
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 31 јануари 1979 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

12. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите и 

начинот на користење на средствата на солидар-
носта за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 18/76), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А -
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИ-
ДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-

ДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО 
НАСТРАДАНИТЕ ОПШТИНИ ВО 

РЕПУБЛИКАТА 

1. Од средствата на солидарноста на Социјалис-
тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, на општини-
те кои претрпеле штети од елементарни непогоди 
во 1978 година, им се даваат средства за отстрану-
вање на последиците и тоа на општините: 

Струмица 
Ресен 
Битола 
Радовиш 
Свети Николе 
Валандово 
Штип 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

динари 

2. Средствата на солидарноста од претходната 
точка се даваат без обврска на враќање, а ќе се 
користат во согласност со членот 6 од Законот за 
условите и начинот на користење на средства на 
солидарноста за отстранување на последиците од 
елементарни непогоди во Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

Бр. 23-2736/1 
26 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2802/1 
28 декември 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

14. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со член 13 од Законот за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1978 година (,,Службен весник 
на СРМ", бр. 44/77), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА 

ЗА РЕГРЕС НА ИМЕ ЗГОЛЕМЕНА ЦЕНА НА 
РОТО -ХАРТИЈА 

1. Висината на средствата за регрес на име зго-
лемена цена на рото-хартија за 1978 година се утвр-
дува во износ од 1.102.312 динари. 

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука ќе се 
покрие од средствата предвидени во Републичкиот 
буџет за 1978 година (Раздел 16, позиција 217 -
Средства за компензации, премии и регреси). 

Средствата од став 1 на овој член ќе се даваат 
без обврска на враќање. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат од непосредните корисници според реше-
ние на републичкиот секретар за информации. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2763/1 
28 декември 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

13. 
Врз основа на член 4, став 1, алинеја 2 од За-

конот за извршување на Републичкиот буџет за 
1978 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНА-
ТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на постојаната резерва на Со-

цијалистичка Република Македонија се одобрува 
на Собранието на општината Гостивар, износ од 
1.000.000 динари за намирување на трошоците за 
сузбивање на епидемијата на цревен тифус во село 
Велебрдо — Гостиварско. 

15. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите за потребите 
на Социјалистичка Република Македонија за 1979 
година („Службен весник на СРМ", бр. 44/78), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕ-
ТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДЛУЧУВА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1979 ГОДИНА ДО ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС 

1. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да одлучува за користењето на девизи за 
потребите на Социјалистичка Република Македо-
нија за 1979 година по одделни барања до висина 
од 50.000 динари. 
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2. За одобрените средства од точката 1 на ова 
решение, републичкиот секретар за финансии ќе му 
поднесува повремени извештаи на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 23-2799/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

16. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за правосудство Јорго Хаџи Стерјо, 
помошник на републичкиот секретар за правосуд-
ство. 

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

Бр. 17-2484/1 
15 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

17. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за 

Службата на општественото книговодство во Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 44/77), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за помошник на генералниот ди-
ректор на Службата на општественото книговодство 
во Социјалистичка Република Македонија Алек-
сандар Петановски, директор на Службата на оп-
штественото книговодство во Битола. 

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

Бр. 17-2545/1 
23 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател ^ 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

18. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за урбанизам инж. Љубе Пота, совет-
ник во Кабинетот на претседателот на Собранието 
на град Скопје. 

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

Бр. 17-2605/1 
8 декември 1978 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Хисен Рамадани, с. р. 

19. 

Врз основа на член 8 од Законот за здравстве-
ната заштита на животните („Службен весник на 
СРМ", бр. 30/77), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИОТ МИНИМУМ 
ВО ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДРЖЕЊЕ, 
ОДГЛЕДУВАЊЕ, ПРОМЕТ, КАРАНТИН И ИЗОЛА-

ЦИЈА НА ЖИВОТНИ 

Член 1 
Стопанскиот двор во кој се сместени објекти за 

производство, држење, одгледување, промет, каран-
тин и изолација на животни (објекти за одгледу-
вање на животни) се заградува со ограда, која не 
дозволува неконтролирано влегување на питоми и 
диви чапункари, копитари и кучиња. 

Влегување и излегување на животни односно 
внесување и изнесување на животни во и од кру-
гот на општествен стопански двор, во кој се сместе-
ни објекти за одгледување на животни, може да се 
врши само преку влезната врата, која редовно е 
затворена, и со знаење и одобрување на одговор-
ното лице. 

Член 2 
При влезот во општествен стопански двор се 

поставува дезинфекциона препрека одделно за пре-
возни средства односно за пешаци. 

Дезинфекциони препреки се поставуваат и при 
влезот на секој објект за одгледување на животни. 

За да се оневозможи внесување на заразни и 
паразитни болести со превозни средства и амбала-
жа, на погодно место пред влезот во кругот на сто-
панскиот двор се уредува место за дезинфекција 
на превозните средства и амбалажата (кафези за 
живина и друго). 

Член 3 
Теренот околу објектите за одгледување на жи-

вотни се израмнува, површините озеленуваат, а 
пристапните патишта до објектите за одгледување 
на животни и од овие до другите објекти, што се 
наменети за сточарство (магацини и депонии за 
сточна храна, простории за прифаќање и ладење на 
млеко, ветеринарна амбуланта и др.) се изградуваат 
со тврда подлога и по можност се асфалтираат или 
бетонираат. 

Член 4 
Објектите за одгледување на животни со ѓуб-

риштето се поврзуваат со патека од тврда подлога, 
по можност асфалтирана или бетонска. 

Ѓубрето не смее да се исфрлува, низ прозорци-
те и да се депонира надвор од ѓубриштето. 
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Член 5 
Одводната канализација и вентилација во об-

јектите за одгледување на животни редовно се чис-
ти и одржува во исправна состојба, за да се обез-
беди што поповолна микроклима во објектите. 

Најмалку еднаш месечно се врши дезинфекција 
на канализацијата и подот. 

Член 6 
Во просториите за одгледување на животни ѕи-

довите се варосуваат најмалку еднаш годишно и де-
зинфицираат по секои изминати три месеци. 

Ако ѕидовите во просториите од став 1 на овој 
член се обложени со плочки, цементен малтер или 
слично тие редовно се чистат и најмалку секои три 
месеци се дезинфицираат. 

Ѕидовите во просториите за одгледување на те-
лиња по секои изминати три месеци се варосуваат 
и дезинфицираат. 

Боксовите во кои се сместени телињата по се-
кое празнење механички се чистат и дезинфици-
раат. 

Член 7 
Во просторијата која служи за прифаќање и 

ладење на млекото, подот и ѕидовите се изграду-
ваат така што да можат лесно да се чистат, мијат 
и дезинфицираат и истата се снабдува со топла и 
ладна текушта вода. 

Член 8 
Во просторијата во која се мијат, стерилизи-

раат и чуваат садовите за прифаќање и транспорт 
на млеко, подот и ѕидовите се изградуваат така што 
да можат лесно да се чистат, мијат и дезинфици-
раат и истата се снабдува со топла и ладна текуш-
та вода. 

Член 9 
Доењето на животните се врши со чиста, пит-

ка вода, која не содржи штетни материи (вируси, 
бактерии, гливи и други микро и макро организми 
односно штетни хемиски супстанци). 

Исхраната на животните се врши со храна која 
не содржи штетни материи над дозволените пропи-
шани количества (вируси, бактерии, гливи и дру-
ги микро и макро организми односно штетни хеми-
ски супстанци). 

Член 10 
Во општествените објекти за одгледување на 

животни или во непосредна близина до нив се из-
градува санитарен јазел со текушта топла и лад-
на вода и одводна канализација, како и гарде-
роба со текушта топла и ладна вода и одводна ка-
нализација и потребен број метални ормани за смес-
тување на алиштата и обувките на работниците. 

Член 11 
Секој работник што работи со животни се снаб-

дува со чисти, заштитни работнички алишта и обув-
ки, кои се употребуваат само за работа во објек-
тот, а молзачите и со заштитна престилка и капа 
(жените со заштитна марама). 

Член 12 
Во објектите во кои се сместени телињата мок-

рата простирка се изнесува секој ден и заменува со 
сува. 

Член 13 
Ако објектите за одгледување на животни не 

се снабдени со испусти, тогаш редовно се врши под-
режување на чапунките, а најмалку два пати го-
дишно. 

Член 14 
Пред молзењето вимето на секоја крава се из-

мива, дезинфицира со средства без миризба и бри-
ше со чиста крпа која се употребува само за бри-
шење на вимето на една крава. 

Член 15 
Садовите за молзење и собирање по секоја упот-

реба се подложуваат на стерилизација. 

Првите млазеви млеко не смеат да се измолзу-
ваат врз простирката или врз подот, туку се соби-
раат во посебен сад и по молзењето нештетно се 
уништуваат. 

Член 16 
Теличарниците се градат со јужно из л оженив, 

а преградите во теличарниците и оградите во ис-
пушите се прават од погоден материјал, за да се 
избегнат повредите на телињата. 

Член 17 
Животните што се наоѓаат во карантин односно 

во изолација се сместуваат во просторија во која 
нема други животни. Оваа просторија е одвоена од 
другите, а доколку се наоѓа во кругот на стопански 
двор, во кој има и други животни, таа се загра-
дува, така што во неа да не можат да влегуваат 
други животни, односно луѓе без одобрување на оп-
штинскиот ветеринарен инспектор. 

Пред сместувањево на животните во карантин-
ска просторија, таа добро механички се исчистува 
и дезинфицира под надзор на општинскиот ветери-
нарен инспектор. 

Карантинската просторија се снабдува со чиста 
вода за пиење. 

Член 18 
Вработените лица во карантинската просторија, 

односно во просторијата за изолација на животни 
за време на траењето на карантинот, односно изо-
лацијата не смеат да доаѓаат во допир со други жи-
вотни. 

На влезот во карантинската просторија односно 
во просторијата за изолација се поставува дезин-
фекциона препрека за дезинфекција на возила од-
носно за дезинфекција на рацете и обувките на ли-
цата кои влегуваат во карантинот и табла со нат-
пис: „Карантин за животни — забрането влегу-
вање". 

Член 19 
Ѓубрето од просторијата за карантин се депо-

нира на одделно место, а ѓубрето од просторијата за 
изолација на животни на одделно место. Ѓубрето 
од карантинот може да се транспортира по завршу-
вањето на карантинот, а со ѓубрето од просторија-
та за изолација се постапува на начин, како е тоа 
пропишано за сузбивање на одделни заразни и па-
р а з и т и болести. 

Член 20 
Во објектите за одгледување на животни ре-

довен пристап имаат само работниците што се вра-
ботени во тие објекти, одговорните работници за 
тие објекти и лица што службено се задолжени за 
работа во нив. 

Влегувањето на други лица во објектите за од-
гледување на животни се ограничува на најмала 
можна мера и тие пред влегувањето се снабдуваат 
со заштитна облека и обувки. 

Ако во стопанскиот двор е установена некоја 
заразна болест кај животните или ако постои сом-
нение за постоењето на некоја заразна болест или 
ако постои опасност од внесување од надвор на не-
која заразна болест кај животните во стопанскиот 
двор, ќе се забрани влегување на сите лица во об-
јектите за одгледување на животни, освен на лица-
та што директно работат во објектите, на одговор-
ните лица вѓ на лицата што по службена должност 
се задолжени да работат во тие објекти. 

Член 21 
Во состав на објектите од член 1 на овој пра-

вилник, на погодно место, надвор од кругот на сто-
панскиот двор, што ќе го определи надлежниот оп-
штински ветеринарен инспектор, се изградува об-
јект за нештетно отстранување на мршите и отпа-
доците од животни (јама-гробница, заградени гро-
бишта, печка за согорување), доколку во подрачје-
то, каде е сместен стопанскиот двор, мршите и отпа-
доците од животни редовно не ги собира некоја ка-
филерија. 
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Член 22 
За да се олесни утоварот-истоварот во и од пре-

возни средства, во кругот на стопанскиот двор, нд 
погодно место, се изградува утоварна-истоварна 
рампа. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-2247/2 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за земјо-

делство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

20. 
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 1979 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1979 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потребните 
мерки за спречување и отстранување на следните 
заразни и паразитни болести кај 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 кај живината; 

10. Заразна кривотница кај овците; 
11. Ентеротоксемиј а кај овците и заразен пролив 

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

њата; 
13. Белодробна стронгилоза и желудечно цревни 

паразити; 
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 кај овците; 
21. Лептоспироза; 
22. Лигавка и т а п ; 
23. Јагарчивост; 
24. Инфективен бронхит кај живината. 
Потребни мерки за спречување и отстранување 

ќе се преземат и против други заразни и паразит-
ни 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 здравствената заштита на животните 
(Републички закон), доколку тие се појават или 
постои опасност да се појават. 

II 

1. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилото на 
кучињата постари од четири месеци ќе се изврши 
во целата Република во периодот од 3 јануари до 
31 март 1979 година, според планот што ќе го изра-
боти ветеринарната станица во општината во сог-
ласност со О П Ш Т И Н С К И О Т орган на управата надле-
жен за работите на ветеринарството. 

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

Кучињата кои до 31 март 1979 година не ќе 
имаат четири месеци како и кучињата што ќе се 
окучат подоцна, односно новонабавените кучиња 
превентивно ќе се вакцинираат во периодот од 1 
септември до 31 октомври 1979 година, ако во тој 
период наполниле 4 месеци. 

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1979 
година, општинскиот орга^ 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 и гоење на говеда ќе се 
изврши еднократна туберкулинизација на сите ка-
тегории говеда постари од 3 месеци во периодот од 
1 февруари до 31 мај 1979 година. 

Во определените рокови во став з на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизација на една тре-
тина од говедата на индивидуалните сточари од оп-
штината, постари од 3 месеци. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1979 го-
дина 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 1979 година ќе се изврши туберкулиниза-
ција на преостанатиот предвиден број говеда. 

О П Ш Т И Н С К И О Т 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 изврши туберкулинизација 
на говедата на сопствениците од став 2 на оваа точ-
ка, но така, што со нив да биде опфатено комплет-
но подрачје на општината, во кое не е вршена ту-
беркулинизација на говедата во 1977 и 1978 година, 
а во кое во текот на 1979 година ќе се земе крв од 
кравите, јуниците, биковите и јунчињата за преглед 
на бруцелоза. 

Туберкулинизација ќе се изврши и во населе-
ните места во кои туберкулозата била констатира-
на во 1978 година, како и во населените места од 
кои потекнуваат говедата кај кои е установена ту-
беркулоза при редовното колење во текот на 1979 
година, односно во кои било поставено сомнение за 
постоење на туберкулоза, без оглед на тоа, дали се 
наоѓаат во подрачјето на општината во кое задол-
жително ќе се врши туберкулинизација или надвор 
од тоа подрачје. 

Населените места од став 5 на оваа точка имаат 
првенство при спроведувањето на туберкулиниза-
цијата. 

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

Говедата што при туберкулинизацијата покажат 
позитивна или сомнителна реакција на говедски ту-
беркулин, ќе се обележат со маркица и до ретубер-
кулинизацијата ќе се држат одвоено од другите го-
веда во стопанскиот двор на организацијата на 
здружениот труд односно на индивидуалниот сточар 
и ќе се третираат како да се заразени. 

По извршената ретуберкулинизација, говедата 
прогласени за туберкулозни веднаш по читањето на 
реакцијата се обележуваат со жиг — буква Т (со 
вжештено железо или течен азот) на десниот бут. 
Висината на буквата изнесува 10 см. 

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 општински 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-
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жат да се заколат со право на надоместок на ште-
та, но по претходно одобрување на Републичката 
управа за ветеринарна служба. 

Во стопанските дворови во кои се утврди ту-
беркулоза кај 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 на говедска тубер-
кулоза при две туберкулинизации извршени една-
подруга. 

Нововнесените говеда во Републиката задолжи-
телно се туберкулинизираат најдоцна 45 дена по 
нивното внесување, за време на карантинот. 

Во стопанските дворови на организациите на 
здружениот труд и на индивидуалните сточари, во 
кои ќе се утврди туберкулоза кај говедата, задол-
жително ќе се изврши туберкулинизација на живи-
ната 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 30. VI. 1979 година. 

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

Во живинарските фарми од став 15 и 16 на 
оваа точка во кои ќе се утврди туберкулоза ка ј ко-
кошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите 
кокошки и колење на туберкулозни кокошки секои 
четириесет и пет дена, се додека кај сите кокошки 
не се добие негативен резултат на туберкулоза при 
две туберкулинизации извршени еднаподруга. 

3. Бруцелоза 
Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 

организациите на здружениот труд и на индиви-
дуалните сточари што се занимаваат со одгледува-
ње и гоење на говеда ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1979 
година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка 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 1979 го-
дина ќе се земе крв најмалку од половината од 
предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчи-
ња за преглед на бруцелоза од став 2 на оваа точка, 
а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1979 
година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден 
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 населени-
те места во кои ќе се земе крв од кравите, јуни-
ците, биковите и јунчињата од став 2 на оваа 
точка. Подрачјето во кое ќе се земе крв за преглед 
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 
места во кои бруцелозата била констатирана во 1978 
година, без оглед на тоа, дали тие населени места 
се наоѓаат во подрачјето кое е опфатено со задол-
жителниот преглед на бруцелоза кај говедата или 
не. 

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

Грлата кај кои по лабораториски пат ќе се ут-
врди бруцелоза веднаш по добивањето на резулта-
тот се обележуваат со жиг — буква Б (со вжеш-
тено железо или течен азот) на десниот бут. Виси-
на на буквата изнесува 10 см. 

Од сите овци во населените места во кои е ус-
тановен абортус кај овците со непозната етиологи-
ја ќе се земе крв за преглед на бруцелоза (мелито-
кокоза). Позитивните овци треба видливо да се од-
бележат. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези 
на општествените стопанства и на индивидуалните 
сточари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза најкасно до 30. IX. 1979 
година. Позитивните свињи треба видливо да се од-
бележат. 

Во стопанските дворови во кои ќе се установи 
бруцелоза ка ј 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 
приплодни говеда, свињи и овци не се добие нега-
тивен резултат за бруцелоза при земања на крв 
едноподруго. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење 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 1979 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакци-
нација против антраксот, како и грлата што ќе се 
отелат, објагнат и ождребат подоцна, дополнително 
ќе се вакцинираат против антраксот, кога ќе ги ис-
полнат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антраксот вр смисла на оваа 
наредба ќе се сметаат населените места во кои 
антраксот е установен во последниве петнаесет го-
дини (1964—1978 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон, ќе определи кои населе-
ни места на подрачјето на општината во смисла на 
став 3 од оваа точка ќе се сметаат за антраксни ди-
стрикт^ 

Во сите населени места во кои во текот на 1979 
година се установи антракс кај животните ќе се 
изврши еднократна вакцинација на говедата, овци-
те 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 негово-
то потекло. 

5. Шушкавец ка ј говедата 

Мерките пропишани во точка 4 за превентив-
ната вакцинација на говедата, овците и коњите 
против антраксот, ќе се применуваат и против шуш-
кавецот, со таа разлика, што против шушкавецот 
ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрик-
ти на шушкавецот во смисла на оваа наредба, ќе се 
сметаат населените места во кои шушкавецот бил 
утврден во последните пет години (1974—1978 го-
дина). 

6. Чума ка ј свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на сви-
њите против чумата ќе се врши само во опште-
ствените свињарски фарми, според упатството на 
производителот, чија вакцина се употребува. 

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 ка ј свињите 

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



Стр. 38 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 јануари 1979 

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 ов-
ците владеела во текот на 1978 година, најдоцна 
до крајот на април 1979 година ќе се изврши пре-
глед на овците. 

Прегледот од став 1 на оваа точка согласно 
член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инс-
пекција („Службен весник на СРМ" број 45/73), го 
врши надлежниот општински ветеринарен инспек-
тор 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 прво бањање на сите овци 
во тие стада. Второто бањање ќе се изврши 15 дена 
по првото. Истовремено ќе се применуваат и други 
ветеринарно-санитарни мерки, според постојните 
прописи. 

Во стадата овци, во кои во текот на 1979 го-
дина се установи краста, неодложно ќе се спро-
веде лекување на болните овци, односно двократно 
бањање на сите овци во заразените стада, а ќе се 
применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, 
според постојните прописи (дезинфекција и др.). 

Ако во некое населено место се утврди кра-
ста кај овците во едно стадо, ќе се изврши бањање 
на сите овци во заразеното стадо, како и на сите 
овци од стадата кои пред утврдувањето на болеста 
паселе на пасиштето, на кое паселе и овците од за-
разеното 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 1978 година, 
односно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се 
избањаат најмалку еднаш додека се на зимските 
пасишта. 

На сопствениците чии стада овци подлежат на 
бањање според став 6 Од оваа точка, ако овците не 
биле избањати, надлежниот општински ветерина-
рен инспектор нема да им издаде одобрение нивни-
те стада овци да ги напуштат зимските пасишта. 

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

.9. Атипична чума ка ј живината 
Задолжителна превентивна вакцинација на жи-

вината против чумата во 1979 година ќе се изврши 
на целата територија на Републиката, 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-ви 
март до 31 мај 1979 година и вториот пат во пе-
риодот од 1-ви септември до 30 ноември 1979 годи-
на. При тоа, во секое населено место меѓу првата и 
втората вакцинација 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 
еднаш годишно и тоа во периодот од 1-ви септем-
ври до 30 ноември 1979 година. 

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

Задолжителна превентивна заштита на пилиња-
та и подмладокот ќе се врши со вакцина „Ла сота" 
во текот на целата година сукцесивно според воз-
раста 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 
места 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 зараз-
ната кривотница. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работата 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 сме-
таат за заразени од оваа заразна болест, односно во 
кои треба да се спроведе лекување. 

На лекување подлежат сите овци во заразените 
стада, во текот на кое задолжително се спроведу-
ваат ветеринарно-хигиенски и зоопрофилактички 
мерки (одделување на болните од здравите овци, 
хируршка обработка и дезинфекција на чапунките 
кај болните овци, секојдневна дезинфекција на 
чапунките кај одвоените „здрави" овци, горење од-
носно закопување на отпадоците од чапунките по 
хируршка интервенција, напуштање на заразеното 
пасиште за 14 дена, колење на овците со тешки не-
поправиви деформации и др.). 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитна вакцинација ,на овците 
против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај 
јагнињата во населените места и во организациите 
на здружениот труд во кои оваа зараза е установе-
на во последниве пет години (1974—1978 година). 

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 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 
јајца и живина за расплод, најмалку два пати го-
дишно, во временско растојание од 6 месеци со 
методата на брзата аглутинација, ќе се изврши 
преглед на тифус на сета живина во тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат јајца и живина за рас-
плод, ќе се изврши преглед на тифус на сета жи-
вина во фармата односно од грлата добиени од уве-
зените јајца. 

Ако ВО фармите од став 1 и 2 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 до-
дека ка ј живината во заразената фарма не се до-
бие негативен резултат при два прегледа изврше-
ни едноподруго. 

За време на карантинот на внесената живина и 
јајца за приплод од странство и од други подрачја 
на земјата надлежниот општински ветеринарен ин-
спектор за карантинот, ќе испрати до ветеринарно-
ди јагностичката установа, овластена со решението 
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за карантинот, најмалку 50% од бројот на пцовиса-
н и ^ грла односно од бројот на неизведените ј а ј -
ца за лабораториско испитување на тифус ка ј жи-
вината. 

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

Во населените места и во организациите на здру-
жениот труд во кои лабораториски се установи по-
стоење на белодробна стронгилоза" или желудечно 
цревни паразити кај говедата и овците ќе се из-
врши најмалку двократно третирање на говедата и 
овците во тие населени места против оваа болест 
(на пролет и на есен). 

Од сите стада говеда и овци на организациите 
на здружениот труд, како и од стадата овци и гове-
да 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 населе-
ните места во кои ќе се земе материјал од овците 
и говедата за лабораториско испитување, како и 
населените места и организациите на здружениот 
труд во кои ќе се врши двократно третирање на 
овците и говедата, против белодробната стронгило-
за, односно желудечно цревната стронгилоза. 

14. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај други-
те ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши четво-
рократна дехелментизација на кучињата со дрон-
цид, сколабан, ехинон или друго ефикасно сред-
ство што ќе биде одобрено во текот на годината и 
тоа првата во периодот од 3-ти јануари до 31-ви 
март 1979 година, втората три месеци по првата, 
третата три месеци по втората и четвртата три 
месеци по третата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу 

. одделните дехелментизации, треба да 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-ви април до 30-ти септември 
1979 година ќе се врши најмалку двократно бањање 
со против крлежни средства на сите мерино овци 
односно на сите внесени говеда од благородни раси 
во Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Во периодот од 1-ви мај до 30 јуни 1979 година 
ќе се врши преглед во однос на заразните и па-
разитните болести кај 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 кај пчелите. 

Во случај на сомнение за постоење на заразна 
или паразитна болест кај пчелите ќе се испрати 
материјал за лабораториски преглед во една од ов-
ластените ветеринарно-дијагностички организации 
на здружениот труд во земјата. 

Прегледот од став 1 на оваа точка, согласно 
член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инс-
пекција, ќе го изврши надлежниот ветеринарен ин-
спектор односно овластената ветеринарна станица. 

17. Заразни болести кај рибите 

Во текот на 1979 година ќе се изврши најмалку 
двократен задолжителен преглед на вештачките 
рибници во Републиката и при сомнение на појава 
на заразна болест кај рибите ќе се испрати мате-
ријал за лабораториски преглед во една од овлас-
тените ветеринарно-дијагностички организации на 
здружениот труд во земјата. 

Прегледот одј 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 (фас-
циолозата) ка ј овците и говедата ќе се изврши нај-
малку двократно превентивно третирање на истите 
против метилавоста. Првото третирање ќе се извр-
ши во текот на пролетта, а второто во текот на 
есента 1979 година, според планот што ќе го израбо-
тат ветеринарните станици и ветеринарните служ-
би на земјоделските и другите организации на здру-
жениот труд од подрачјето на општината, во со-
гласност со општинскиот орган на управата надле-
жен 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 
третирање на овците и говедата против метилавоста. 

19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1979 година ќе се изврши едно-
кратен лабораториски преглед на млекото од сите 
крави во организациите на здружениот труд кои 
се занимаваат со одгледување на говеда, како и од 
сите крави во индивидуалните стопанства, чие мле-
ко се употребува за јавна консумација, во однос 
на болеста заразно пресушување на вимето и ле-
кување на грлата за кои ќе се утврди дека се бол-
ни од заразно пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овците болни односно сомнителни на ган-
гренозно воспаление на вимето ќе се земе матери-
јал за лабораториско испитување и ќе се врши 
лекување на сите болни односно сомнително болни 
овци од оваа болест. 

21. Лептоспироза 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и 
јунчињата, како и земената крв од маториците, 
женските назимчиња и од нерезите во текот на 
1979 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од 
оваа наредба) лабораториски ќе се прегледа и на 
лептоспироза. 

22. Лигавка и шап 

Во периодот од 1-ви до 31-ви мај 1979 година 
во организациите на здружениот труд што се зани-
маваат со одгледување на говеда ќе се изврши пре-
вентивна вакцинација со поливалентна вакцина 
АОЦ против лигавка и шап на сите говеда постари 
од 3 месеци. 

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 
1979 година во организациите на здружениот труд 
од став 1 на оваа точка, ќе се изврши превентивна 
вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против 
лигавка и шап на сите говеда што за прв пат во 
својот живот биле вакцинирани со оваа вакцина 
во периодот од 1-ви до 31-ви мај 1979 година, на 
телињата постари од 3 месеци и на говедата што 
дотогаш воопшто не биле вакцинирани. 
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23. Јагарчивост 

Во периодот од 1-ви март до 15-ти мај и од 
15-ти ноември до 15-ти декември 1979 година про-
тив јагарчивоста кај говедата ќе се изврши трети-
рање на говедата во сите населени места во Соци-
јалистичка Република Македонија, во кои ќе се 
утврди ова заболување кај 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 
Републиката ќе се изврши заштитна вакцинација на 
подмладокот против инфективниот бронхит, спо-
ред 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 ус-
танови во земјата. 

IV 
Евиденција за спроведување на мерките опре-

делени со оваа наредба се води и извештаите се до-
ставуваат на утврдените обрасци. 

V 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од 

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

Број 11-2197/2 
21 декември 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за зем-

јоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

21. 

Врз основа на член 104 став 3 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ'', 
бр. 45/77 и 9/78 год.), републичкиот секретар за фи-
нансии во согласност со републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на стварниот при-
ход од земјоделска дејност за 1978 година изнесу-
ва 2,4. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-3254/1 
4 јануари 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

22. 

Врз основа на член 35 од Законот за фондови-
те за заеднички резерви („Службен весник на 
СРМ", бр. 41/78), републичкиот секретар за финан-
сии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДО-

ВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

1. Основните организации на здружен труд, до-
говорните организации на здружен труд, основните 
задружни организации и земјоделските и други 
задруги (основни организации) го пресметуваат и го 
уплатуваат делот од средствата на резервите што 
работниците според Законот за фондовите за заед-
нички резерви го здружуваат во фондовите за за-
еднички резерви формирани за подрачјето на оп-
штината и Републиката, на начин определен со За-
конот и со ова упатство. 

2. Основица за пресметување на дел од средст-
вата на резервите што се здружуваат, во смисла на 
член 5 од Законот, претставува износот на изво-
рите на средствата на резервите искажани на смет-
ката 950 — Резервен фонд, според состојбата по за-
вршната сметка за годината за која се врши здру-
жување на дел од средствата на резервите. 

3. Како дел од средствата на резервите, во смис-
ла на член 6 од Законот, што работниците во основ-
ните организации ги здружуваат во фондовите за 
заеднички резерви, утврдени според точката 2 од 
ова упатство, се сметаат оние средства што го над-
минуваат износот на едномесечен личен доход на 
работниците пресметани на начин утврден со само-
управен општ акт, а најмногу до 50% од вкупниот 
износ на средствата на резервите. 

Како едномесечен личен доход на работниците 
во смисла на став 1 од оваа точка се смета износот 
на сметките од групата 25 — аконтација на личните 
доходи пресметани според самоуправниот општ акт 
на крајот од годината, поделен со 12. 

4. Висината на делот од средствата на резер-
вите што се здружуваат се пресметува со приме-
нување на пропишаната стапка врз основицата од 
точката 2 на ова упатство и тоа одделно: 

— за Републичкиот фонд за заеднички резер-
ви; и 

— за општинскиот фонд за заеднички резерви. 
5. Пресметувањето на делот од средствата на 

резервите што се здружуваат се врши на посебен 
образец „ПЗР" — Пресметка на делот на средствата 
на резервите што се здружуваат во фондовите на 
заеднички резерви, кој е составен дел на ова упат-
ство. 

Пополнувањето на образецот „ПЗР" се врши врз 
основа на податоците од завршната сметка за го-
дината за која се врши здружување на средствата 
на резервите. 

6. Дел од средствата на резервите што се здру-
жуваат се уплатуваат во корист на соодветните 
сметки на Републичкиот односно општинскиот фонд 
за заеднички резерви. 

Уплатувањето за општинскиот фонд за заед-
нички резерви се врши на сметката на општинскиот 
фонд формиран за подрачјето на општината каде 
што е седиштето на основната организација на 
здружениот труд. 

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

Бр. 12-77/1 
17 јануари 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Ф и л и п о в с к и , с, р. 
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Образец „ПЗР" 
П Р Е С М Е Т К А 

на делот од средствата на резервите што се здру-
жуваат во фондовите за заеднички резерви на оп-

штината и на Републиката, со состојба 
на 31 декември 197— година 

1. Резервен фонд, состојба на сметката 950 на 31 
декември по извршените книжења на распредел-
бата на чистиот доход по завршната сметка (член 
5 од Законот). 

2. Здружување на средствата по пропишаната 
стапка од: 

% за Републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви; и 

% за општински фонд за заеднички резерви 

ВКУПНО: 

3. Износ на едномесечниот личен доход на работ-
ниците (член 6 од Законот) 

4. Износ на резервниот фонд над износот на едно-
месечниот личен доход (реден број 1 минус ре-
ден број 3) 

5. 50% од износот искажан на реден број 1 (член 
6 од Законот) 

6. Обврска за здружување на средствата искажани 
на реден број 4 (но не повеќе од 50% од реден 
број 1, односно од реден број 2) 
и т о а : 
- за Републичкиот фонд за заеднички резер-

ви; и 
- за општинскиот фонд за заеднички резерви 

ВКУПНО: 

ВКУПНО: 

С О С Т А В И Л , Д И Р Е К Т О Р , 

Доколку износот на ред. бр. 4 е помал од изно-
сот на ред. бр. 2, во ред. бр. 6, под вкупно, се ста-
ва износот од ред. бр. 4. 

Распределбата на овој износ на Републичкиот 
и за општинскиот фонд за заеднички резерви се 
врши според учеството на овие два фонда во сраз-
мера на износите утврдени под реден број 2. Така, 
на пример, ако под ред. бр. 2 средства за здружу-
вање во Републичкиот фонд изнесуваат 200.000 ди-
нари, а во општинскиот фонд 300.000 динари, во 
тој случај од новоутврдениот износ на реден број 6 
за Републичкиот фонд ќе се издвојат 40%, а во оп-
штинскиот фонд 60%. 

Доколку износот од едномесечниот личен доход 
(ред. бр. 3) е поголем од резервниот фонд, во тој 
случај не постои обврска за здружување и не се 
пополнуваат редните броеви б и 8 под а). 

Доколку организацијата на здружен труд има 
помалку здружени средства (ред. бр. 8-а) за тој 
износ се поднесуваат пополнети налози за пренос 
на средствата за здружување во корист на соодве-
тен фонд. 

Повеќе здружените средства (ред. бр. 8-б) на 
ООЗТ и се враќаат според одредбите на законот 
(член 30). 

23. 

Врз основа на член 88 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ", бр. 35/73) и врз основа на точка 1. 2. 1 од 
Привремените технички прописи за градење во се-
измички подрачја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/64), републичкиот секретар за индустрија доне-
сува 

\ 

7. Здружени средства (состојба на сметката 052 — 
на 31 декември) 

и т о а : 
— во Републичкиот фонд за заеднички резер-

ви; и 
— во општинскиот фонд за заеднички резерви 

8. Утврдување на обврската за здружување однос-
но за враќање на повеќе здружените средства 

а) Помалку здружени средства (ред. бр. 6 минус 
ред. бр. 7) 
— во Републичкиот фонд за заеднички ре-

зерви; и 
— во општинскиот фонд за заеднички ре-

зерви 
б) Повеќе здружени средства (ред. бр. 7 минус 

ред. бр. 6) 
и т о а : 
— во Републичкиот фонд за заеднички ре-

зерви; и 
— во општинскиот фонд за заеднички ре-

зерви. 

П О Ј А С Н Е Н И Ј А 
за пополнување на образецот „ПЗР" 

Доколку износот на ред. бр. 4 е еднаков или по-
голем од износот на ред. бр. 2,под ред. бр. 6 се вне-
суваат истите износи од ред. бр. 2. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРТАТА ЗА ЗЕМЈО-
ТРЕСНО!^ РЕОНИРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува Картата за земјотресното реонира-
ње на СР Македонија, издадена во 1976 година од 
Сеизмолошката опсерваторија при Универзитетот 
„Кирил и Методиј" — Скопје. Примената на оваа 
карта е задолжителна при проектирањето и граде-
њето на инвестициони објекти и објекти на граѓа-
ни на територијата на СР Македонија. 

Картата за земјотресното реонирање на тери-
торијата на СР Македонија од претходниот став, 
согласно точките 1.1., 1.2. и 1.2.1. од Привремените 
технички прописи за градење во земјотресни под-
рачја ја заменува Сеизмолошката карта на Југосла-
вија, издадена од Сеизмолошкиот завод на СФРЈ 
во 1950 година, за примена на територијата на СР 
Македонија. 

Согласно член 84 од Законот за изградба на ин-
вестициони објекти, Картата за земјотресното рео-
нирање на територијата на СР Македонија е осно-
ва за изработка на микроземјотресни карти за гра-
довите и урбанизираните поголеми населени мес-
та што се наоѓаат на подрачјата со земјотресна ја-
чина од VII, VIII и IX степени по МСЅ (Маркали-
Канкани-Зиберг) скалата. 

Составен дел на ова решение е Картата за зем-
јотресно реонирање на територијата на СР Маке-
донија со упатството за примена. 

Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-2307 
13 декември 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за 

индустрија, 
дипл. инж. Љубомир Коруноски, с. р. 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА КАРТАТА НА ЗЕМЈОТРЕСНО-

ТО РЕОНИРАЊЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

При примена на Картата за земјотресното рео-
нирање на територијата на СР Македонија, покрај 
другите елементи што треба да се одредат од соод-
ветните општи и технички прописи, треба да се има 
предвид следното: 

1. Картата претставува подлога која може да се 
користи за донесување нормативни акти за изград-
ба на објекти во земјотресни подрачја и како осно-
ва за одредување на потребни проектни параметри 
за конструкциите. 

2. Издвоените зони се дефинирани со степенот 
на максималниот очекуван сеизмички интензитет во 
МСЅ (Маркали-Канкани-Зиберг) скалата, како ос-
новен параметар на вкупниот сеизмички ефект и 
периодот на неговото повторување, а се однесува на 
реалната почвена средина. Со издвоените зони по 
степенот на сеизмичката осетливост врз основа на 
инженерско-геолошките услови, е овозможено да се 
оценат релативните односи на очекуваните после-
дици од земјотресите. 

3. За објекти кои се градат во подрачја на кои 
не е извршено земјотресно микрореонирање, а со 
прописи не се бараат посебни сеизмички истражу-
вања, Картата се користи со одредените корекции 
на сеизмичкиот степен во зависност од конкретните 
инженерско-геолошки услови во средина и тоа: 

— за објекти фундирани во цврсти маси — 
претставници на основната геолошка средина озна-
чено со Н — интензитетот може да се намали до 2 
степени по МСЅ скалата; 

— во случај кога темелната средина е изгра-
дена од грубо-зрнести или песокливо-глинести доб-
ро консолидирани материјали, без присуство на под-
земна вода, на Картата означени како сеизмичко 
слабо осетливи средини — Нх, интензитетот може 
да се намали до 1 степен по МСЅ скалата; 

— како претставник на прогнозираниот макси-
мален интензитет треба да се сметаат средините оз-
начени како сеизмички осетливи — Н2. При фун-
дирање на објектите во овие средини треба да се 
зема интензитетот од картата за дотичното подрачје 
без корекција, но во согласност со прописите за гра-
дење во земјотресни подрачја. 

4. Издвоените зони означени како сеизмички 
доста осетливи — Нз претставуваат нај неповолни 
средини за градење. Во нив не би требало да се 
гради до колку не е претходно извршено земјо-
тресно микрореонирање. 

5. Извршеното реонирање по степенот на сеиз-
мичката осетливост дава можност за усмерување на 
идните истражувања за микроземјотресното реони-
рање, односно на кои подрачја истото треба да се 
врши. 

Скопје, декември 1978 година 

24. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76) и член 59 од Пра-
вилникот за Деловите и начинот на вршење задол-
жителна имунизација, серопрофилакса и хемиопро-
филакса против заразни болести („Службен лист на 
СРФЈ", бр. 19/75), републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ-
НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗ-

НИ БОЛЕСТИ ВО 1979 ГОДИНА 

Во 1979 година имунизацијата е задолжителна: 
1. против туберкулозата (Тићегси1оѕ1ѕ), дифте-

ријата ДОрћШепа), тетанусот (Те1;апиѕ), големата 
кашлица (Рег1иѕѕ1ѕ), детската парализа (РоНошуе1Шѕ 
ап1. аси!а) и малите сипаници (МогђПН) — за сите 
лица од определена возраст според оваа програма; 

2. против" беснило (Л,уѕѕа) за сите лица повреде-
ни од бесно животно или од животно за кое се 
сомнева дека е бесно; 

3. против колерата, големите сипаници и жол-
тата треска — за сите лица кои патуваат во земјата 
во која постои некоја од тие болести или во земја 
која бара имунизација против тие болести; 

4. против цревниот тифус и други заразни бо-
лести — за сите лица за кои постојат епидемио-
лошки индикации. 

Задолжителната имунизација против заразните 
болести од точка 1 се врши исклучиво на перманен-
тен начин — континуирано имунизирање во текот 
на целата година, а против детска парализа од 1 
јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 
1979 година со тритипна вакцина, согласно член 7 
од Правилникот за условите и начинот на вршење 
задолжителна имунизација — серопрофилакса и 
хемиопрофилакса против заразни болести („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/75). 

I 
Имунизација против туберкулоза се врши: 
1. без тестирање на сите деца до навршени два 

месеци; 
2. на сите лица од навршени 2 месеци до навр-

шени 19 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако се туберкулин нега-
тивни; 

3. ревакцинирањето се врши според календарот 
за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 13-та и 19-та 
година на возраст, со претходно тестирање. 

Контрола на успехот на вакцинирањето против 
туберкулоза се врши со туберкулинско тестирање 
по истекот на 3 месеци од денот на извршеното вак-
цинирање. Лицето кај кое со тестирањето ќе се 
утврди дека вакцинирањето не успеало мора пов-
торно да се подложи на имунизација. 

II 
Имунизација против дифтерија, тетанус и голе-

ма кашлица: 
A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. 10. 1978 до 30. 09. 

1979 год. на возраст определена со календарот за 
имунизација; 

2. на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и ре-
вакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1978 

год. против дифтерија, тетанус, голема кашлица — 
на возраст определена со календарот за имуниза-
ција; 

2. на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст, ако од имунизацијата поминало 
најмалку една година, а не повеќе од три години; 

3. на сите деца во четвртата година на возраст, 
ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани 
според календарот на имунизација. 

III 
Имунизација против дифтерија и тетанус: 
A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца до петгодишна возраст кои уред-

но не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја пре-
лежале големата кашлица; 

2. на сите деца родени од 1967 година наваму 
кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата и дванаесеттата го-

дина, кои порано уредно се вакцинирани и ревак-
цинирани против дифтерија и тетанус според ка-
лендарот за имунизација; 

2. на сите деца до дванаесет годишна возраст 
вакцинирани прв пат во 1978 година против дифте-
рија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало 
една година. 

Имунизација на лица постари од 8 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис). 
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IV 
Имунизација против тетанус: 
A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите лица од навршени дванаесет години 

до навршени деветнаесет години, кои против тета-
нус порано не биле имунизирани. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите лица во деветнаесеттата година, кои 

претходно уредно биле имунизирани и реимунизи-
рани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно 
Ди-Те или Те; 

2. на сите лица од дванаесет години до девет-
наесет години возраст кои во 1978 година биле за 
првпат имунизирани против тетанус, ако од имуни-
зирањето поминало една година. 

V 
Имунизација против детска парализа: 
А. Вакцинирање се врши: 

Возраст на лица што 
подлежат на имуниза-

ција 

1 

до 2 месеци 
4, 5 и 6 месеци 
4, б1^ и 7 месеци 

13 месеци 
18 месеци 

20 месеци 
12-30 месеци 
4 години 

7 години 

12 години 
12 години 
13 години 
19 години 
19 години 

VII 
На кампањски начин се врши задолжителна 

имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести и на следните лица: 

а) на задолжителна имунизација против тубер-
кулоза подлежат лица вработени во организациите 
на здружен труд за дијагностика и лекување на 
туберкулозата што не реагираат на туберкулин или 
кај кои реакцијата на туберкулин е помала од 6 
м.м. без оглед на возраста; 

б) на задолжителна имунизација против цревен 
тифус подлежат: 

1. лицата вработени на чистење канализација, 
септички јами, на отстранување ѓубре и други от-
падни материи од населби; 

2. екипажот на домашните бродови во помор-
скиот и речниот јавен сообраќај; 

3. учесници на младински работни акции и лица 
вработени на други големи работилишта на кои им 
е обезбедено домување во привремени објекти; 

4. лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тифус; 

5. лица постари од три години што живеат во 
места и краишта зафатени од поплави, пожар, зем-
јотрес и други елементарни непогоди и масовни 
несреќи што позначително Можат да в л и ј а а т врз 

1. на сите деца родени од 1. 10. 1978 до 30. 09. 
1979 год. според календарот за имунизација; 

2. на сите деца родени од 1. 01. 1967 до 30. 09. 
1978 год. кои порано биле вакцинирани. 

В. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1978 

година ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 

2. на сите деца во четвртата, седмата и дванае-
сетата година, кои претходно биле комплетно вак-
цинирани и ревакцинирани според календарот за 
имунизација. 

VI 
Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца од навршени 12 месеци со навр-

шена 10 годишна возраст, кои не прележале мали 
сипаници. 

Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ревакцинирање 

3 

вакцинирање 

вакцинирање 
вакцинирање 

I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 

II ревакцинирање 
II ревакцинирање 

III ревакцинирање 
III ревакцинирање 

IV ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 

нормалниот живот на населението на одделни мес-
та, односно краишта. 

Ревакцинирање на лицата (една доза) што под-
лежат на задолжителна имунизација се врши по 
истекот на три години од денот на вакцинирањето 
и се додека се вработени на определените работни 
места, односно додека постои некоја од причините 
изнесени за задолжителна имунизација против цре-
вен тифус. 

Лица постари од 60 години не подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус. 

в) на задолжителна имунизација против големи 
сипаници подлежат: 

1. лица што во Југославија доаѓаат од подрач-
ја заразени со големи сипаници и ако немаат про-
пишано уверение за вакцинирање во согласност со 
одредбите на Меѓународниот санитарен правилник; 

2. лица што патуваат во земја во која постојат 
големи сипаници или во земја што бара имунизаци-
ја против таа болест. 

Имунизација на лицата под точка 1 се врши 
при нивно доаѓање во Југославија, а имунизација 
на лицата под точка 2 се врши најдоцна 8 дена 
пред почетокот на патувањето. 

Првото вакцинирање (примовакцинација) на ли-
цата под точка 1 и 2 се в р ш и со з а д о л ж и т е л н а , 

Имунизацијата против определените заразни бо-
лести во оваа програма се врши по следниот 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Болест против која 
се врши имуниза-

ција 

2 

Туберкулоза без тестирање Диф-
терија-тетанус-пертусис (3 дози) 
Детска парализа (3 дози тритипна 
вакцина) 
мали сипаници 
Дифтерија, тетанус-пертусис (1 
доза) 
Детска парализа (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тетанус, пертусис (1 
доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија-тетанус (1 доза) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тетанус (1 доза) 
Туберкулоза, (со тестирање) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Тетанус (1 доза) 
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истовремена примена на гамаглобулин, ако се пос-
тари од 4 години. 

Ревакцинирање на овие лица се врши ако поми-
нале повеќе од три години од денот на вакцини-
рање односно ревакцинирање. 

Успехот на имунизирањето се утврдува осмиот 
ден од денот на имунизирањето. 

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето 
не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. 
Доколку и повторната имунизација не успее, ли-
цето повеќе не се подложува на имунизирање, а во 
потврдата за извршена имунизација се забележува 
дека лицето е двапати безуспешно вакцинирано, 
односно ревакцинирано. 

г) На задолжителна имунизација против бесни-
ло подлежат лица ранети од бесно животно или од 
животно за кое се сомнева дека е бесно и тоа: 

1. лице укасано или изгребано од лисица, волк 
или некое друго диво животно; 

2. лице укасано од куче што му е непознато на 
лицето или кое не е можно да се држи под вете-
ринарна контрола; 

3. лице укасано од куче што во рок од десет 
дена од ранувањето ќе покаже знаци на беснило, 
ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе заскита; 

4. лице укасано во пределот на главата и вра-
тот, прстите на рацете или во пределот на поголе-
мите нервни сплетови без оглед на состојбата и суд-
бината на кучето; 

5. лице укасано од мачка или од друго бесно 
домашно животно или од домашно животно за кое 
се сомнева дека е бесно; 

6. лице повредено при работа со предмет што 
бил во допир со бесно животно или со животно за 
кое се сомнева дека е бесно, односно при обдукција 
на такво пцовисано животно. 

Имунизацијата против беснило се врши соглас-
но член 40, 41, 42, 51, 52 и 54 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразните болести („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/75). 

VIII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 68-01-9663 
8 декември 1978 година Републички секретар за 

Скопје здравство и социјална 
политика, 

Петар Џундев, с. р. 

25. 
Врз основа на член 12 и 81 од Законот за пре-

мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ", бр. 34/72 и 13/78), директорот на Републич-
ката геодетска управа — Скопје, во согласност со 
републичкиот секретар за народна одбрана, доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД ОСНОВ-
НИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ, СНИМЕНИТЕ ДЕТА-
ЛИ И ИЗРАБОТЕНИТЕ ОРИГИНАЛИ НА ПЛАНО-
ВИ И КАРТИ КОИ СЕ ДАВААТ НА УВИД И ЗА 

НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА НИВНОТО 
КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат податоците 

од основните геодетски работи, снимените детали 
и изработените оригинали на планови и карти кои 
се даваат на увид и користење на заинтересирани-
те органи, организации на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници, како и за 
начинот и постапката за остварувањето на увидот 
и користењето на тие податоци. 

Член 2 
На увид и користење се даваат податоците од 

основните геодетски работи кои се однесуваат на 
поставувањето и определувањето на тригонометри-
ската и нивелманската мрежа, поставувањето и 
определувањето на врзните точки за потребите на 
фотограметриското снимање на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија, како и по-
датоци за снимени детали и изработените ориги-
нали на планови и карти што се однесуваат на из-
работка на планови и карти во размер 1:500, 1:1 000, 
1:5 000 и 1:10 000. 

Член 3 
Податоците од член 1 и 2 на овој правилник се 

даваат на увид и користење на заинтересираните 
органи, организации на здружен труд и други са-
моуправни организации и заедници само за нивни 
потреби. 

Член 4 
Увидот во податоците од член 1 и 2 на овој пра-

вилник се врши само во службените простории на 
Републичката геодетска управа или општинскиот 
орган на управата надлежен за геодетски работи, 
во присуство на работник од тие органи. 

Член 5 
Републичката геодетска управа на заинтереси-

раните органи, организации на здружен труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници им ги дава 
на користење следните податоци: 

— преписи на координати на основната триго-
нометриска мрежа, полигонометриски и врзни точ-
ки, копии за описите на положбата на основ-
ната тригонометриска мрежа, полигонометриски и 
врзни точки; 

— преписи на податоци за надморските висо-
чини на нивелманските точки; 

— копија од оригинални планови во хоризонтал-
на и вертикална претстава во размер 1:500, 1:1 000 
и 1:2 500; 

— копија и репродукција на карти во хоризон-
тална и вертикална претстава во размер 1:5 ООО, 
1:10 000 и 1:25 000. 

Член 6 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

геодетски работи на заинтересираните органи, орга-
низации на здружен труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници им издава на користење ко-
пии од катастарски планови изработени во размер 
1 : 500, 1 :1 ООО и 1 : 2 500, кои му се дадени на одр-
жување. 

Член 7 
Преписите и копиите од член 5 и 6 на овој 

правилник содржат податоци за основните геодет-
ски работи и само во обем што е неопходен за 
работа, односно за потребите на заинтересираниот 
орган, организација на здружен труд и друга само-
управна организација или заедница и се означуваат 
со соодветен вид и степен на тајност. 

Означувањето на видот и степенот на тајноста 
го врши органот кој ги издава преписите и копиите. 

Член 8 
Преписите пеколните од член 5 и 6 на овој пра-

вилник се користат само за намени за кои се изда-
дени и не можат да се отстапуваат на други орга-
ни, организации на здружен труд или други орга-
низации и заедници. 

Член 9 
Во Републичката геодетска управа и општин-

скиот орган на управата надлежен за геодетски ра-
боти се води евиденција за издадените на увид 
и користење податоци за основните геодетски ра-
боти, за снимените детали и изработените ориги-
нали и копии на планови и карти. 

Член 10 
За издавање на користење податоци од член 5 

и 6 на овој правилник се поднесува писмено бара-



31 јануари 1979 

ње со образложение, поднесено од страна на заин-
тересираниот орган, организација на здружен труд 
и друга организација и заедница. Во образложение-
то треба да се наведе кои податоци се бараат и за 
кои цели. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-506/4 
18 декември 1978 година 

Скопје 

Директор на Републичката геодетска 
управа, 

дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 

26, 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-
тавноста и законитоста на членот 40 од Правилни-
кот за распоредување на чистиот доход и за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка на работниците во Основното учи-
лиште „Браќа Рибар" во село Табановце, општина 
Куманово, донесен од работниците во училиштето 
на референдумот од 29 декември 1977 година, на 
седницата од 22 ноември 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот за 
распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка на работниците во Основното училиште 
,.Браќа Рибар" во село Табановце, општина Кума-
ново, донесен од работниците во училиштето на ре-
ферендумот од 29 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Браќа Ри-
бар" во село Табановце, општина Куманово на на-
чинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решението У. бр. 17/78 доне-
сена на седница од 28 септември 1978 година, по-
веде постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на одредбата од актот означен во точката 1 
на оваа одлука затоа што пред Судот основано се 
постави прашањето за неговата согласност со наче-
лото за наградување според трудот утврдено во чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено 
во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд. 

Од прибавените податоци и од списите во пред-
метот Судот утврди дека според оспорениот член 40 
од правилникот по основот сложеност на работата 
и работните задачи од наставно-воспитната работа 
на работниците што се наоѓаат на овие работни 
места на веќе утврдениот број на бодови по основот 
обем на работи и работни задачи, се даваат бодови 
за стекнати знаења и стручна подготовка и тоа: на 
лицата со средна стручна подготовка 40 бодови, на 
лицата со виша стручна подготовка 100 бодови, на 
лицата со висока стручна подготовка 120 бодови, а 
на лицата кои се без стручна подготовка 5 бодови. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/76) наставници за одделенска нас-
тава во основното училиште можат да бидат лица 
што завршиле филозофски факултет педагошка 
група и педагошка академија — отсек за одделен-
ска настава и лица што завршиле учителска шко-
ла. Наставници по предметна настава во основното 
училиште, според ставот 2 од истиот ч л е н од озна-

чениот закон, можат; да бидат лица што завршиле 
еднопредметна или двопредметна соодветна група 
за образование на наставници на факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судот стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата на 
средствата за личните доходи, така што за работите 
и работните задачи за кои е предвиден повисок сте-
пен на стручна подготовка оправдано е од гледиш-
тето на начелото за наградување според трудот да 
се предвидува повисоко мерило по тој основ во од-
нос на работите и работните задачи за кои е пред-
виден понизок степен на стручна подготовка. Ме-
ѓутоа, во случај кога за вршење на одредени ра-
боти и работни задачи се предвидени повеќе сте-
пени на стручна подготовка вреднувањето на струч-
ната подготовка може да се врши не според под-
готовката што ја има конкретниот работник, туку 
според сложеноста на работите и работните задачи 
кои се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени 
работи и работни задачи алтернативно се утврдени 
повеќе степени на стручна подготовка како што е 
тоа предвидено со членот 79 од законот, тоа по мис-
лењето на Судот и според овој закон значи дека 
сложеноста на тие работи и работни задачи е таква 
да може да ги врши со успех секој од работниците 
што има еден од утврдените степени на стручна 
подготовка. 

Поради тоа, при вреднувањето на работите и 
работните задачи на наставниците со оглед на ед-
наквата сложеност, мора да се поаѓа од единствени 
мерила за овој основ односно по основот стручна 
подготовка бидејќи стручната подготовка е осно-
вен елемент за одредување степените на сложеност 
на работите. На овој начин според мислењето на 
Судот не се обезвреднува значењето и влијанието 
на стручната подготовка во системот на основите и 
мерилата за распределба на личните доходи спо-
ред вложениот труд затоа што доколку работникот 
со повисок степен на стручна подготовка, при утвр-
дувањето на конкретните резултати постигнати во 
работата, покаже дека работите и работните задачи 
ги извршил со поголем успех по квалитет и кван-
титет тогаш тоа секако ќе се одрази на неговиот 
конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со членот 40 од оспорениот 
правилник на работниците кои изведуваат воспитна 
работа за вршење на исти работи и работни задачи 
се утврдени различни мерила макар што според За-
конот за основното воспитание и образование сло-
женоста на работите и работните задачи кои го со-
чинуваат изведувањето на одделенската односно 
предметната настава е еднаква, Судот утврди дека 
оспорената одредба од правилникот не е во соглас-
ност со начелото за наградување според трудот ут-
врдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд. 

Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на негови-
те одлуки, ја донесе на седница без претходно одр-
жување на јавна расправа, затоа што најде дека 
за натамошното разјаснување на предметот од стра-
на на учесниците во постапката не е неопходно нив-
ното присуство. 

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

У. бр. 17/78 
22 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

и а Уставниот суд на Македонија, 
д - р Асен Групче, с. р. 
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27. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на точката 9 на член 87 од Статутот 
на Заводот за медицинска рехабилитација на СР 
Македонија во Скопје, донесен од работниците на 
заводот на собирот од 8 декември 1975 година и на 
членот 42 и ставот 2 на член 44 од Самоуправ-
ната спогодба за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд, усвоена од работниците на за-
водот на собирот од 9 април 1975 година, на сед-
ницата одржана на 22 ноември 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 9 на член 87 
од Статутот на Заводот за медицинска рехабили-
тација на СР Македонија во Скопје, донесен од 
работниците на заводот на собирот одржан на 8 
декември 1975 година, во време на неговото важење 
била во спротивност со членот 179, ставот 2 на член 
181 и со членот 513 од Законот за здружениот труд, 
односно не била во согласност со членот 23 од За-
конот за работните односи. 

2. СЕ УКИНУВААТ членот 42 и ставот 2 на 
член 44 од Самоуправната спогодба за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, усво-
ена од работниците на заводот на собирот одржан 
на 9 април 1975 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Заводот за медицинска рехабилитаци-
ја на СР Македонија во Скопје на начинот пропи-
шан за објавување на самоуправните општи акти. 

4. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување законитоста на одредбите од статутот и 
самоуправната спогодба означени во точките 1 и 2 
на оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната законитост. 

5. На седницата Судот утврди дека работни-
ците на Заводот за медицинска рехабилитација на 
СР Македонија во Скопје на 22 септември 1978 го-
дина преку референдум усвоиле нов статут на заво-
дот, со што престанала важноста на оспорениот 
статут. 

Според ставот 2 на член 419 од Уставот на СР 
Македонија, Уставниот суд на Македонија може да 
ја оценува уставноста и законитоста на самоуправ-
ните општи акти што престанале да важат, ако 
од престанокот на важењето до поведувањето на 
постапката не поминало повеќе од една година. 

Со оглед на тоа што постапката е поведена (13 
октомври 1977 година) пред престанокот важноста 
на оспорениот статут (22 септември 1978 година) Су-
дот смета дека има основ за оценување на него-
вата законитост. 

6. Со точката 9 на член 87 од оспорениот пора-
новажечки статут на Заводот за медицинска реха-
билитација на СР Македонија во Скопје беше пред-
видено директорот да врши прераспоредување на 
работниците на заводот, додека со членот 42 од 
оспорената самоуправна спогодба е предвидено по-
стојаното и привременото распоредување на работ-
ниците од едно на друго работно место кое одго-
вара на нивната стручна подготовка да го врши 
директорот на заводот. 

Според ставот 1 на член 121 од Уставот на СР 
Македонија во секоја организација постои рабо-
товоден орган што го води работењето на организа-
цијата на здружениот труд, го организира и усо-
гласува процесот на работата во неа и ги извршу-
ва одлуките на работничкиот совет и на неговите 
извршни органи. Соодветна одредба содржи и чле-
нот 513 од Законот за здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 53/76) кој предвидува ра-
ботоводниот орган на основната организација да ги 
извршува одлуките и заклучоците донесени со лич-
но изјаснување на работниците и одлуките и за-
клучоците на работничкиот совет на основната ор-
ганизација и на неговиот извршен орган. Од друга 
страна, со членот 179 од овој закон, е предвидено 

работниците слободно и рамноправно, во соглас-
ност со самоуправната спогодба за здружување на 
трудот на работниците во основната организација да 
ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одго-
ворности во трудот со самоуправен општ акт со 
кој се уредува работниот однос. Со овој акт ра-
ботниците се должни да ги уредат случаите и усло-
вите под кои работниците можат или се должни 
привремено или трајно да вршат и други работи 
односно работни задачи (распоредување на работ-
ниците). Според ставот 2 на член 181 од истиот 
заков за остварувањето на поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците одлучува 
работничкиот совет, кој за остварување на таа цел 
може да формира комисии. Понатаму, со членот 23 
од Законот за работните односи („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/77) е предвидена можност за вре-
ме на траењето на работниот однос на работникот, 
во согласност со критериумите предвидени во са-
моуправниот општ акт врз основа на утврдената по-
треба на работата, да биде распореден во основ-
ната организација во која работи на секоја рабо-
та, односно работната способност стекната со ра-
ботата. Најпосле, со членот 24 од овој закон е пред-
видено дека работникот е должен привремено да ги 
врши работите, односно работните задачи кои не 
одговараат на неговата стручна подготовка однос-
но работна способност стекната со работата само во 
исклучителни околности утврдени во самоуправ-
ниот општ акт на основната организација и тоа 
додека траат тие околности, дека со самоуправ-
ниот општ акт може да биде овластен и работник 
поединец за вакво распоредување на работници 
доколку поради итноста на околностите надлежниот 
орган не е во можност да донесе одлука и дека во 
таков случај овластениот работник донесува писме-
на одлука и е должен на првата наредна седница 
да му поднесе извештај на надлежниот орган. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека директорот, како индивидуален рабо-
товоден орган, го води работењето на организаци-
ј-ата на здружениот труд и е организатор на проце-
сот на работата во организацијата. Сопред тоа, тој 
не е само извршител на одлуките и заклучоците на 
работниците и на работничкиот совет и на него-
виот извршен орган. Затоа, од таквата позиција на 
директорот произлегуваат за него, според мисле-
њето на Судот, и определени права утврдени со за-
кон и со статутот на работната организација. Така, 
директорот со самоуправен општ акт може да биде 
овластен во исклучителни околности да врши при-
времено, додека траат тие околности, распоредува-
ње на работници за вршење работи односно работ-
ни задачи кои не одговараат на нивната стручна 
подготовка, односно работна способност стекната со 
работа, доколку поради итноста на околностите над-
лежниот орган не е во можност да донесе одлуки, 
за што донесува писмен акт и на првата наредна 
седница е должен на надлежниот орган да му под-
несе за тоа извештај. Меѓутоа, од изнесените устав-
ни и законски одредби не произлегува за директо-
рот општо овластување во секој случај да врши 
распоредување на работници во основната организа-
ција во која работат на други работи односно ра-
ботни задачи. Напротив, таквото овластување му 
припаѓа на работничкиот совет, односно на негова 
комисија. 

Со оглед на тоа што со точката 8 на член 87 од 
оспорениот порано важечки статут беше предвидено 
директорот да врши прераспределба на работата во 
заводот, а со членот 42 од оспорената самоуправна 
спогодба да врши постојано или привремено распо-
редување на работникот од едно на друго работно 
место кое одговара на неговата стручна подготов-
ка, Судот оцени дека означената одредба од стату-
тот, во време на неговото важење, била во спротив-
ност со членот 179, ставот 2 на член 181 и членот 
513 од Законот за здружениот труд, односно не била 
во согласност со членот 23 од Законот за работните 
односи, а членот 42 од оспорената самоуправна спо-
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годба е во спротивност со означените одредби од 
Законот за здружениот труд, односно не е во соглас-
ност со членот 23 од Законот за работните односи. 

7. На седницата Судот утврди и тоа дека со 
членот 42 и со ставот 2 на член 44 од оспорената 
самоуправна спогодба е предвидено барањето за 
заштита на своето право, што работникот го под-
несува до надлежната комисија против решението 
на директорот за постојано или привремено распо-
редување на работникот на друго работно место кое 
одговара на неговата стручна подготовка, да не го 
задржува извршувањето на решението. 

Со членот 220 од Законот за здружениот труд 
е предвидено право на работникот во здружениот 
труд да бара заштита на своите права пред само-
управните органи, судовите на здружениот труд и 
другите судови, како и пред другите надлежни ор-
гани во согласност со законот, додека со членот 221 
од овој закон е предвидено барањето за заштита на 
своето право што работникот го поднесува до ор-
ганот определен со статутот на основната организа-
ција да не го задржува извршувањето на одлу-
ката со која се утврдува личниот доход, а да го 
задржува извршувањето на одлуката за другите 
неотуѓиви права на работниците и во другите слу-
чаи определени со закон. Со ставот 4 на член 24 
од Законот за работните односи е предвидено бара-
њето за заштита на правата на работникот за рас-
поредување на работно место за вршење на работи 
односно работни задачи кои не одговараат на него-
вата стручна подготовка, што директорот го врши 
во исклучителни околности предвидени во самоуп-
равниот општ акт, да не го задржува извршување-
то на одлуката. Најпосле, со членот 107 од овој за-
кон е предвидено поднесеното барање за заштита 
на правото на работникот да го задржува извршу-
вањето на одлуката против која е поднесено бара-
ње, освен во случаите утврдени во Законот за здру-
жениот труд и во овој закон. 

Според мислењето на Судот на работникот со 
закон му е загарантирано правото да бара заштита 
на своите права, меѓу другото, и пред органите во 
работната организација определени со статутот на 
работната организација и дека неговото барање за 
заштита на своите права го задржува извршување-
то на одлуката, освен во случаите кога барањето 
се поднесува против одлука со која е утврден ли-
чен доход на работникот и кога одлуката е доне-
сена од страна на директорот на основната орга-
низација на здружениот труд со која се врши рас-
поредување на работници на работно место кое не 
одговара на нивната стручна подготовка (исклучи-
телни околности). 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
35. 

Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Републичката заедница за насочено образо-
вание, Републичката заедница на културата, Ре-
публичката заедница за научни дејности, Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита и Републичката заедница на физичката 
култура, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ДА-
НОКОТ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИ-
ХОД НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ И НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-

НИЦИ ВО 1978 ГОДИНА 
Член 1 

Учесниците на овој договор се согласија во Оп-
штествениот договор за висината на средствата од 
данокот и придонесите од доходот и придонесите од 

Со оглед на тоа што со членот 42 и со ставот 
2, на член 44 од оспорената самоуправна спогодба е 
предвидено барањето за заштита на своето право 
што работникот го поднесува против решението на 
директорот за распоредување на работно место кое 
одговара на неговата стручна подготовка, да не го 
задржува извршувањето на решението, Судот оце-
ни дека тие се во спротивност со членот 221 од 
Законот за здружениот труд, односно не се во со-
гласност со членот 107 од Законот за работните од-
носи. 

8. Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 
15 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, ја донесе на седница без одр-
жување на јавна расправа, затоа што оцени дека 
натамошното разјаснување на предметот од стра-
на на учесниците во постапката не е неопходно. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 129/77 
22 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за вработу-
вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност, објавен во „Службен весник на СРМ", бр. 13/78, 
се поткраднале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУ-

РУВАЊЕТО ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ 
1. Во член 81, наместо „45 до 64" треба да стои 

„46 до 65". 
2. Заради целосно терминолошко усогласување 

на текстот на Законот, изразот „самоуправна инте-
ресна заедница на вработувањето", и неговите гра-
матички облици и форми што се употребени во 
текстот на законот треба соодветно да се заменат со 
изразот „самоуправна интересна заедница за вра-
ботување". 

Бр. 13-146 
17 јануари 1979 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
личните доходи како приход на Републичкиот бу-
џет и на републичките самоуправни интересни за-
единици во 1978 година, објавен во „Службен весник 
на СРМ" бр. 18/78 и 38/78, по членот 4 да се додадат 
два нови члена, кои гласат: 

„Член 4-а 
Во износот на средствата во член 3, став 1 и 

член 4 од овој договор не се содржани и тоа: 
— средствата што Републичката заедница за на-

сочено образование ќе ги користат за додатно фи-
нансирање на: новите наставни планови, пречекору-
вањата во инвестиционите вложувања, предметот 
основи на народната одбрана и за ученичкиот и сту-
дентскиот стандард. За овие намени можат да се 
користат средства во износ до 30 милиони динари; 

— средствата што Републичката заедница на 
културата ќе ги користи: за почетно учество за из-
давање на собраните дела на Карл Маркс, Фридрих 
Енгелс и В. И. Ленин; за учество во производство-
то на играни филмови и за санирање на тековните 
инвестициони потреби на Народна и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски" — Скопје. За овие 
намени можат да се користат средства во износ 
до 15 милиони динари; 
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— средствата што Републичката заедница за 
научни дејности ќе ги користи за изградба на нова 
зграда и за научноистражувачка опрема за Инсти-
тутот за земјотресно инженерство и инженерска 
сеизмологија. За овие намени можат да се користат 
средства во износ до 10 милиони динари; 

— средствата што Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита ќе ги ко-
ристи: за набавка и монтирање на посебни агрега-
ти за производство на електрична енергија, за до-
вршување на градежните работи и за набавка на 
најнеопходна опрема за потребите на организации-
те на здружен труд за социјална заштита. За- овие 
намени можат да се користат средства до 5 милио-
ни динари. 

Член 4-б 
Од повеќе уплатените приходи (член 8, став 2 

од Општествениот договор) ќе се врши враќање на 
дел од уплатените придонеси на основните органи-
зации на здружениот труд, кои според постојните 
прописи не се должни да ги извршуваат обврските 
спрема општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници што се намируваат 
од доходот. 

Враќањето на средствата според став 1 на овој 
член, ќе се врши сразмерно на повеќе уплатените 
приходи кај одделните самоуправни интересни за-
едници односно Републичкиот буџет. 

Остатокот на средствата, по намирувањето на 
обврските од став 1 на овој член ќе се насочи и тоа: 

— 50,0/о во резервните фондови на соодветните 
самоуправни интересни заедници и во средствата на 
резервите на Републиката; и 

— 50% за финансирање на стоковните резерви 
преку Дирекцијата за републички стоковни резерви4. 

Член 2 
Овој договор е потпишан на 28 декември 1978 

година. 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2557/1-78 
Скопје 

Потписници: 
Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Маке-
донија, 
Републичката заедница за насоче-
но образование, 
Републичката заедница на култу-
рата 
Републичката заедница за научни 
дејности, 
Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заш- -
тита, 
Републичката заедница на физич-
ката култура. 

36. 

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 
и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услуги-
те („Службен весник на СРМ", бр. 41/72), 'претстав-
никот на производството и претставниците на по-
трошувачите на добиточна храна од индустриско 
потекло склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СОН-
ЧОГЛЕДОВАТА САЧМА 

1. Претставникот на производството на сончо-
глед ова сачма ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — 
ООЗТ Фабрика за масло „Благој Ѓорев" — Титов 
Велес и претставниците на потрошувачите на тој 
производ (земјоделско-индустриски комбинати, жи-
винарски фарми, сточарски ООЗТ, земјоделски за-
други и др.), на 10. V. 1978 година склучија и пот-
пишаа спогодба за промена на затечените постојни 
цени на сончогледовата сачма, со која цената се 
зголемува од 2,10 на 2,80 дин./кг. за квалитет со 
33,5% протеини. 

'2. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени со решение бр. 06-561/2 од 9 
декември 1978 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
по давањето согласност од Републичкиот завод за 
цени. 

Производител: 
ЗИК „Скопско Поле" - Скопје - ООЗТ Фа-

брика за масло „Благој Ѓорев" — Титов Велес. 

За потрошувачи и преработувачи: 

— Земјоделско-индустриски комбинати (ООЗТ 
фабрики за добиточна храна и живинарски фарми) 
во Битола, Штип, Куманово, Прилеп, Скопје, Стру-
мица, Свети Николе, Титов Велес, Гевгелија, Коча-
ни, Виница, Неготино, Пехчево; 

— Живинарски фарми во Охрид и Ресен; 
— Земјоделски задруги во с. Дихово, во Крива 

Паланка, во с. Челопек, во Галичник, во Лазаропо-
ле и во с. Ракотинци; 

— Овчарско стопанство во с. Драгоево и во Го-
стивар; 

— Преработувачки организации: „Жито Про-
дукт" — Свети Николе, „Жито Вардар" — Титов 
Велес, „Жито Прилеп" — Прилеп; 

— Прометни организации: „Славија" — Скопје, 
„Центропромет" — Прилеп. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

37. 

Врз основа на член 32 од Законот за определе-
ни облици на општествената заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 4/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата, на седницата одржана на 28 декем-
ври 1978 година, донесе 

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

КОТ НА ДЕЦА 

Ч л е н 1 
Со оваа одлука се определува висината на до-

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

Член 2 
Корисниците на правото на додаток на деца, во 

зависност од остварените вкупни приходи во се-
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мејството, се распоредуваат во три цензусни групи 
и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството од работен однос не го над-
минува износот од 820,00 динари месечно, а семеј-
ството не остварува никакви други приходи; 

П цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
820,01 - 948,00 динари месечно; 

Ш цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
948,00 до 1.100,00 динари месечно. 

Член 3 
Висината на додатокот на деца изнесува: 

Цензусна група 
I И Ш 

за прво дете 345 254 163 
за второ дете 319 230 153 
за трето дете 273 209 133 
за четврто дете 227 186 117 
за секое натамошно дете 200 150 105 

Член 4 
За дете кое не е способно за рехабилитација, а 

не е сместено во установа за социјална заштита, 
висината на додатокот на деца се определува спо-
ред член 3 на оваа одлука зголемен за 50%. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

Број 799/3 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

38. 
Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ", број 5/74), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 28 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од личен доход на 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата за 1979 година се 
утврдува на 2,95% од пропишаните основици со 
член 69 од Законот за. определени облици на оп-
штествена заштита на децата и за самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на де-
цата. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година. 

Бр. 799/2 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

39. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата (,;Службен весник на 
СРМ", број 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 28 де-
кември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНАЧЕ-
НИ ЛИЦА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДО-

ДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на условите под 

кои на работниците и со нив изедначени лица им 
се обезбедува право на додаток на деца, број 
08-100/1 од 29 април 1974 година („Службен весник 
на СРМ", број 24/74), во член 2 став 1, точка 1, 
бројката „600" се заменува со бројката „1100". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Број 799/5 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

40. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", број 5/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата, на седницата одржана на 28 декем-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
КОРИСНИКОТ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА 
ДЕЦА ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 

ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за условите под кои се смета дека 

корисникот на правото на додаток на деца ги из-
држува членовите на семејството и дека членот на 
семејството нема сопствени приходи доволни за из-
држување, број 08-101/1 од 29 април 1974 година 
(„Службен весник на СРМ", број 24/74), во член 2, 
став 2 бројката „250" се заменува со бројката „500", 
бројката „200" се заменува со бројката „400", број-
ката „2 400" се заменува со бројката „4800". 

Во членот 4 од истата одлука, бројката „200", 
се заменува со бројката „400". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 799/4 
28 декември 1978 година 

Скопје Претседател, 
Емине Адеми, с. р. 



Стр. 52 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 јануари 1979 

Конкурсната комисија при Ветеринарната ста-
ница „Песјак" — Македонски Брод, врз основа на 
член 47 и 48 од статутот на станицата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на Ветеринарната станица „Песјак" 
— Македонски Брод 

Покрај општите услови предвидени со закон-
ските прописи, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните: 

— да има завршено ветеринарен факултет и 3 
години работно искуство во струката; 

— да поседува морално-политкчки и стручни 
квалитети, како и организаторски способности. 

Молбите со комплетираните документи да сс 
доставуваат до конкурсната комисија на станицата. / 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја- V 
вувањето во „Службен весник на СРМ". (13) 

Врз основа на Законот за изградба на инвес-
тициони објекти („Службен весник на СРМ", бр. 
3 5 / 7 3 ) и Правилникот за начинот и постапката за 
отстапување на изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ", бр. 2 4 / 7 4 ) , Конкурсната 
комисија на ЗИК „ПОВАРДАРИЕ" - Неготино 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
(ЈАВНО НАДДАВАЊЕ) 

за испорака на монтажа, пуштање во погон и 
заштитен патент за комплетна фабрика за прера-
ботка на комиње во антоцијански бои со капацитет: , 
100 т/ден влезна суровина. 

Квалитет: 4 интернац, обоени единици и одобрен 
со атест за примена во прехранбена индустрија 
П. С. 

Предност имаат оние понудувачи кои покрај 
најпогодни комерцијално-финансиски услови и нај-
погодно технолошко-техничко решение ќе обезбе-
дат потполн пласман на производниот производ. 

РОК на траење на конкурсот е 15. 2. 1979 година. 
За подетални појаснувања понудувачите да се 

обратат на адреса: ЗИК „ПОВАРДАРИЕ" ООЗТ Ви-
нарска визба — Неготино или тел. 0 9 3 - 7 1 - 1 2 9 . ( 1 4 ) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за користење на средствата на со-
лидарноста на Социјалистичка Република 
Македонија за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди во настра-
даните општини во Републиката — — — 33 
Одлука за користење на средства од посто- / 
јаната резерва на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — — 33 
Одлука за утврдување висината на сред-
ствата за регрес на име зголемена цена на 
рото-хартија — — — — — — — — 33 
Решение за овластување на републичкиот 
секретар за финансии да одлучува за ко-
ристењето на девизи за потребите на Соци-
јалистичка Република Македонија за 1979 
година до определен износ — — — — 33 
Решение за именување потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство 34 

'Решение за именување помошник на ге-
нералниот директор на Службата на оп-
штественото книговодство во Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 34 

^ Решение за именување потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за урбанизам — 34 

/Правилник за ветеринарно-санитарниот 
минимум во објектите за производство, др-
жење, одгледување, промет, карантин и 
изолација на животни — — — — — 34 

' Наредба за преземање мерки за заштита на 
животните од заразните и паразитните бо-
лести во 1979 година — — — — — — 36 
Наредба за утврдување на факторот за пре-
сметување на стварниот приход од земјо-
делска дејност — — — — — — — 40 

' Упатство за начинот на пресметување и 
уплатување на здружените средства во 

\ фондовите за заеднички резерви — — — 40 
'Решение за одобрување на картата за зем-
јотресното реонирање на територијата на 
СР Македонија — — — — — — — 41 

'Упатство за примена на картата на земјо-
тресно^ реонирање на СР Македонија — 44 
Програма за спроведување на задолжи-
телна имунизација на населението против 
заразни болести во 1979 година — — — 44 
Правилник за пропишување на податоци 
од основните геодетски работи, снимените 
детали и изработените оригинали на пла-
нови и карти кои се даваат на увид и за 
начинот и постапката на нивното корис-

т е њ е — — — — — — — — — — 46 
/Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 17/78 од 22 ноември 1978 година - 47 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1 2 9 / 7 7 од 2 2 ноември 1 9 7 8 година — 4 7 

'Исправка на Законот за вработување и оси-
гурување во случај на невработеност — 49 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Општествен договор за Дополнување на 
Општествениот договор за висината на 
средствата од данокот и придонесите од до-
ходот и придонесите од личните доходи 
како приход на Републичкиот буџет и на 
републичките самоуправни интересни за-

едници во 1978 година — — — — — 49 
Спогодба за промена на затечените цени на 
сончогледовата сачма — — — — — — 50 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
Одлука за определување висината на до-
датокот на деца — — — — — — — 50 
Одлука за утврдување стапката на придо-
несот од личен доход на Републичката са-
моуправна интересна заедница за опште-

ствена заштита на децата за 1979 година — 51 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на условите под 
кои на работниците и со нив изедначени 
лица им се обезбедува право на додаток на 
деца - - - - - - - - - - 51 
Одлука за изменување дополнување на 
Одлуката за условите под кои се смета де-
ка корисникот на правото на додаток на 
деца ги издржува членовите на семејството 
и дека членот на семејството нема соп-

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


