, с. р. 
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630. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-

ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 
БОЛЕСТИ ВО 1978 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1978 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потребните 
мерки за спречување и отстранување на следните 
заразни и паразитни болести ка ј животните: 

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

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

кај јагнињата; 
12. Тифус кај живината и бел пролив ка ј пили-

њата; 
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 

паразити кај овците и говедата; 
14. Ехинококоза; 
15. Пироплазмоза; 
16. Заразни болести кај пчелите; 
17. Заразни болести кај рибите; 
18. Метилавост; 
19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Гангренозно воспаление на вимето ка ј овците; 
21. Лептоспироза; 
22. Лигавка и шап; 
23. Јагарчивост; 
24. Инфективен бронхит. 
Потребни мерки за спречување и отстранува-

ње ќе се преземаат и против други заразни и пара-
з и т и болести кај животните од член 1 на Законот 
за заштита на животните од заразните болести што 
ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон) и член 
6 од Законот за здравствена заштита на животните 
(Републички закон) доколку тие се појават или 
постои опасност да се појават. 

II 
1. Беснило 

Превентивна вакцинација на кучиња против 
беснилото ќе се изврши во целата Република од 3 
јануари до 31 март 1978 година, според планот што 
ќе го изработи ветеринарната станица во општината 
во согласност со општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на ветеринарството. 

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

Кучињата кои до 31 март 1978 година не ќе 
имаат 4 месеци, како и кучињата што ќе се окучат 
подоцна, превентивно ќе се вакцинираат во перио-
дот од 1 септември до 31 октомври 1978 година, ако 
во тој период наполниле 4 месеци. 

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1978 
година, општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на ветеринарството преку месните кан-
целарии ќе изврши регистрација на постојниот број 
кучиња во општината. 

2. Туберкулоза 
Во организациите на здружениот труд што се 

занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши 
еднократна туберкулинизација на говедата постари 
од 3 месеци во периодот од 1 февруари до 31 мај 
1978 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа 
точка ќе се изврши туберкулинизација на една тре-
тина од говедата на индивидуалните сточари во 
општината, постари од 3 месеци. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1978 
година ќе се изврши туберкулинизација најмалку 
на половината од предвидениот број говеда во став 
2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 
30 ноември 1978 година ќе се изврши туберкули-
низација на преостанатиот предвиден број говеда. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените 
места во кои ќе се изврши туберкулинизација на 
говедата на сопствениците од став 2 на оваа точка, 
но така, што со нив да биде опфатено компактно 
подрачје на општината, во кое не е вршена тубер-
кулинизација на говедата во 1976 и 1977 година, а 
во кое во текот на 1978 година ќе се земе крв од 
кравите, јуниците, биковите и јунчињата за прег-
лед на бруцелоза. 

Туберкулинизацијата ќе се изврши и во населе-
ните места во кои туберкулозата била констати-
рана во 1977 година, без оглед на тоа, дали се нао-
ѓаат во подрачјето на општината во кое задолжи-
телно ќе се врши туберкулинизација или надвор 
од тоа подрачје. 

Населените места од став 5 на оваа точка имаат 
првенство при спроведувањето на туберкулинизаци-
јата. 

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе 
покажат позитивна односно сомнителна реакција на 
говедски туберкулин подлежат на ретуберкулини-
зација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се 
смета за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизацијата покажат 
позитивна или сомнителна реакција на говедски ту-
беркулин, ќе се обележат со маркица и до рету-
беркулинизацијата ќе се држат одвоено од другите 
говеда во стопанскиот двор на организацијата на 
здружениот труд односно на индивидуалниот сто-
чар и ќе се третираат како да се заразени. 

Говедата од став 8 на овој член, по барање на 
корисникот на општествени средства односно соп-
ственикот, за време на карантинот, можат да се за-
колат за негова сметка, но под контрола на надлеж-
ниот ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизаци-
јата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сом-
нителните реактори на говедски туберкулин забо-
лат со клинички знаци на туберкулоза, истите мо-
жат да се заколат со право на надоместок на ште-
та, но по претходно одобрување на Управата за 
ветеринарна служба. 

Во стопанските дворови во кои се утврди ту-
беркулоза ка ј говедата, ќе се врши туберкулини-
зација на говедата секои четириесет и пет дена, се 
додека кај сите говеда во тие стопански дворови не 
се добие негативен резултат за туберкулоза при две 
туберкулинизации извршени едноподруга. 

Нововнесените говеда за приплод во Републи-
ката задолжително ќе се туберкулинизираат нај-
доцна 45 дена по нивното внесување. 

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

Во живинарските фарми на организациите на 
здружениот труд и на индивидуалните сточари што 
се занимаваат со производство на јајца и живина 
за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 
10% од кокошките најдоцна до 31. VI. 1978 година. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат живина за расплод, ќе се 
изврши туберкулинизација на 10% од внесената 
живина најдоцна 45 дена по внесувањето на истата. 

Во живинарските фарми од став 14 и 15 на оваа 
точка во кои ќе се утврди туберкулозата ка ј ко-
кошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите 
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кокошки и колење на туберкулозните кокошки се-
кои четириесет и пет дена, се додека кај сите ко-
кошки не се добие негативен резултат на туберку-
лоза при две туберкулинизации извршени една-
подруга. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 
организациите на здружениот труд и на индиви-
дуалните сточари што се занимаваат со одгледу-
вање на говеда, ќе се земе крв за преглед на бру-
целоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1978 
година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точка 
ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една 
третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата 
на индивидуалните сточари во општината. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1978 го-
дина ќе се земе крв најмалку од половината од 
предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчи-
ња за преглед на бруцелоза од ставот 2 на оваа 
точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 
1978 година ќе се земе крв од преостанатиот пред-
виден број крави, јуници, бикови и јунчиња. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населе-
ните места во кои ќе се земе крв од кравите, ју-
ниците, биковите и јунчињата од став 2 на оваа 
точка. Подрачјето на кое ќе се земе крв за прег-
лед на бруцелоза треба да се совпаѓа со подрачјето 
на општината во кое ќе се врши туберкулинизација. 

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од сите 
крави, јуници, бикови и јунчиња во населените ме-
ста во кои бруцелозата била констатирана во 1977 
година, без оглед на тоа дали тие населени места се 
наоѓаат на подрачјето кое е опфатено со задолжи-
телниот преглед на бруцелоза кај говедата или не. 

Населените места од став 5 на оваа точка имаат 
првенство во земањето на крв. 

Од сите овци во населените места во кои е ус-
тановен абортус кај овците со непозната етиологија 
ќе се земе крв за преглед на бруцелоза. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези 
на општествените стопанства и индивидуалните 
сточари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза најкасно до 30. IX. 1978 го-
дина. 

Во стопанските дворови во кои ќе се установи 
бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи ќе се зе-
ме крв од сите приплодни говеда, свињи и овци се-
кои три до четири седмици, се додека ка ј сите при-
плодни говеда, свињи и овци не се добие негати-
вен резултат за бруцелоза при три земања на крв 
едноподруго. 

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

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократна вакцинација на говедата, овците и ко-
њите против болеста антракс во периодот од 1-ви 
април до 31 мај 1978 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцина-
ција против антраксот, како и грлата што ќе се оте-
лат, ојагнат и ождребат подоцна, дополнително ќе 
се вакцинираат против антраксот кога ќе ги испол-
нат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа 
наредба ќе се сметаат населените места во кои 
антраксот е установен во последниве петнаесет го-
дини (1963—1977 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 

1 од Републичкиот закон, ќе определи кои населени 
места на подрачјето на општината во смисла на 
став 3 од оваа точка ќе се сметаат за антраксни 
дистрикти. 

Во сите населени места во кои во текот на 1978 
година се установи антракс кај животните ќе се 
изврши еднократна вакцинација на говедата, овците 
и коњите против болеста антракс. 

Еднократна вакцинација на говедата, овците и 
коњите против антраксот ќе се изврши во сите ор-
ганизации на здружениот труд што се снабдуваат со 
фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дис-
трикт на антраксот односно кога не се знае него-
вото потекло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани во точка 4 за превентив-
ната вакцинација на говедата, овците и коњите 
против антраксот, ќе се применуваат и против шу-
шкавецот, со таа разлика, што против шушкаве-
пот ќе се вакцинираат само говедата, а како дис-
т р и к т на шушкавецот, во смисла на оваа на-
редба, ќе се сметаат населените места во кои шу-
шкавецот бил утврден во последните пет години 
(1973—1977 година). 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на 
свињите против чумата ќе се врши само во опште-
ствените свињарски фарми, според упатството на 
производниот завод, чија вакцина ќе се употре-
бува. 

Ако ВО текот на годината се појави чума кај 
свињите во некое населено место, надлежниот оп-
штински ветеринарен инспектор ќе ги определи на-
селените места во кои ќе се изврши превентивна 
вакцинација на свињите против чумата. 

7. Црвен ветар кај свињите 

Превентивна вакцинација на свињите против 
црвениот ветар ќе се изврши во населените места 
и во организациите на здружениот труд што се сме-
таат за загрозени од оваа заразна болест. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населе-
ните места и организациите на здружениот труд 
што одгледуваат свињи, што се сметаат за загро-
зени од црвениот ветар кај свињите. 

8. Краста 

Во населените места во кои крастата кај овците 
владеала во текот на 1977 година, најдоцна до кра-
јот на април 1978 година, ќе се изврши преглед 
на овците. 

Прегледот од став 1 на оваа точка, согласно 
член В точка 1 од Законот за ветеринарната инс-
пекција („Службен весник на СРМ" број 45/73), го 
врши надлежниот ветеринарен инспектор односно 
овластената ветеринарна станица. 

Во стадата овци во кои при прегледот се утвр-
ди краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по 
стрижбата да се изврши првото бањање на сите 
овци во тие стада. Второто бањање ќе се изврши 15 
дена по првото. Истовремено ќе се применуваат 
и други ветерииарно-санитарни мерки, според по-
стојните прописи. 

Во стадата овци во кои во текот на 1978 годи-
на се установи краста, неодложно ќе се спроведе 
лекување на болните овци, односно двократно ба-
њање на сите овци во заразените стада, а ќе се 
применуваат и други ветеринарно-санитарни мер-
ки според постојните прописи (дезинфекција и др.). 

Ако во некое населено место се утврди краста 
кај овците во едно стадо, ќе се изврши бањање на 
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сите овци во заразеното стадо, како и на сите овци 
од стадата кои пред утврдувањето на болеста пасе-
ле на пасиштето, на кое паселе и овците од зара-
зеното стадо, односно на сите овци од стадата што 
минуваат по исти патишта по кои минувале и ов-
ците од заразеното стадо. 

Овците од стадата што одат на летна испаша 
и во кои имало краста во текот на 1977 година, од-
носно во кои ќе се појави таа во периодот пред трг-
нувањето на летна испаша, задолжително ќе се из-
бањаат најмалку еднаш додека се на зимските па-
сишта. 

На сопствениците чии стада овци подлежат на 
бањање според став 6 од оваа точка, ако овците не 
биле избањате надлежниот општински ветеринарен 
инспектор нема да им издаде одобрение нивните 
стада овци да ги напуштаат зимските пасишта. 

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

9. Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на ж и -
вината против чумата во 1978 година ќе се изврши 
на територијата на целата Република, според пла-
нот што ќе го изработи ветеринарната станица во 
општината, во согласност со општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со вакцина „Ла Сота", таа ќе се спроведува два пати 
годишно и тоа првиот пат во периодот од 1 март до 
31 мај 1978 година и вториот пат во периодот од 1 
септември до 30 ноември 1978 година. Притоа, во 
секое населено место меѓу првата и втората вакци-
нација треба да се запази интервал од околу 6 
месеци. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со 
сува „Муктезар" вакцина, таа ќе се спроведува ед-
наш годишно и тоа ЕО периодот од 1 септември до 
30 ноември 1978 година. 

Општинскиот ветеринарен инспектор согласно 
член 76 точка 5 од Републичкиот закон, поаѓајќи од 
епизоотиолошката состојба во општината ќе опре-
дели која од напред споменатите вакцини ќе биде 
употребена на територијата на општината. 

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

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

10. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација на овците против за-
разната кривотница ќе се изврши во населените ме-
ста и во организациите на здружениот труд што се 
сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

Ќе се изврши лекување на овците во стадата 
за кои ќе се утврди дека се заразени со заразната 
кривотница. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 30 точ-
ка 11 и член 35 став 1 од Републичкиот закон ќе 
ги определи населените места и организациите на 
здружениот труд што одгледуваат овци, што се 
сметаат за заразени од оваа заразна болест, од-
носно во кои треба да се спроведе лекување. 

На лекување подлежат сите овци во заразени-
те стада, во текот на кое задолжително се спро-
ведуваат ветеринарно-хигиенски и зоопрофилак-
тички мерки (одделување на болните од здравите 

овци, хируршка обработка и дезинфекција на ча-
пунките ка ј болните овци, секојдневна дезинфек-
ција на чапунките ка ј одвоените „здрави" овци, 
горење односно закопување на отпадоците од на-
пуштите по хируршката интервенција, напуштање 
на заразеното пасиште за 14 дена, колење на ов-
ците со тешки непоправиви деформации и др.). 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај 
јагнињата 

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците 
против ентеротоксемијата и заразниот пролив ка ј 
јагнињата во населените места и во организациите 
на здружениот труд во кои ќе се установи во по-
следните пет години (1973—1977 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон ќе ги определи населените 
места и организациите на здружениот труд во кои 
ќе се врши вакцинација од став 1 на оваа точка. 

12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата 
и други салмонелози 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што се занимаваат со производство на 
ја јца и живина за расплод, најмалку два пати го-
дишно, во временско растојание од 6 месеци, со 
методата на брзата аглутинација, ќе се изврши, пре-
глед на тифус на 10% од живината во тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат ја јца и живина за рас-
плод, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од 
живината во фармата односно од грлата добиени од 
увезените јајца. 

-Ако ВО фармата од став 1 на оваа точка се 
установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се 
врши преглед на сета живина во заразената фарма 
на тифус и колење на заразената живина, се доде-
ка ка ј живината во заразената фарма не се добие 
негативен резултат при два прегледа извршени 
едноподруго. 

За време на карантинот на внесената живина и 
ја јца за приплод од странство и од други подрачја 
на земјата надлежниот општински ветеринарен инс-
пектор за карантинот, ќе испрати до ветеринарно-
дијагностичката установа, овластена со решението 
за карантинот, најмалку 50% од бројот на пцовиса-
ните грла односно од бројот на неизведените ја јца 
за лабораториско испитување на тифус ка ј живи-
ната. 

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

Во населените места и во организациите на 
здружениот труд во кои лабораториски се устано-
ЕИ постоење на белодробна стронгилоза и желудоч-
но цревни паразити ка ј говедата и овците ќе се из-
врши најмалку двократно третирање на говедата и 
овците во тие населени места против овие болести 
(на пролет и на есен). 

Од сите стада говеда и овци на организациите 
на здружениот труд, како и од стадата овци и го-
веда, чии сопственици се индивидуални Сточари, во 
населените места за кои постои сомнение дека се 
заразени со белодробна стронгилоза, односно со же-
лудечно-цревни паразити ќе се земе материјал за 
лабораториско испитување. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените 
места во кои ќе се земе материјал од овците и го-
ведата за лабораториско испитување, како и на-
селените места и организациите на здружениот труд 
р о кои ќе се врши двократно третирање на овците 
и говедата против белодробната и желудечно-црев-
ната стронгилоза. 
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14. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши че-
творократна дехелментизација на кучињата со 
дронцид, сколобан или друго ефикасно средство 
што ќе биде одобрено во текот на годината и тоа 
првата во периодот од 3-ти јануари до 31 март 1978 
година, втората три месеци по првата, третата ТРИ 
месеци по втората и четвртата три месеци по тре-
тата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу 
одделните дехелментизации треба да се запази ин-
тервал од три месеци. 

Дехелментизацијата од став 1 и 2 на овој член 
ја вршат овластени ветеринарни работници. 

15. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1978 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање со 
против крлежни средства на сите мерино овци од-
носно сите внесени говеда од благородни раси во 
Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Ќе се врши преглед во однос на заразните и 
паразитните болести ка ј пчелите на сите сандаци 
(кошници) пчели во организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со пчеларство, како и пре-
глед на сите сандаци (кошници) пчели на индиви-
дуални пчелари во населените места каде постојат 
индикации или сомнение за присуство на заразни 
односно паразитни болести ка ј пчелите. 

17. Заразни болести кај рибите 

Во текот на 1978 година ќе се изврши најмалку 
двократен задолжителен преглед на вештачките 
рибници во Републиката и при сомнение на појава 
на заразна болест ка ј рибите ќе се испрати мате-
ријал за лабораториски преглед ЕО една од овлас-
тените ветеринарно"дијагностички организации на 
здружениот труд во земјата. 

Прегледот од став 1 на оваа точка, согласно член 
8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција, 
ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор 
односно овластената ветеринарна станица. 

18. Метилавост (фасциолоза) 

Во сите населени места и во организациите на 
здружениот труд во Републиката, во кои со лабо-
раториски преглед ќе се установи метилавоста 
(фасциолозата ка ј овците и говедата), ќе се изврши 
најмалку двократно превентивно третирање на ис-
тите против метилавоста. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот на 
есента 1978 година, според планот што ќе го изра-
ботат ветеринарните станици и ветеринарните служ-
би на земјоделските и другите организации на здру-
жениот труд од подрачјето на општината, во соглас-
ност со општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на ветеринарството. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи местата во 
кои ќе се земе материјал од овците и говедата за 
преглед на метилавоста и во кои ќе се изврши тре-
тирање на овците и говедата против метилавоста. 

19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1978 година ќе се изврши едно-
кратен лабораториски преглед на млекото од сите 
крави во организациите на здружениот труд кои се 
занимаваат со одгледување на говедата за болеста 

заразно пресушување на вимето и лекување на гр-
лата за кои ќе се утврди дека се болни од заразно 
пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овците болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето ќе се земе материјал 
за лабораториско испитување и ќе се врши лекува-
ње на сите болни односно сомнително болни овци од 
оваа болест. 

21. Лептоспироза 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и 
чунчињата, како и земената крв од маториците, 
женските назимчиња и од нерезите во текот на 1978 
година за преглед на бруцелоза (точка 3 од наред-
бата) лабораториски ќе се прегледа и на лепто-
спироза. 

22. Лигавка и шаи 

Во периодот од 1 до 31 мај 1978 година во орга-
низациите на здружениот труд што се занимаваат 
со одгледување на говеда ќе се изврши превен-
тивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ 
против лигавка и шап на сите приплодни говеда 
постари од 3 месеци. 

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 
1978 година во организациите на здружениот труд 
од став 1 на оваа точка, ќе се изврши превентивна 
вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ про-
тив лигавка и т а п на сите ПРИПЛОДНИ говеда што 
за прв пат во својот жигот биле вакцинирани со 
ораа вакцина во периодот од 1 до 31 мај 1978 година, 
на телињата постари од 3 месеци и на говедата што 
дотогаш воопшто не биле вакцинирани. 

23. Јагарчивост 

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноември 
до 15 декември 1978 година против јагарчивоста ка ј 
говедата ќе се изврши третирање на говедата во 
сите населени места во СР Македонија во кои ќе се 
утврди ова паразитно заболување ка ј говедата. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 од 
Републичкиот закон, ќе ги определи населените ме-
ста во општината во кои ќе се врши задолжително 
третирање на говедата против хиподермозата. 

24. Инфективен бронхит 

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

Ш 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкуло-
зата, се врши врз основа на лабораториски наод во 
една од овластените ветеринарно дијагностички ор-
ганизации на здружениот труд во земјата. 

IV 
Евиденцијата за спроведување на мерките опре-

делени со оваа наредба се води и извештаите се 
доставуваат на утврдените обрасци. 

V 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 11-1972/2 
14 декември 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за 

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



Стр. 1074 - Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 декември 1977 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

325. 
Врз основа на член 149 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 46/72 и 36/76), а во врска со член 46 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 42/77) и член 203 став 1 
точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 19 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1978 ГОДИНА 

I 
Стапката на основниот придонес за пензиско и 

инвалидско осигурување за 1978 година се опреде-
лува на 9,70% од личните доходи и другите при-
мања што служат за утврдување на пензиската ос-
нова, односно во висина од 14,15% од чистите лични 
доходи и другите примања што служат за утврдува-
ње на пензиската основа. 

Пресметувањето и уплатувањето на основниот 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување со 
примена на стапката на придонесот на чистите лич-
ни доходи и другите примања што служат за утвр-
дување на пензиската основа определена во прет-
ходниот став ќе се применува доколку личниот до-
ход не ги содржи сите придонеси од личниот доход. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-2042/1 Претседател, 
19 декември 1977 година Лилјана Манева, с. р. 

Скопје 

326. 
Врз основа на член 149 став 4 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72), член 45 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 
6 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, на седницата одржана на 
19 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕТА 

СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Додатниот придонес за стажот на осигурување-

то што се смета со зголемено траење служи за по-
кривање на зголемените обврски на пензиското и 
инвалидското осигурување што настануваат поради 
сметањето на стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење и со намалувањето на старосната гра-
ница на осигурениците на одредени работи и работ-
ни задачи. 

II 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите на здружениот труд, са-
моуправните организации и заедници и други ра-
ботни заедници кои не се организирани како орга-
низации на здружен труд по стапка од: 

а) 4,85% од личниот доход односно 7,075% од 
чистиот личен доход — за работниците кои вршат 
работи и работни задачи на кои секои 12 месеци 
ефективно поминати на работа се сметаат како 18 
месеци стаж на осигурување; 

б) 3,23% од личниот доход односно 4,716% од 
чистиот личен доход — за работниците кои вршат 
работи и работни задачи на кои секои 12 месеци 
ефективно поминати на работа се сметаат како 16 
месеци стаж на осигурување; 

в) 2,42% од личниот доход односно 3,537% од 
чистиот личен доход — за работниците кои вршат 
работи и работни задачи на кои секои 12 месеци 
ефективно поминати на работа се сметаат како 15 
месеци стаж на осигурување; 

г) 1,61% од личниот доход, односно 2,358% од 
чистиот личен доход — за работниците кои вршат 
работи и работни задачи на кои секои 12 месеци 
ефективно поминати на работа се сметаат како 14 
месеци стаж на осигурување. 

Ш 
Додатниот придонес за пензиско и инвалидско 

осигурување по стапките од точка П на оваа одлу-
ка се пресметува на чистиот личен доход на работ-
ниците кои вршат работи и работни задачи на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење. 

Со оваа одлука се опфатени осигурениците од 
член 116 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

IV 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките на додатниот 
придонес за стажот на осигурувањето што се смета 
со зголемено траење за 1977 година бр. 01-1699/1 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/76). 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1978 година. 

Бр. 01-2044/1 Претседател, 
19 декември 1977 година Лилјана Манева, с. р. 

Скопје 
327. 

Врз основа на член 149 став 5 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72), член 45 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 19 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО ИН-
ВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК ЗА 

1978 ГОДИНА 
I 

Додатен придонес за инвалидско осигурување 
за покривање на трошоците на инвалидското оси-
гурување што настанале во врска со инвалид" 
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Од лич-
ниот до-

ход 

носта над утврдениот просек, во 1978 година 
плаќаат сите организации на здружениот труд и 
другите корисници на општествени средства (во 
натамошниот текст: организации) кои според сво-
јата дејност спаѓаат во групите на дејности во кои 
бројот на инвалидите го надминува определениот 
просек и се опфатени со оваа одлука. 

П 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите кои според својата деј-
ност се распределени во следните групи на дејно-
сти, и тоа: 

Од 
чистиот 
личен 
доход 

I. 0115, 0118, 0125, 0128, 020 0,30% 0,48% 
II. 0117, 0119, 0132, 0500, 0605 0,40% 0,60% 

III. 0112, 0120, 0139 0,50% 0,75% 
IV. 0107, 0121 0,60% 0,89% 
V. 0122, 0127 0,70% 0,99% 

VI. 0110 0,80% 1,17% 
VII. 0106, 0111, 0113, 0123 1,36% 1,98% 

Ш 
Организациите кои вработуваат инвалиди на 

трудот од П и Ш категорија на инвалидност со 
полно работно време можат да бараат намалување 
на стапката на додатниот придонес од точка П на 
оваа одлука и тоа за: 

— 10% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници; 

— 15% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници и 

— 20% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот на 1 до 50 активни осигуреници. 

Во бројот на вработените инвалиди на трудот 
не влегуваат инвалидите на трудот кои организа-
циите се должни да ги вработат согласно со Зако-
нот. 

IV 
За намалување на стапките, односно престану-

вање на обврската за плаќање на додатниот при-
донес од точка П на оваа одлука, поради знатно 
изменети услови и околности кај одделни органи-
зации, одлучува Комисијата за утврдување на ште-
ти и отпис на ненаплативи побарувања при Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија. 

V 
Основица за пресметување на додатниот при-

донес од точка I на оваа одлука претставува чистиот 
личен доход остварен од работа во редовното ра-
ботно време, од работа подолга од полното работно 
време и од дополнителна работа. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-2045/1 
19 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

328. 
Врз основа на член 118 став 1 и 4 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 73 став 2, 
член 99 и 138 став 1 точка 1 од Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 19 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ 
НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 

1977 ГОДИНА 

Со оваа одлука се врши аконтативно усогласу-
вање на пензиите и другите парични примања со 
порастот на просечните трошоци на животот во 1977 
година во однос на 1976 година во износ од 12%. 

П 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без заштитниот додаток, се зголемуваат за 10,80% 
и за износ од 24,50 динари. 

На зголемувањето од претходниот став подле-
жат сите пензии определени од пензиска основа во 
која не е влезен целосно или делумно личниот 
доход односно основицата на осигурувањето од 1977 
година, сразмерните делови на пензиите остварени 
врз основа на меѓународни конвенции за социјално 
осигурување до 31 декември 1977 година за осигуре-
ниците чие последно вработување било во стран-
ство, како и исклучително признаените пензии спо-
ред член 27 и 44 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување до 30 јуни 1977 година. 

Привремените пензии определени според член 
38 од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија се зголемува-
ат за 10,80% и за износ од 24,50 динари со тоа што 
така зголемената пензија не може да биде повисока 
од граничниот износ на најниското пензиско при-
мање. 

Пензиите на борците од НОВ од пред 9. 9. 1943 
година определени од гарантираната пензиска ос-
нова во смисла на член 38 став 4 односно член 42 
став 2 од Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување (понатаму: Законот 
за основните права) се зголемуваат за 10,80% и за 
износ од 24,50 динари, ако тоа зголемување за ко-
рисникот е поповолно од усогласувањето според 
одредбите на член 42 став 2 од Законот за основните 
права со примена на загарантираната најниска пен-
зиска основа која ќе се утврди за 1978 година. 

Ш 
Паричниот надоместок за телесно оштетување 

како и материјалното обезбедување и привремени-
от надоместок на инвалидите на трудот кои подле-
жат на усогласување по член 99 од Статутот на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија се зголемуваат за 12%. 

Основата од која се одредува висината на па-
ричниот надоместок за телесно оштетување во 1977 
година се зголемува за 12% и од 1 јануари 1978 
година изнесува: 

1) за телесно оштетување настанато по несреќа 
на работа или професионално заболување 1200 ди-
нари; 

2) за телесно оштетување настанато по болест 
или повреда надвор од работата 840 динари. 

IV 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето на пензиите и другите примања спо-
ред точка П и Ш став 1 од оваа одлука служи из-
носот на пензијата без заштитниот додаток, однос-
но износот на другите примања што на корисни-
кот му следува л за месец декември 1977 година, 
не земајќи го предвид зголемувањето според Одлу-
ката за вонредно усогласување на пензиите и дру-
гите примања според порастот на трошоците на жи-
вотот во 1977 година. 

Зголемувањето по оваа одлука припаѓа од 1 ја-
нуари 1978 година и се смета за аконтативно зголе-
мување на пензиите и другите примања заради по-
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растот на просечните трошоци на животот со тоа 
што дополнително ќе се изврши соодветна корек-
ција на усогласувањето ако според конечно утвр-
дениот индекс на движењето на просечните трошо-
ци на животот во 1977 во однос на 1976 година се 
покаже разлика повеќе од 0,5%. Ако процентот 
на разликата биде понизок од 0,5%, тој износ ќе се 
засмета при усогласувањето на пензиите со движе-
њето на просечните трошоци на животот во 1978 
година. 

VI 
На пензиите зголемени според одредбите на 

оваа одлука се додава износот на заштитниот дода-
ток определен според одредбите на соодветната 
одлука. 

VII 
Усогласувањето на пензиите и другите прима-

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

VIII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-2043/1 
19 декември 1977 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

329. 
Врз основа на член 11 од Законот за измену-

вање и дополнув-ање па Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/77) и член 26 став 2 од Статутот на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, на седницата одржана на 19 декември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 

1978 ГОДИНА 

, I 
Најнискиот износ на пензиите за 1978 година из-

несува 1000 динари. 
П 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-2046/1 
19 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

330. 
Врз основа на член 10 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/77) и член 125 од Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 19 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање за определување висината на заштитниот до-
даток на пензиите, почнувајќи од 1 јануари 1978 
година, се утврдува во износ од 1900 динари. 

П 
Определувањето па новиот износ на заштит-

ниот додаток според граничниот износ на најниско-
то пензиско примање од претходната точка на 
корисниците на пензија кои имаат право на таков 
додаток на ден 1 јануари 1978 година ќе го извр-
ши Стручната служба на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
по службена должност, без донесување на писмени 
решенија. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-2048/1 
19 декември 1977 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, с. р. 

531. 
Врз основа на член 203 став 1 точка 4 и член 

240 став 4 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73, 28/74) и 45/76), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 19 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА-ИНВАЛИ-

ДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Во Одлуката за висината и начинот на доде-

лувањето на средства за вработување на невработе-
ните инвалиди на трудот и децата — инвалиди на 
осигуреници („Службен весник на СРМ" бр. 45/76) 
во член 5 бројката „30.000" се заменува со бројката 
„50.000". 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1978 година. 

Бр. 01-2049/1 
19 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

332. 
Врз основа на член 98 став 2 и член 118 од 

Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување па Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, на седницата одржана на 
19 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИ-
ТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА-ИНВАЛИДИ НА ОСИ-
ГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ 
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР 

ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО 

I 
Во Одлуката за висината на паушалниот на-

доместок на инвалидите на трудот и децата-инва-
лиди на осигуреници за времето додека се врши 
професионална рехабилитација надвор од местото 
на живеењето („Службен весник на СРМ" бр. 43/75 
и 45/76) во точка П бројката ,ДОЗО" се заменува со 
бројката „1180". 
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П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-2050/1 
19 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

333. 
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување, на заедничката седница на сите деле-
гати, одржана на 20 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОП-
ШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

1. За обезбедување средства за вршење задачи 
и работите на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување (во натамош-
ниот текст: Републичка заедница) за 1978 година, 
општинските заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување (во натамошниот текст: општин-
ски заедници) уплатуваат придонес во висина утвр-
дена со оваа одлука. 

2. Висината на придонесот од претходната 
точка се утврдува во зависност од вкупните прихо-
ди остварени во претходната година на подрачјето 
на општинската заедница одделно за здравственото 
осигурување на работниците и земјоделците. 

3. Вкупниот придонес на општинските заедници 
за 1978 година се утврдува во вкупен износ од 
5.758.383 динари и се распоредува: 

Годишен придонес 
Општинска заедница . Вкупно 

Работ. Земјод. 
Вкупно 

О 1 2 3 

1. Скопје 1.795.881 98.731 1.894.612 
2. Битола 345.512 116.355 461.867 
3. Прилеп 274.285 101.230 375.515 
4. Куманово 224.340 107.075 331.415 
5. Кратово 24.423 10.555 34.978 
6. Крива Паланка 51.952 23.095 75.047 
7. Титов Велес 354.127 54.585 408.712 
8. Кавадарци 103.394 21.900 125.294 
9. Свети Николе 51.055 24.510 75.565 

10. Штип 192.960 39.095 232.055 
11. Пробиштип 49.360 10.020 59.380 
12. Берово 43.910 22.585 66.495 
13. Делчево 50.220 15.885 66.105 
14. Радовиш 43.125 38.245 81.370 
15. Кочани 99.015 48.625 147.640 
16. Охрид 168.100 18.780 186.880 
17. Струга 103.415 16.395 119.810 
18. Кичево 74.867 19.630 94.497 
19. Дебар 32.740 4.782 37.522 
20. Тетово 203.845 147.415 351.260 
21. Струмица 202.460 131.890 334.350 
22. Гостивар 129.244 68.770 198.014 

В К У П Н О : 4.618.230 1.140.153 " 5.758.383 

4. Од средствата остварени од придонесот на 
општинските заедници и од другите приходи ќе се 
финансираат трошоците на самоуправните органи 
на Републичката заедница, Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување и на здравството на 
Југославија, Стручната служба на Републичката за-
едница и другите потреби на Републичката заед-
ница. 

5. Општинските заедници придонесот од точката 
3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза на 
средствата на Републичката заедница најдоцна до 
20-ти во месецот за изминатиот месец и тоа во ви-
сина од 1/12 од утврдениот годишен придонес. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1978 година. 

Број 0601-1885/1 
20 декември 1977 година Претседател, 

Скопје Никола Арсовски, с. р. 

334. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Само-

управната спогодба за здружување па општинските 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, на заедничка седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 20 декем-
ври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕДСТВА-

ТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за утврдување Листа на готовите 

лекови што можат да се издаваат на рецепт на оси-
гурените лица на товар на средствата на заедни-
ците на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 22/77), Листата 
на лековите се дополнува со следниве лекови: 

Р. бр. Назив на лекот Производител Форма на лекот 

1 2 3 4 

1 Adrianol — T Здравје капки за нос 
за деца 

2 Aldergam Алкалоид таблети, капки 
3 Aluminijum Хемофарм капсули 

hidroksid 
4 Amoksicilin Белупо капсули, суспен-

зија, капки за 
деца 

5 Arficin Белупо капсули 
6 Cefalexin Алкалоид капсули, сируп 
7 Cerson Белупо таблети 
8 Ditamin Лек капки 
9 Doxafen R Лек маст, супозитории 

10 Doxafen plus Лек маст, супозитории 
11 Holevid Крка таблети 
12 Ibuprofen Белупо дражен 
13 Indometacin Белупо капсули 
14 Lexilium Алкалоид таблети 
15 Lithii-carbonat Алкалоид таблети 
16 Lorsilan Белупо таблети 
17 Microgynon-30 Алкалоид дражен 
18 Microgynon-50 Алкалоид дражен 
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1 2 3 4 

19 Oricillin Здравје сируп 
20 Silapen-200 Белупо сируп 
21 Silapen-500 Велупо таблети 
22 Silapen-1000 Белупо таблети 
23 Sulpirid Белупо капсули, таблети, 

сируп 
24 Torecan Крка дражен, супози-

тории 
25 Uroterp Крка капки, капсули 
26 Vasopresin Сандос спреј 

П 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 01-1831/1 
20 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, с. р. 

335. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 4 став 1 точка 3 од Само-
управната спогодба за здружување на општинските 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, на седницата на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите, одржана на 20 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП 

НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 

на надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице. 

П 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурено лице не може да биде помала од: 
1) во случај на смрт на осигурено лице до една 

годишна возраст — 630,00 динари; 
2) во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст — 1.000,00 динари; 
3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст — 1.380,00 динари; и 
4) во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години — 1.750,00 динари. III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи истоимената одлука бр. 01-678/1 од 
22 април 1975 година, објавена во „Службен весник 
на СРМ", бр. 20/75. 

Број 0601-1864/1 
20 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател на Соборот 
на делегатите на работни-

ците — корисници на 
услугите, 

Сергије Гегоски, с. р. 

336. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 4 став 1 точка 3 од Само-
управната спогодба за здружување на општински-
те заедници на здравството и здравственото осигу-
рување во Републичка заедница на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, на седницата на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите, одржана на 20 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
ДНЕВНИЦИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ 
УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО 

ДРУГО МЕСТО 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 

на дневниците на осигурените лица кои се упату-
ваат на преглед и лекување во друго место. 

П 
Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место не може да биде помала, и тоа: 

1) ако се упатуваат во места на територијата на 
СР Македонија — 80,00 динари; 

2) ако се упатуваат во места надвор од тери-
торијата на СР Македонија — 100,00 динари; 

3) ако се упатуваат во Скопје - 90,00 динари; и 
4) ако се упатуваат во другите републики и по-

краински центри — 125,00 динари. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01-677/1 од 22 
април 1975 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ", бр. 20/75. 

Број 0601-1865/1 
20 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател на Соборот 
на делегатите на работни-

ците — корисници на 
услугите, 

Сергије Геговски, с. р. 

337. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и членот 4 став 1 точка 3 од 
Самоуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството 
и здравственото осигурување, Собранието на Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Скопје, на седницата на Со-
борот на делегатите на работниците — корисници на 
услугите, одржана на 20 декември 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПО-
МОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на 

помошта за спрема на новородено дете. 
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II 

Висината на помошта за спрема на новородено 
дете не може да биде помала од 320,00 динари за се-
кое новородено дете. III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи истоимената одлука бр. 01-676/1 
од 22 април 1975 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ", бр. 20/75. 

Број 0601-1866/1 
20 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател на Соборот 
на делегатите на работни-

ците — корисници на 
услугите, 

Сергије Геговски, с. р. 

338. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ", бр. 20/70 и 
29/73), член 13 став 1 алинеја 4 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 12 став 1 алинеја 8 од Са-
моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичка заедница на здравството 
и здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 20 декември 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се усвојува Програмата за здрав-

ствена заштита на населението на СР Македонија 
за 1978 година. 

Член 2 
Програмата за здравствена заштита на населе-

нието на СР Македонија е составен дел на оваа 
одлука. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1978 година. 

Број 0601-1894/1 
20 декември 1977 година 

Скопје 

Претседател, 
Никола Арсовски, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕ-

ТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
За подобрувањето на целосната здравствена со-

стојба и заштита на населението и постигнатите 
резултати, меѓу другото, се базираат на спроведува-
њето на донесената Програма за здравствена за-
штита на населението, Програмата за задолжителни 
видови на здравствена заштита, Акционата програ-
ма за намалување на високата смртност на доенчи-
њата и малите деца во СР Македонија, Акциона-

та програма за подобрување на санитарно-хигиен-
ската и епидемиолошката состојба во СР Македо-
нија. 

Програмата е изготвена врз основа на репуб-
личките општоздравствени приоритетни проблеми и 
процеси. Во неа се вклопени основните интенции на 
глобалните правци на развојот на здравството во 
Републиката и поставките на Општествениот план 
за општествено-економскиот развој на СР Маке-
донија. 

На ист принцип и методологија преку самоу-
правно договарање — средбено планирање, секоја 
општина треба да изготви своја програма врз осно-
ва на своите специфичности, процеси, реализација 
и материјални можности. 

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 

Од досегашните согледувања на демографските 
карактеристики, здравствената состојба на населе-
нието на СР Македонија, бројните анализи во врска 
со санитарно-хигиенските и епидемиолошките ус-
лови на средината каде живее и работи човекот, ор-
ганизацијата и раширеноста на мрежата на здрав-
ствените работни организации и нивната кадров-
ска структура и друга опременост, економските 
можности на општествено-политичките заедници, 
како и зацртаните основни поставки во Општестве-
ниот план за развој на Републиката, како приори-
тетни проблеми за решавање во 1977 година се 
следните: 

— високата смртност и заболувањето на доен-
чињата и малите деца; 

— неповолната хигиенско-епидемиолошка со-
стојба на средината во која живее и работи населе-
нието и акутните заразни заболувања; 

— хроничните дегенеративни заболувања (кар-
диоваскуларните, малигните неоплазми, дијабетесот 
и др.); 

— професионалните заболувања, оштетувања и 
повреди; 

— душевните и нервните заболувања; 
— ниското ниво на здравствената просветеност 

и култура на населението; 
— крводарителството; и 
— нерамномерниот регионален развој на здрав-

ствената дејност, посебно на болничко-стационар-
ната. 

ЗАБОЛУВАЊЕ И ВИСОКА СМРТНОСТ НА ДОЕН-
ЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА 

Г о д и н а 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Морталитет 
на доенчиња 82,2 75,5 67,5 66,6 65,1 60,7 
Умрени доенчиња 
на 100 умрени лица 25,0 22,0 20,7 21,1 20,4 19,5 

Од показателите се гледа дека смртноста на до-
енчињата во СР Македонија е се уште доста ви-
сока во однос на другите републики во СФРЈ 
(60,7%о во 1976 година), иако во последните години се 
чувствува постојано опаѓање. Иста тенденција на 
опаѓање покажува и односот на умрените доенчиња 
на 100 умрени. 

Продолжувањето на спроведувањето на Акци-
оната програма за намалување на високата смртност 
на доенчињата и малите деца во СРМ, во голема мер-
ка ќе придонесе за решавање на овој приоритетен 
проблем, како и со другите мерки што ќе се презе-
мат од здравствените работни организации и од 
општествено-политичките заедници. 

Со Акционата програма за намалување на висо-
ката смртност на доенчињата и малите деца во 
СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со ак-
тивно учество во следните здравствени работни и 
други организации: Здравствениот дом — Скопје, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Заводот за заштита на мајки и деца, клиниките 
при Медицинскиот факултет, медицинските центри, 
здравствените домови и стапици, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, општествено-политич-
ките заедници, органи и организации. 

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА 
СРЕДИНАТА ВО КОЈА Ж И В Е Е И РАБОТИ НА-

СЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛУВАЊА 

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се ка -
рактеризира со релативно брз развој, што во основа 
ги решава повеќето од постоечките санитарно-хи-
1иенски проблеми во градовите од една, а од друга 
страна создава други проблеми, особено на полето 
на загадувањето на човековата средина со постоење 
на разноврсни биолошки, хемиски, физички ноќен 
кои штетно делуваат врз здравјето на човекот. 

Спроведувањето на Акционата програма за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СРМ ќе продолжи и во наред-
ната година преку одредени мерки по вид и обем, 
со што ќе се придонесе за подобрување на хигиен-
ската и епидемиолошката состојба, како и со дру-
ги мерки и ќе земат учество: здравствените домови и 
станици, хигиенско-епидемиолошките одделенија и 
другите дејности во медицинските центри, Репуб-
личката и општинските санитарни инспекции, Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита, опште-
ствено-политичките заедници и други заинтереси-
рани органи и организации. 

Во нашата Република остануваат и понатака 
приоритетни здравствени проблеми — акутните 
заразни заболувања, нивната раширеност, можноста 
на компликации, учество во смртноста, како и не-
насекаде решените хигиенско-епидемиолошки про-
блеми на средината во која живее и работи насе-
лението, за кое неминовно се наметнува догледното 
продолжување на мерките предвидени со закон-
ските прописи за спречување и сузбивање на за-
разните заболувања, како и мерките предвидени со 
Акционата програма за подобрување на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба. 

Во спроведува н,ето на мерките за намалување и 
спречување па акутните заразни заболувања ќе 
учествуваат: Републичката и општинските санитар-
ни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одде-
ленија при медицинските центри, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, ошптествено-политич-
ките заедници, како и другите заинтересирани ор-
гани и организации. 

ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА 
(КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ. МАЛИГНИТЕ НЕО-

ПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР.) 

Во структурата на морбидитетот, кардио-васку-
ларните заболувања во последните години го зазе-
маат третото и четвртото место, како причини за 
смрт со тенденција на постојан пораст, така да во 
1976 година со 22,0% се на 1-то место како причина 
за смрт. 

Појавата на овие заболувања претежно во гру-
пите на продуктивното население, што условува не-
гово проучување и следење од сите заинтересирани 
фактори. 

За решавање на овој приоритетен проблем не-
миновно се наложува потребата од посебна органи-
зациона поставеност на здравствените работни ор-
ганизации, отворање на диспанзери за хронични и 
дегенеративни заболувања, а посебно насочување 
кон решавање проблемот на кардиоваскуларните 
заболувања, нивното спроведување, раното открива-
ње и преземање на адекватни мерки. 

Поради тоа, потребно е организирање на еди-
ници за ургентна медицина и интензивна нега на 
срцевите болни со адекватно стручно оспособување 
на здравствениот кадар, како и соодветна современа 
опрема. 

Во спроведување па мерките ќе учествуваат: 
медицинските центри, клиниките на Медицинскиот 
факултет, Републичкиот завод за здравствена за-
штита, општествено-политичките заедници, органи-
те и организациите заинтересирани за оваа деј-
ност. 

Карактеристично е за заболувањата од малиг-
ните неоплазми дека во последно време во нашата 
Република се забележува тенденција на покачување 
па бројот на заболените и умрените од малигни не-
оплазми. За осетниот пораст од малигни заболува-
ња, од една страна, придонесува брзиот развој на 
урбанизацијата, индустријата, сообраќајот, надво-
решната средина, зголемување бројот на канцеро-
гсните фактори, а од друга страна, продолжувањето 
должината на просечниот век на живеење на чо-
векот. 

Од показателите во амбулаптно-поликлиничките 
и специјалистичките организации се забележува на-
големување на заболувањата од малигни неоплазми 
за околу 3,5% во 1975 во однос на 1974 година. Ис-
тото зголемување се забележува и во болничко-
стационарната дејност. 

Како мерка за решавање на овој проблем се 
наметнува потребата од донесување на законски 
прописи за задолжително пријавување на заболе-
ните од малигпи неоплазми од страна на здрав-
ствените работни организации, со што се овозможу-
ва целосен увид на овој проблем преку устроениот 
регистар за рак при Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје. 

Овој проблем наметнува потреба од отворање на 
етиолошки диспанзери во поголемите медицински 
центри врз регионална основа, усовршување на 
соодветен стручен кадар и опремување со соодвет-
на опрема, за рано откривање и навремено леку-
вање на малигните заболувања. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Институтот за радиологија и онкологија, кли-
никите при Медицинскиот факултет, сите здрав-
ствени работни организации, Републичкиот завод за 
здравствена заштита, општествеио-политичките за-
едници и други органи и организации. 

Следејќи го движењето на дегенеративните хро-
нични заболувања, како и дијабетесот во структу-
рата на заболувањата и состојбите од година во го-
дина бележат перманентен пораст, кое го потврдува 
и индексниот показател од 153,0% во 1975 во однос 
на 1971 година. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВА-
Њ А И ПОВРЕДИ 

Анализата на професионалните заболувања, 
оштетувања и повреди на работа укажува на в а ж -
носта на проблемот и зазема едно од приоритетните 
места во здравствената заштита на оваа категорија 
население. 

Динамиката на развојот на индустриските капа-
цитети во голема мерка допринесоа со своите сло-
жени технички и технолошки процеси и прису-
ството на разни материи кои штетно влијаат врз 
здравјето и доведуваат до повреди и оштетувања, 
посебно таму каде хигиено-техничките мерки не се 
спроведуваат во целина. 

За успешно спроведување на здравствената 
заштита на работниците потребно е натамошно со-
гледување на морбидитетите, трауматогените ф а к -
тори, како и преземање на рано откривање, спречу-
вање, отстранување, лекување и рехабилитација. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
здравствените станици во работните организации, 
дејностите на медицината на трудот, медицинските 
центри и здравствените домови, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита и други работни орга-
низации заинтересирани за здравствена заштита на 
работниците, како и општествено-политичките за-
едници. 
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ДУШЕВНИ И НЕРВНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Карактеристично е тоа што во овој период зна-
чително зголемување има во групата на психич-
ките и нервни заболувања за 31,4% в о однос на 1972 
година, што услови учеството во структурата во 
најчестите групи на заболувања да се зголеми од 
10,8% во 1972 година на 12,3% во 1976 година. 

НИСКО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ПРОСВЕТЕ-
НОСТ И КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Непосредно влијание, во редоследот на приори-
тетните здравствени проблеми имаат: ниското ниво на 
здравствената и општата просветеност на населе-
нието, лошите навики, обичаите и обредите кои по-
стојат ка ј дел од населението. 

Постојаната програмирана здравствено-воспит-
па активност од сите профили на здравствени ра-
ботници и здравствени работни организации, главно 
ќе допринесе за подигање на здравствената про-
светеност и култура ка ј населението и измена на 
лошите наврши и обичаи. 

Активноста на здравствено-воспитната дејност 
треба да биде усмерена, пред се, кон изнесените 
приоритетни проблеми во општините и Републиката 
и да биде реализирана преку соодветни видови и 
обем на мерки. 

Во спроведувањето на здравствено-воспитните 
мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скоп-
је, Заводот за здравствена заштита на мајки и де-
ца, сите здравствени работни организации, Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита, Црвениот 
крст, општествено-политичките заедници, училиш-
тата и другите органи и организации заинтересира-
ни за оваа дејност. 

КРВОДАРИТЕЛСТВО 
Еден од приоритетните проблеми во здравстве-

ната заштита и во 1977 година е недостигот од крв 
и крвни деривати што е резултат од намалување-
то на бројот на доброволните дарители на крв од 
една страна, а од друга страна, зголемувањето на 
хируршките интервенции од повредите на работа, 
вон работа, сообраќајните несреќи и другите меди-
цински интервенции, што наложува да се спроведат 
следните мерки: 

— донесување програма за потребни количини 
на крв и крвни деривати, како и обезбедување до-
волен број на дарители на крв за околу 3% од 
градското население и 1% од останатото; 

— оспособување и специјализирање на здрав-
ствениот кадар за работа на оваа дејност; 

— современо допремување и опремување на ор-
ганизационите единици за трансфузиологија; 

— постојано следење на развојот на медицин-
ските гранки, посебно хируршките кои имаат по-
треба од крв во примената на терапијата; 

— програмирана и организирана пропагандна 
дејност со цел активирање на населението за уче-
ство во крводарителството. 

НЕРАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ, ПОСЕБНО НА ВОЛ-

НИЧКО-СТАЦИОНАРНАТА 

Со оглед на тоа дека во нашата Република до 
денес не е извршено самоуправно договарање за ре-
гионална поставеност на здравството, здравствената 
дејност е организирана и се обезбедува главно пре-
ку комуните. 

Мрежата на здравствените организации и еди-
ници се карактеризира со ^ р а м н о м е р н а раз-
виеност и нерамномерно обезбедување на здрав-
ствениот кадар, особено на поедини профили. 

Бројот на лекарите од општа практика бележи 
покачување во 1975 со 62 во однос на 1971 година. 
Иако се забележува зголемување на овој вид ка-
дар, се уште нивниот број е недоволен и нерамно-

мерно распореден по одделни општини, а посебно 
тој недостиг се чувствува во неразвиените општи-
ни и селските населби. 

Здравствената заштита на претшколските деца 
како задолжителен вид на здравствена заштита ко-
ја се врши во претшколските диспанзери, иако 
има извесно зголемување на бројот на организирана 
заштита, се уште во четири општини не постојат 
диспанзери за здравствена заштита на деца. Ме-
ѓутоа, во 26 општини каде постојат такви диспан-
зери се уште не се комплетни со кадар и опрема, 
а во некои нема ни советувалишта. 

Здравствената заштита на школски деца е не-
доволно развиена по одделни општини, бидејќи од 
87 организациони единици 43 се во Скопје. Иста е 
состојбата и со лекарите, бидејќи од 63 лекари во 
Републиката 27 се во Скопје, од кои 11 лекари-
специ ја листи од вкупно 16 во Републиката. 

К а ј школските деца во 15 општини здравстве-
ната заштита не е одвоена просторно и кадровски 
од здравствената заштита на возрасните. 

Здравствената заштита на работниците иако се 
подобрува сепак е посебно организирана само во 
14 општини, од кои голем број организациони еди-
ници се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекари-спе-
цијалисти од оваа гранка има вкупно 41, од кои 30 
во Скопје, по два во Куманово и Битола, три во 
Титов Велес и по еден во Гостивар, Кочани, Прилеп 
и Струмица. 

Здравствената заштита се обезбедува од 369 
стоматолози во 1976 година, што е за 76 стоматоло-
зи повеќе од 1974 година. Но, и покрај зголемува-
РБСТО, истите не се рамномерно распоредени во од-
делни општини. 

Болничко-стационарната дејност се обезбедува 
во болнички одделенија при медицинските центри, 
клиниките и институтите на Медицинскиот ф а к у л -
тет, Општата болница — Скопје, соци јалистичките 
болници, заводите, природните лекувалишта и вон-
болничките стационари. Се бележи зголемување на 
бројот на организационите единици и бројот на 
болничките кревети, но нивната дистрибуција по 
видови и намена е различна. Зголемувањето на бро-
јот на болничките постели за рехабилитација и нев-
ропсихијатри,! а се цени како позитивно, бидејќи е 
во сообразност со зголемувањето на бројот на бол-
ните од овој вид на заболување. Меѓутоа, се уште 
големиот број на болнички постели на белодробната 
туберкулоза наложува п р е и м е н у в а њ е за други бо-
лести. 

Распоредот на болнички постели, гледано по 
општини, е неповолен, што негативно се одразува 
на побрзиот и поскладниот развој на болничката 
дејност и на економичноста на работата. Постои не-
рамномерност на бројот на лекари во однос на рас-
пореденост по општини, како и во однос меѓу ле-
кари-специјалисти и лекари од општа практика. 
Се повеќе расте бројот и учеството на лекарите-
специјалисти што доведува до концентрирање на 
лекарите во поголемите градови. 

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО 
ПРОГРАМАТА: 

— намалување на заболувањата и високата 
смртност на доенчињата и малите деца; 

— подобрување на здравствената заштита на 
мајките, доенчињата и малите деца; 

— подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба во СРМ; 

— откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни заболувања: 

— намалување на хронично-дегенеративните за-
болувања (кардиоваскуларните, малигните, нервни-
те и душевни заболувања, дијабетесот и др.); 

— регистрирање и намалување на професио-
налните заболувања и оштетувања; 
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— унапредување на крводарителството и обез-
бедување доволни количини на крв и крвни дери-
вати; 

— зголемување и унапредување на активниот 
метод на лекување; 

— рамномерен регионален развој на здравст-
вото; 

— рехабилитација на професионалните и дру-
ги заболувања и оштетување на здравјето; 

— спроведување на методата за активно леку-
вање и нега на болен во домашни услови; 

— засилување на здравствената заштита за вре-
ме на зимскиот и летниот туризам во туристичките 
места; 

— борба против сообраќајниот трауматизам; 
— кадровско зајакнување на патронажната 

служба, и 
— здравствено просветување. 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За намалување високата смртност на доенчи-
њата и малите деца, како и следењето развитокот 
на здравствената состојба на децата и младината, 
да се спроведуваат мерките предвидени со Акцио-
ната програма за намалување на високата смртност 
на доенчињата и малите деца; 

— Да се вршат систематски прегледи на забите 
и санирање на заболувањата; 

— Преглед, лекување и рехабилитација на за-
болените деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски и 
други помагала; 

— Организирање на советувалишта и диспан-
зери во недоволно развиените подрачја; 

— За подобрување на здравствената заштита на 
бремените жени и мајките да се спроведуваат мер-
ките од Акционата програма за намалување на ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца и 
Програмата за задолжителните видови на здравст-
вената заштита; 

— За подобрување на епидемиолошката сос-
тојба и намалувањето на заболувањата на зараз-
ните болести да се спроведуваат мерките од Акцио-
ната програма за подобрување на санитарно-хи-
гиенската состојба и мерките предвидени со Прог-
рамата за задолжителните видови на здравствената 
заштита; 

— Спроведување на превентивната работа за 
рано откривање на хроничните заболувања; 

— Лекување, контрола и рехабилитација на 
хроничките заболувања; 

— Патронажни посети на болните за поодделни 
хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно 
лекување; 

— Евиденција и редовно пријавување на болес-
тите кои подлежат на пријавување; 

— Отворање на онколошки диспанзери во по-
големите медицински центри; 

— Регистрирање на професионалните заболу-
вања и оштетувања на здравјето на вработените; 

— Интензивно проучување на здравствената 
состојба на вработените, условите за работа и заш-
титата на работа; 

— Отворање на диспанзери по медицина на 
трудот во поголемите работни организации и пра-
вилно функционирање на постојните; 

— Проучување на причините за апсентизмот и 
трауматизмот; 

— Откривање, лекување и рехабилитација на 
повредените и заболените од професионални и дру-
ги заболувања; 

— Унапредување на крводарителството преку 
спроведување на Програмата за зголемување бро-
јот на доброволните дарители на крв; 

— Зголемување бројот на медицинските едини-
ци, особено во недоволно развиените подрачја, 
интензивирање на амбулантно-поликлинички и дис-
панзерски метод на работа; 

— Со регионализација да се изврши рамноме-
рен развој на здравството, посебно на болничко-ста-
ционарните установи; 

— Спроведување на методата за лекување и не-
га на болен во домашни услови со обезбедување на 
потребен стручен надзор; 

— За намалување на последиците од сообраќај-
ниот трауматизам да се организираат и опремуваат 
здравствен: станици во населените места во непос-
редна близина на поголемите сообраќајни патишта 
кои ќе служат за давање здравствена заштита и на 
повредените во сообраќајните несреќи; 

— Зголемување или одржување на исто ниво 
на медицинскиот кадар во здравствените работни 
организации за време на зимскиот и летниот тури-
зам во туристичките места, и 

— Перманентно да се спроведува здравствено 
воспитување на населението преку програмско-вос-
питна работа во разни форми со користење на ме-
тоди и нагледни здравствено-воспитни средства. 

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

339. 

Врз основа на член 28 од Статутот на Заедни-
цата на научните дејности, а во врска со член 4 и 
7 од Општествениот договор за висината и дви-
жењето на средствата за финансирање на општа-
та и заедничката потрошувачка преку Републич-
киот буџет и финансиските планови на републич-
ките самоуправни интересни заедници во 1977 го-
дина бр. 12-493/1 од 28. Ш. 1977 година, Собранието 
на Заедницата на научните дејности, на ХХП-та 
седница одржана на 25. X. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ УПЛАТЕНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ОД 
ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБО-

ТЕН ОДНОС 

I 

По остварувањето на приходите на Заедницата 
на научните дејности до предвиденото ниво со Оп-
штествениот договор за висината и движењето на 
средствата за финансирање на општата и заед-
ничката потрошувачка преку Републичкиот буџет 
и финансиските планови на републичките самоуп-
равни интересни заедници во 1977 година, сите на-
тамошни празнења да не бидат вршени во полза на 
Заедницата, туку обврзниците да бидат ослободени 
по основ на придонесот од доходот на организа-
циите на здружен труд и по основ на придонесот од 
личниот доход од работен однос. 

П 

Одлуката влегува во сила од денот на донесу-
вањето и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-1712/1 
26 декември 1977 година 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р Тодор Џунов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

340. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74) и член 204 
став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
- Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
тово, на седницата на Соборот на делегатите — ко-
рисници на услугите — работници и Соборот на де-
легатите — даватели на услугите, одржана на 19 
декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

г р у в а њ е на работниците за 1978 година се опреде-
лува во височина од 7,50% од бруто личниот доход 
и другите примања, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителни видо-
ви на здравствена заштита — од 2,70%; и 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што Заедницата сама ги утврдува 
- од 4,80%. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угости-

телска и друга дејност со средства за работа над 
кои постои право на сопственост и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат професионални дејности за себе и за ра-
ботниците вработени кај нив, корисниците на пен-
зии и инвалиднини, заедниците за работите на вра-
ботувањето за лицата што се привремено без рабо-
та, се должни да плаќаат придонес за здравствено 
осигурување по стапка од 10,75% и тоа: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 3,85% ; 

— за права што Заедницата сама ги утврдува 
- 6,90%. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е нето личниот доход 
и нето примањето, односно износот на пензијата и 
инвалидпината и другите примања, договорената ос-
новица за осигурување, како и просечниот износ ис-
платен на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица за времето за кое се плаќа при-
донесот. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство за работниците испратени на 
работа во странство од основните организации на 
здружениот труд (деташирани работници) се опре-
делува по стапка во височина од 20% од утврде-
ната основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во годината 
што претходи на годината во која работникот е ис-
пратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година, како основица се зема 
исплатениот просечен нето личен доход во катего-
ризацијата што ја има деташираниот работник. 

Основиците од претходниот став во текот на го-
дината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната кога деташирањето е извршено спрема прет-
ходната година. 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравственото осигу-

рување во случај на несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести, се утврдува: 

а) 0,50% од доходот на основните организации 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации од областа на стопанството, вклучувајќи ги 
и организациите на здружениот труд регистрирани 
како установи распоредени во областите од ОД — 
10 од Одлуката за единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ" број 34/76). 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од претходниот став е остварениот доход на-
мален за пресметаните законски и договорни обвр-
ски, освен данокот на доходот; 

б) 0,50% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите од 11 — 14 од 
Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите. 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од претходниот став претставуваат сите па-
рични примања според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 5 
Придонес за повреда на работа и заболување 

од професионални болести по стапка од 0,70% од 
нето основица ќе пресметуваат и плаќаат и обврз-
ниците на придонесот, за вработените со договор 
за дело и за продолжено работно време, како и 
работните луѓе што вршат занаетчиска, угостител-
ска и друга дејност за себе и за работниците вра-
ботени кај нив. 

Член 6 
За пресметување и плаќање на придонесите за 

здравствено осигурување и за утврдување правата 
од здравственото осигурување на лицата вработени 
кај приватни работодавци, за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението не е 
утврдена основица за придонес, се утврдуваат след-
ните основици и тоа: 

1. за лицата вработени како неквалификувани 
работници — 1.900; 

2. за лицата вработени како полуквалификувани 
работници — 2.100; 

3. за лицата вработени како квалификувани ра-
ботници — 2.500; 

4. за лицата вработени како висококвалифику-
ваии работници — 3.000; 

5. за домашните помошнички — 2.200. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,.Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 0205-1540/12 
19 декември 1977 година 

Тетово 

Претседател, 
Звонко Блажевски, с. р. 

341. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 

став 2 и член 26 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" број 5/74) 
и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Тетово („Службен весник на СРМ" број 
12/77), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово, 
на седницата на Соборот на делегатите корисници 
на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите 
даватели на услугите, одржана на ден 19 декември 
1977 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

со средствата за работа над кои постои право на 
сопственост, ќе плаќаат придонес за здравствено 
осигурување во 1978 година во следниве износи: 

— по стапка од 6% од личниот доход од земјо-
делска дејност; 

— паушал по член на домаќинството од 60,00 
дин.; и 

— паушал по домаќинство од 150,00 дин. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 

а немаат сопствена земја, ќе плаќаат придонес по 
домаќинство во износ од 400,00 дин. и по член на до-
маќинството по 60,00 дин. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 0205-1540/16 
19 декември 1977 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Томи-
слав Ристо Трајчевски од село Дихово, против ту-
жената Цветанка Ташко Кунова од Австралија, 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената да се јави пред овој суд 
или да одреди свој полномошник. Во спротивно, 
по барање на судот од Центарот за социјална ра-
бота — Битола ќе и се постави привремен стара-
тел кој ќе ја застапува по спорот пред овој суд. 

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 885/77. 
(102) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Б а ј -
рамова Енисе од Штип, против тужениот Бајрамов 
Али, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Бајрамов Али да се јави 
во судот или да ја достави својата адреса во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно 
ќе му се определи старател кој ќе го застапува до 
окончувањето на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 316/77. 
(100) 

Мијова Сава од Штип, ул. „Железничка" бр. 23 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Адманов Митко, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местото на живеење на ту-
жениот не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој застап-
ник. Во спротивно судот по службена должност ќе 
му го одреди за застапник Цацков Јордан, судски 
приправник во Општинскиот суд во Штип. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 581/77. 
(101) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

' Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
по тужбата на малолетните тужители: Авзи, Са-
фет, Абдула, Сузана и Хаздра, сите Јусуфи, за-
стапуваш! од законскиот застапник мајката Ха-
кумша Бафтијари од Тетово, ул. „Јадранска" бр. 
13, а против тужениот Мехмет Хавзиов Јусуфи 
од Тетово, времено на работа во Австрија, за утвр-
дување на законска издршка. 

Се задолжува тужениот Мехмед Јусуфи во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави на 
Општинскиот суд во Тетово или да определи свој 
полномошник. Доколку не го стори тоа ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе го застапува 
до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 691/77. 
(98) 

Пред овој суд се води спор за повраќај на заем 
по тужбата на тужителот Стојан Ристовски од село 
Челопек, против тужениот Трајан Гинчевски од 
Тетово, сега со непозната адреса во САД. Вредност 
на спорот 18.500 динари. 

Се повикува тужениот Трајан Гинчевски од 
Тетово, сега со непозната адреса во САД, да се јави 
во судот или да ја достави својата точна адреса во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно ќе му биде одреден старател, во смисла на 
член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите инте-
реси до окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1189/77. 
(99) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води туж-
ба за надомест на штета од тужителот Димитриев-
ски Делчо од Тетово, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 
409 против тужениот Амза Арслан Руфат од Скоп-
је, ул. „520" бр. 15, сега со непознато место на жи-
веење. Вредност на спорот 10.859,45 динари. 

Се повикува тужениот Амза Руфат да се јави 
пред овој суд, да достави точна адреса или да 
определи полномошник кој ќе се јави за него во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно ќе му биде поставен привремен старател од 
Центарот за социјални работи на општината Тето-
во кој ќе ги штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 776/77. 
(96) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ди-
м и т р и е в а Виданка од Охрид, против тужениот Ди-
митриески Цанко од село Цер, Кичевско, сега со не-
позната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Димитриески Цанко да 
се јави пред овој суд, да достави точна адреса или 
да определи полномошник кој ќе го застапува по 
овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно ќе му биде поставен при-
времен старател, по барање на судот, од Центарот 
за социјални работи на општината Кичево кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 495/77.. 
(97) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 350 од 6. ХП. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 216 ги запиша во судскиот регистар де-
ловните единици на ЗИК „Струмица" ООЗТ „Ко-
мерцијално" — Струмица, и тоа: 

1. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Урошевац, ул. „Зенел Ајдин" бр. 4. 
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Предмет на работење: 
— продажба на колонијални стоки и земјодел-

ски производи на мало, како и алкохолни и безал-
кохолни пијалаци. 

Раководител: Николиќ Бој мир. 
2. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Урошевац, ул. „Емин Дураку" бр. 11. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица бр. 1. 
Раководител: Хусни Џеладини. 
3. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Урошевац, ул. „Трајко Грковиќ" бр. 22. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Тршани Дануш. 
4. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Урошевац, ул. „Ленинградска" бр. 70. 
Предмет на работење: 
— претставување и застапување на работната 

организација и ускладување на стоки кои се пред-
мет на работење на работната организација. 

Раководител: Цветковиќ Момчило. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Комер-
цијално" во состав на РО ЗИК „Струмица" — Стру-
мица од 31. V. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
350, 351, 352 и 353/76. (233) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 61 од 25. П. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 213 го запиша во судскиот регистар ос-
новањето на Деловната единица — Продавница, со 
седиште во Куманово, ул. „Сречко Пужељка" бр. 
1. на РО Памучна индустрија „Македонка" — 
Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриски стоки 

регуларна и фелерична. 
Раководител: Драга Симоновска. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на Работната за-
едница — заеднички служби при РО Памучна ин-
дустрија „Македонка" — Штип, бр. 770-12/РСЗС од 
24. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
61/77. (239) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 24 од 27. I. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 203-03-07 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на деловна единица под фирма: 
Деловна единица — Продавница број 85 за продаж-
ба на мало на сите видови колони ј а лни-прехранбе-
ни стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, со 
седиште во Кочани, во состав на ООЗТ „Прехрана" 
— Кочани при РО „Нова трговија" — Кочани. 

Предмет на работење: 
— промет на мало на сите видови колонијално-

прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци. 

Раководител: Цинцов Стојан. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на РО „Нова тр-
говија" - Кочани, бр. 0201-1/26 од 4. Ш. 1976 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
24/77. (224) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 52 од 21. П. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 359-00-06 ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица — Откупен пункт, со 
седиште во село Уларци, Кочанско на Земјоделско-
трговската работна организација „Момин Преслап" 
— село Блатец. 

Предмет на работење: 
— откуп на сите видови земјоделски и сточар-

ски производи, продажба на репроматеријали и за-

штитни средства, продажба на сточна хранам браш-
но и др. животни намирници за земјоделските про-
изводители и кооперанти на работната организација. 

Раководител: Панче Дине Манев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Централниот работнички совет на Зем-
јоделско-трговската работна организација „Момин 
Преслап" од село Блатец, Кочанско, бр. 01-236 од 16. 
VI. 1976 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
52/77. (226) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 2 и 3 од 17. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 16 го запиша во судскиот регистар 
основањето на деловни единици на Земјоделската 
задруга „Илинден", со седиште во село Моноспи-
тово, Струмичко и тоа: 

1. Земјоделска задруга „Илинден", село Монос-
питово, Струмичко, Откупен пункт, со седиште во 
село Турново, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп и промет на сите видови земјоделски 

производи, репроматеријали, сточна храна, амбала-
жа и др. 

Раководител: Витанов Никола. 
2. Земјоделска задруга „Илинден", село Монос-

питово, Струмичко, Откупен пункт, со седиште во 
село Сарај, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп и промет на сите видови земјоделски 

производи и репроматеријали, сточна храна, браш-
но, амбалажа и др. 

Раководител: Јанев Живко. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Илинден", село Моноспитово, Струмичко, бр. 
317 од 20. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
2 и 3/1977. (231) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бп. 44 од 8. П. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 266 го запиша во судскиот регистар ос-
новањето на деловна единица на ООЗТ „Услужни 
дејности со трговија" — Струмица на „Агроремонт" 
— Струмица — Деловна единица — Продавница за 
промет на големо и мало на резервни автоделови 
и земјоделски машини и возила, со седиште во Би-
тола, ул. „Добривое Радослављевиќ" бр. 12 во состав 
на ООЗТ „Услужни дејности со трговија" — Стру-
мица при ОЗТ „Агропромет" — Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на големо и мало на резервни автоде-

лови и земјоделски машини, гуми, акумулатори, ау-
токозметика, моторни возила и земјоделски маши-
ни, автоелектрика, промет со електроматеријали и 
уреди во домаќинството, промет со сите видови во-
доводни и канализациони материјали и посреду-
вање. 

Раководител: Христов Александар. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Собирот на работните луѓе при ООЗТ 
„Услужни детпости со трговија" — Струмица, во 
состав на ОЗТ „Агроремонт" — Струмица, бр. 
02-6096/1 од 9. X. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
44/77. (232) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 18 од 27. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 213 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Предметот на работењето (дејноста) 
на Памучната индустрија „Македонка" — Штип се 
проширува уште и со: 

— амбулантна (подвижна) трговија. 
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на ПИ „Македонка" — 
Штип, бр. 770-40/С од 27. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
18/77. (219) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 47 од 11. П. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 343 го запиша во судскиот регистар 
следното: Покрај генералниот директор на РО Прет-
пријатие за превоз на патници и стока, шпедиција, 
промет и туризам во земјата и странство „Исток-
транс" — Штип Милев Киро, се овластени да ја 
потпишуваат работната организација и следните 
лица: 

1. Гицев Трајан — раководител на товарен соо-
браќај и претставништва, кој ќе ја потпишува РО 
по однос на склучување на комерцијални договори, 
потпишување на жиро-сметка, чекови, меници и др. 
инструменти за плаќање; 

2. Донев Крум — раководител на финансиско-
плански развоен сектор, кој ќе ја потпишува РО по 
однос на материјално финансиско работење, жиро-
сметка и други инструменти за плаќање. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет при 
РО „Исток-транс" - Штип, бр. 0204-51 од 9. П. 1977 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
47/77. (222) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 31 од 27. I. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 203-03-08 ја запиша во судскиот реги-
стар деловната единица под фирма: Деловна едини-
ца — Продавница бр. 13, со седиште во Кочани, на 
,.Нова трговија" - Кочани ООЗТ „Прехрана" -
Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на сите видови колонијал-

но-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци. 

Раководител: Стоилковски Јован. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Извршниот одбор на ОЗТ „Нова трго-
вија" - Кочани, бр. 0202-3/24 од 3. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
31/77. (223) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 343 од 10. ХП. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 241 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Цен-
трално основно училиште „Кирил и Методи", село 
Иловица — Струмичко се сменува. На негово место 
за в. д. — директор е именуван Горѓе П. Џатев кој 
со потполни и неограничени овластувања ќе ја за-
стапува и потпишува организацијата на здружен 
труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на ОЗТ Централно основно 
училиште „Кирил и Методи", село Иловица, Стру-
мичко, бр. 03-314/1 од 15. X. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
343/76. (46) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 223 од 16. УП. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на досегашниот ди-
ректор на Трговската работна организација на го-
лемо и мало „Нова трговија" — Кочани Благој Га-
цов престанува. За в. д. директор е именуван Дра-
ган Петров кој со неограничени овластувања ќе ја 
застапува и потпишува организацијата. 

Директор на Општ правен сектор е Арсов Ж и -
ворад, кој не ги потпишува сите финансиски доку-
менти. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на работничкиот совет бр. 0201-218 
од 14. УП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
223/76. (61) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 280 од 21. IX. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 251 го запиша во судскиот регистар 
следното: Место досегашниот директор д-р Милан 
Рускоски на ОЗТ Здравствена станица од Пехчево, 
е именуван за в. д. директор д-р Ѓеорѓиев Иван кој 
со потполно и неограничено овластување ќе ја 
застапува и потпишува организацијата на здруже-
ниот труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Здрав-
ствената станица — Пехчево, бр. 02-211/3 од 26. 
УШ. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
280/76. (131) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 337 од 9. ХП. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Деловната единица — Продавница 
бр. 39, со седиште во село Чешиново, Кочанско, во 
состав на ООЗТ „Прехрана" при ОЗТ „Нова трго-
вија" — Кочани ја дополнува својата дејност уште 
и со продажба на леб. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Пре-
храна" — Кочани при Трговската работна организа-
ција на големо и мало „Нова трговија" — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
337/76. (140) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 272 од 30. IX. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 254 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Деловната единица „Бифе-по-
друм", со седиште во Радовиш, ул. „Маршал Тито" 
бр. 115, на Хотелско-угостителското претпријатие 
„Хунап", Радовиш. 

Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни и безалкохолни пи-

јалаци, прехранбени месни производи, цигари, ки-
брит, послужување со алкохолни и безалкохолни 
пијалаци. 

Раководител на деловната единица е Тодор Сте-
фанов. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ Хотелско-
у гостите л еко претпријатие „Хунап" — Радовиш, бр. 
368 од 23. УП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
272/76. (146) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 343 од 10. ХП. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 241 го запиша во судскиот регистар 
следното: Место Џатев П. Горѓи, досегашен дирек-
тор на Централното основно училиште „Кирил и 
Методи" од с. Иловица — Струмичко, се именува за 
в. д. директор Минов Борис Томислав, кој со пот-
полни и неограничени овластувања ќе ја застапува 
и потпишува организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на ОЗТ Централно основно 
училиште „Кирил и Методи", село Иловица, Стру-
мичко бр. 03-314/1 од 15. X. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
343/76 (156) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „4 — 
Лотарија на Македонија — Скопје — Број 28", се 
огласува за неважен. (4276) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Пасош бр. МА 053217, издаден од Тетово на 

име Мерџан Дидиќ, с. Пршовце, Тетово. (4176) 
Пасош број 449364 на име Владанка Серафи-

мовик, ул. „29 Ноември" — I Куманово. (4406) 
Меница број 565 од 31. 08. 1977 година, на 

вредност од 1.600,00 динари, на име ЗИК „Прилеп" 
- ООЗТ „Оранжерии" - Прилеп. (4421) 

Свидетелство за завршено Ш и IV година, из-
дадени од Средно техничко училиште „Здравко 
Цветковски" на име Самуил Бундалевски, Скопје. 

(3821) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Шерафедин Џавид, Скопје . (3822) 
диплома за завршено средно техничко учили-

ште „Здравко Цветковски" — Скопје на име Ата-
нас Апостоловски, Скопје. (3823) 

Свидетелство за завршен испит на име Веска 
Думановска, Скопје. (3824) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Миле Трајановски, Скопје. (3825) 

Воена книшка издадена од Пирот на име Петре 
Босилковски, Скопје. (3826) 

Воена книшка издадена од Т. Велес на име Ри-
сто Ристовски, с. Ново Село, Скопје. (3827) 

Воена книшка издадена од Београд на име Ни-
кола Тасевски, Скопје. (3828) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Љубе 
Димишков, Скопје. (3829) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Менду Рамадан, Скопје. (3830) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Узаир Узаири, Скопје. (3831) 

Воена книшка издадена од Вараждин на име 
Алекса Младеновски, Скопје. (3832) 

Индекс бр. 19531, издаден од Економскиот фа -
култет — Скопје на име Снежана Георгиевска, 
Скопје. (3833) 

Работна книшка издадена од Битола на име Јо-
ван Јосифовски, с. Брусник, Битола. (3834) 

Студентска легитимација, издадена од ВПШ — 
Битола на име Видан Атанасовски, ул. „Марксова" 
бр. 115, Прилеп. (3835) 

Книшка издадена од средно тутунско училиш-
те на име Марија Јанеска, ул. „Бр. Лошески" бр. 20, 
Прилеп. (3836) 

Свидетелство од V одделение на име Десанка 
Т. Нонеска, ул ,,,Егејска" бр. 96, Прилеп. (3837) 

Свидетелство на име Стевка Сиљаноска, ул. 
„Будимаш" бр. 16, Прилеп. (3838) 

Диплома издадена од Индустриското училиште 
„Р. Р. Ричко" на име Горѓи Тавџиоски, ул. „Б. Та-
лески" бр. 117, Прилеп. (3839) 

Лична карта на име Томислав Ацески, Кеј „4 
Јули" бр. 24, Прилеп. (3840) 

Здравствена легитимација на име Петре Стој-
коски, с. Рилево, Прилеп. (3841) 

Воена книшка на име Мирко Симовски, ул. 
„Будимаш" бр. 14, Прилеп. (3842) 

Уверение на име Стојан Петрушевски, с. Че-
лопек, Куманово. (3843) 

Работна книшка на име Кенан Рамаданов, ул. 
„Илинденска" бр. 5, Куманово. (3844) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУС Дурачка Река на име Слободан Цветановски, 
с. Дур. Река Куманово. (3845) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
„Д. Груев", с. Ерџелија на име Миле А. Јакимовски, 
ул. „6 април" бр. 13, Куманово. (3846) 

Диплома на име Љуба Анастасова, ул. „Енгел-
сова" бр. 31, Т. Велес. (3847) 

Здравствена легитимација на име Зекије Ајди-
ни, с. Желино, Тетово. (3848) 

Свидетелство за III и IV одделение на име Та-
џедин Бељули, ул. „Вл. Тоска" бр. 167, Тетово. 

(3849) 
Свидетелство од IV клас и за матура на име 

Делали Беџети, с. Лисец, Тетово. (3850) 

Здравствена легитимација на име Нешфет Ра-
мадани, с. Камењане, Тетово. (3851) 

Свидетелства за Ш и IV клас и диплома на 
име Агим Сабриу, с. Пирок, Тетово. (3852) 

Свидетелство од IV одделение на име Мирко 
Цветкоски, с. Белче, Тетово. (3853) 

Свидетелство за IV одделение на име Станко 
Антов, с. Звегор, Делчево. (3854) 

Работна книшка рег. бр. 9359, серија бр. 91129, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Неџмије Сабри Незирова, Ресен. (3855) 

Работна книшка на име Гаврил Јанчовски, ул. 
„Ванчо Прке" бр. 17, Делчево. (3856) 

Свидетелство од VIII одделение на име Диме 
Иваноски, ул. „К. Јосифоски" бр. 181, Прилеп. 

(3857) 
Свидетелство бр. 266/69 за завршено индустрис-

ко училиште на име Кире Цветкоски, ул. „Ј. Јор-
даноски" бр. 102, Прилеп. (3858) 

Свидетелство од I година медицинско училиште 
на име Мирјана Николоска, ул. „М. Ацев" бр. 85, 
Прилеп. (3859) 

Работна книшка на име Илија Кондоски, ул. 
„Пере Темелкоски" бр. 19, Прилеп. (3860) 

Свидетелство од VIII одделение на име Спаса 
Нешкоска, ул. „Пенка Котеска" бр. 62, Прилеп. 

(3861) 
Свидетелство за Ш и IV година, издадени од 

ГУЦ „Здравко Цветковски" Скопје, на име Видое 
Гаџовски, Скопје. (3862) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Тања Денковска, Скопје. (3863) 

Свидетелства за I, П и Ш година, издадени од 
УСУС „Димитар Влахов" — Скопје на име Анаста-
сија Аврамова, Скопје. (3864) 

Воена книшка издадена од Чаплина на име Та-
сим Велијовски, Скопје. (3865) 

Воена книшка издадена од Петровец на име 
Шефкет Ферати, Скопје. (3866) 

Возачка дозвола издадена од Скопје на име 
Абдула Исеини, Скопје. (3867) 

СОДРЖИНА 
Страна 

620. Одлука за групно помилување по повод 
Новата 1978 година — — — — — — 

621. Одлука за помилување на осудени лица 
622. Одлука за измена на намената на сред-

ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1977 година 

623. Одлука за утврдување на општиот инте-
рес за изградба на железничка линија од 
нормален колосек Градско — Шивец (То 
пилница „Фени") — — 

624. Одлука за утврдување. на општиот инте-
рес за реконструкција на патот од II ред 
Куманово — Свети Николе — — — — 

625. Одлука за утврдување на општиот ин-
терес за реконструкција на патот од П 
ред Кичево — Македонски Брод — — 

626. Одлука за утврдување на општиот инте-
рес за изградба на индустриски објект за 
производство на акумулатори на подрач-
јето на општина Пробиштип — — — 

627. Одлука за утврдување на општиот ин-
терес за изградба на индустриски објект 
— металски комбинат на подрачјето на 
општина Прилеп — — — — - — 1069 

628. Решение за формирање Комисија за 
исклучително материјално обезбедување 
на учесниците во Народноослободителна-
та војна и именување претседател и чле-
нови на комисијата — — — — — — 

629. Наредба за уплатување на средства на 
солидарноста — — — — — — — 

630. Наредба за преземање мерки за заштита 
на животните од заразните и паразитните 
болести во 1978 година — — — — — 1070 

1065 
1067 

- 1068 

- - - 1068 

1068 

1068 

1069 

1069 

1069 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
во едицијата „ЗБИРКА НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ" 

се печати 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
— со објаснувања и упатства за практична примена — 

Збирката ги содржи: новиот Закон за работните односи, објаснувања кон 
членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, решенија и други акти од 
областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба за работните 
односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работ-
ните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд 
(глава IV и V). 

Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што̂  
работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во само-
управните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работ-
ниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи, и 
на сите други што пројавуваат интерес за проблемите од областа на работните 
односи. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, помошник на републичкиот се-
кретар за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р 
Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Ми-
лан Хорват, републички секретар за труд. 

Книгата е во стандарден формат 12 х 17 см. во двобојна корица. 
Цената е 100 динари. 

Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на опште-
ственото книговодство — Скопје. 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
325. Одлука за стапката на основниот придо-

нес за пензиско и инвалидско осигуру 
вање за 1978 година - -

326. Одлука за стапките на додатниот придо-
нес за стажот на осигурувањето што се 
смета со зголемено траење за 1978 година 

327. Одлука за стапките на додатниот придо-
нес за инвалидско осигурување за по-
кривање на трошоците на инвалидското 
осигурување што настанале во врска со 
инвалидноста над утврдениот просек за 
1978 година — — — 

328. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и другите примања со порастот 
на просечните трошоци на животот во 
1977 година — — — - — — — — 

329. Одлука за најнискиот износ на пензиите 
за 1978 година — — - - — — - — 

330. Одлука за граничниот износ на најниско-
то пензиско примање за 1978 година — 

331. Одлука за измена на Одлуката за виси-
ната и начинот на доделувањето на сред-
ствата за вработување на невработените 
инвалиди на трудот и децата — инвалиди 
на осигуреници — — — — — —- — 

332. Одлука за измена на Одлуката за виси-
ната на' паушалниот надоместок на ин-
валидите на трудот и децата — инвалиди 
на осигуреници за времето додека се вр-
ши професионална рехабилитација над-
вор од местото на живеењето — — — 

333. Одлука за утврдување на придонесите 
на општинските заедници на здравството 
и здравственото осигурување за финан-

334. 

- 1074 

1074 

- - - - 1074 

1075 

1076 

1076 

335. 

336. 

337. 

338. 

339. 

1076 

1076 

340. 

341. 

сирање на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
за 1978 година — — — - — — - 1077 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на Листата на готовите ле-
кови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените лица на товар на 
средствата на заедниците на здравството 
и здравственото осигурување — — — 1077 
Одлука за утврдување на најнискиот 
нос на надоместокот на трошоците за 
коп на осигурено лице — — — — — 10г/о 
Одлука за утврдување на најнискиот из-
нос на дневниците на осигурените ,.ица 
кои се упатуваат на преглед и лекување 
во друго место — — — — — — — 1078 
Одлука за утврдување најнискиот износ 
на помошта за спрема на новородено 
дете — — — — — — — — — 1078 
Одлука за усвојување на Програмата за 
здравствена заштита на населението на 
СР Македонија за 1978 година — — — 1079 
Програма за здравствена заштита на на-
селението на СР Македонија за 1978 год. 1079 
Одлука за враќање на повеќе уплатените 
средства на организациите на здружен 
труд од придонесот од доходот и од при-
донесот од личниот доход од работен 
однос - - - - - - - - - 1082 

Тетово 
Одлука за стапките на придонесите за 
здравственото осигурување на работни-
ците за 1978 година — — — — — 1083 
Одлука за утврдување висината на при-
донесите за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1978 година — — — 1084 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

бата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


