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242. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ", 
бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за 
начинот на формирањето на цените и за мерките 
на непосредна општествена контрола на цените на 
производите и услугите од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 19/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И 
ОДРЕДУВАЊЕ НИВОТО ДО КОЕ МОЖАТ ДА СЕ 
ФОРМИРААТ ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 

ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За цените на учебниците за основното и 
средното образование се пропишува мерка на не-
посредна општествена контрола на цените — од-
редување на највисоко ниво на цените. 

2. Постојните малопродажни цени на учебни-
ците за основното и средното образование во 1979 
година можат да се зголемат до 8,5%. 

3. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи и пазар да го утврдува нај-
високото ниво на цените на одделните учебници за 
основното и средното образование во рамките утвр-
дени во точка 2 на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се задолжуваат организациите на здру-
жен труд за издавање на учебници и организаци-
ите на здружен труд што вршат промет на учеб-
ници да извршат попис на залихите на учебниците 
и разликата во цените да ја внесуваат на посебна 
сметка на издавачот на учебниците што ќе бидат 
насочени за финансирање на издавачката дејност 
на учебниците за основно и средно образование. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за пропишу-
вање на мерка на непосредна општествена кон-
трола на цените и давање на согласност на цените 
на учебниците за основното и средното образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 19/78). 

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

Бр. 23-962/1 
17 мај 1979 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

243. 
Врз основа на член 59 алинеја 1 и 3 од Законот 

за воените инвалиди („Службен весник на СРМ", 
бр. 29/73, 45/74 и 42/77), републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА ИНВА-
ЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ДРУГИТЕ 
ПАРИЧНИ ПРИМАЊА И ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕН-
ЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА СПО-

РЕД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на 

исплатувањето на инвалидскиот додаток, посебниот 
инвалидски додаток, семејниот додаток, додатокот 
на деца, материјално обезбедување за време на 
професионална рехабилитација, надоместокот за 
купување на моторно возило, помош за опрема на 
новородено дете, надоместокот на име трошоци за 
школување и погребни трошоци и начинот на во-
дење евиденција на корисниците на правата според 
Законот за воените инвалиди (во понатамошен 
текст: Законот). 

Член 2 
Инвалидските примања од член 1 од овој пра-

вилник на корисниците им се исплатуваат, врз 
основа на решението за остварување на правото, 
односно доказот за правото на надоместокот по за-
конот. 

Член 3 
Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 

додаток, семејниот додаток, додатокот на деца и 
материјалното обезбедување за време на профе-
сионална рехабилитација се исплатуваат месечно со 
уплатница по изготвен список на испратници. 

Надоместокот за купување моторно возило се 
исплатува преку вирман. 

Помошта за опрема на новородено дете, надо-
местокот на име трошоци за школување и погреб-
ните трошоци се исплатуваат со уплатница повре-
мено односно кога ќе настане случајот. 

Член 4 
Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 

додаток, семејниот додаток, додатокот на деца и 
материјалното обезбедување за време на професио-
нална рехабилитација се исплатуваат лично на ко-
нисникот. 

Член 5 
Ако корисникот привремено се наоѓа надвор од 

СФР Југославија инвалидскиот додаток, семејниот 
додаток и додатокот на деца можат да се испла-
туваат на неговиот полномошник. 

Ако исплатниот орган исплатата му ја врши на 
полномошникот, полномошното заверено од над-
лежниот орган се депонира кај исплатниот орган. 

Член 6 
Надоместокот за купување на моторно возило 

се исплатува преку вирман, на име на воениот ин-
валид, на организацијата на здружен труд од каде 
се купува возилото по доставувањето на профак-
турата. 

Ј 
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Член 7 
Евиденцијата. на корисниците на правата про-

пишани со Законот опфаќа: презиме и име на ко-
рисникот, ден, месец и година на раѓање, место на 
живеење и адреса, вид на правото кое го користи, 
основот од кој го изведува правото, од која војна 
е признат за воен инвалид или сродство со заги-
натиот, број и датум на решението за остварување 
на правото, износ во динари на правото, дали има 
соуживатели на правото и колку; вкупен број на 
корисници на инвалидски додаток, број на лични 
инвалиди корисници на инвалидски додаток, број 
на семејни инвалиди корисници на инвалидски до-
даток; вкупен број на лични и семејни инвалиди 
кои користат инвалидски додаток во полн износ, 
во намален износ и наголемен износ; вкупен број 
на корисници на семеен додаток, број на корисни-
ци на семеен додаток во полн износ и намален 
износ, како и од кој степен на додаток за нега и 
помош го изведува семејниот додаток; вкупен број 
на корисници на додаток на деца и број на деца 
за кои се користи додаток на деца; вкупен број д а 
членови на семејство кои користат здравствена 
заштита, број на членови на семејство кои корис-
тат здравствена заштита по основ на користење на 
инвалидски додаток и посебно по основ на обаву-
вање на професионална рехабилитација. 

Обрасците за водење евиденција на корисници-
те на правата според Законот се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-03-946 
март 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Петар Џундев, с. р. 

244. 
Врз основа на член 85 став 1 точка 1 од За-

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

) 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВА-

ЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Спречувањето и отстранувањето на шушкаве-

цот, заразната кривотница, ентеротоксемијата кат 
овците и заразниот пролив кај јагнињата, пиро-
плазмозата, белодробната стронгилоза ка ј овците 
и свињите, метилавоста, заразната ага л акција кат 
овците, гангренозното воспаление на вимето кај 
овците, заразното пресушување на вимето ка ј кра-
вите, желудечно-цревната стронгилоза ка ј гове-
дата и овците,, специфичниот везикуларен стома-
тит, колерата ка ј живината, заразниот ларинго-
трахеит ка ј живината, заразниот бронхит ка ј жи-
вината, кокцидиозата, крастата ка ј домашните жи-
вотни, аујецкиевата болест јагарчивоста и естроз-
ната шмркавица ка ј овците се врши според За-
конот за заштита на животните од заразните бо-
лести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ" број 43/76), Законот за здравстве-
ната заштита на животните („Службен весник на 
СРМ" број 30/77) и овој правилник. 

1. Шушкавец — (Gangracna emphysematosa) 

Член 2 
Ако во едно населено место се констатира шуш-

кавец кај говедата во еден до три стопански дво-
ра, ќе се затворат само заразените стопански дво-
рови и за говедата од тие дворови не смеат да 
се издаваат уверенија за здравствената состојба 
на животните. 

Ако заразата биде констатирана во повеќе од 
три стопански двора, мерките од став еден на 
овој член ќе се применуваат на целото населено 
место или само на дел од населеното место, во 
зависност од неговата големина, конфигурацијата 
на теренот и епизоотиолошката ситуација. 

Клинички здравите говеда од заразените и не-
заразените стопански дворови од став 1 и 2 на 
овој член можат да се употребуваат за работа во 
атарот на населеното место, односно можат да се 
заколат, ако тоа држателот го бћра, но под над-
зор на надлежниот општински ветеринарен ин-
спектор. 

Сите говеда во населеното место во кое е кон-
статирана заразната болест шушкавец ка ј говедата 
неодложно се имунизираат против шушкавецот. 

Член 3 
Лекување на болни животни од шушкавец, од-

носно животни за кои постои сомнение дека бо-
ледуваат од шушкавец, можат да вршат само ве-
теринарни лекари, а отворање на мрши од пцо-
висани животни од шушкавец, односно за кои 
постои сомнение дека пцовисале од шушкавец, мо-
же да се врши само под надзор на ветеринарен 
лекар. 

Член 4 
Мршата од животно ка ј кое е утврден шуш-

кавец или сомнение на шушкавец може да се ко-
ристи за технички цели, ако за тоа има мож-
ност (кафилерија). Во случај да нема таква мож-
ност таа мора да се стори нештетна со фрлање во 
јама гробница, закопување или изгорување, заедно 
со кожата и со сите други нејзини делови. 

Мршата и деловите од неа се чуваат без-
бедно до нивното нештетно отстранување за да не 
дојдат животни и луѓе во допир со нив. 

За превоз или пренесување на маши и де-
лови од нив од животни што биле заразени со 
шушкавец, односно за кои постои сомнение дека 
биле заразени со шушкавец, превозните средства 
и садовите за пренесување се обезбедуваат така, 
што од. нив да не испаѓаат отпадоци или делови 
било во цврста или течна состојба. 

2. Заразна кривотница кај овците — 
(Paronichia contagiosa) 

Член 6 
Корисникот на овци во општествена сопстве-

ност, сопственикот, држателот односно чуварот (др-
жател на овци), доколку забележи кривење на 
овците, е должен тоа веднаш да го прибави на 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на ветеринарството, или на најблиската ве-
теринарна организација на здружениот труд, која 
за тоа веднаш го известува општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството. 

Органот од став 1 на овој член е должен пре-
ку својата ветеринарна инспекција односно преку 
овластената ветеринарна организација на здруже-
ниот труд благовремено да преземе мерки за да 
се утврди дали во случајот се работи зк зараз-
ната кривотница. 

Член 7 
По утврдувањето на заразната кривотница се 

преземаат следниве мерки: . 
— во стадото во кое се појавила заразата се 

врши преглед на чапунките на сите овци. Болните 
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овци се одделуваат и лекуваат. Оздравените овци 
од болното стадо се префрлуваат во „здравото" 
стадо по претходна дезинфекција на нивните на-
пушти; 

— овците од „здравото" стадо се сметаат за 
загрозени и поради тоа еднаш неделно се врши 
контрола на нивните чапунки. Секое ново разбо-
лено грло од ова стадо се префрлува во стадото 
болни овци; 

— овците од „здравото" стадо, додека трае ле-
кувањето на овците од болното стадо, секој ден, 
при излегувањето и влегувањето ео трлото, мину-
ваат низ долга дезинфекциона препрека заградена 
со страги од страна; 

— заразеното стадо овци се напасува на оддел-
но, а „здравото" стадо овци на одделно пасиште; 

— пасиштето на кое пасело заразеното стадо 
овци се остава слободно 15 дена. 

Член 8 
Дезинфекција на овчарниците се врши во те-

кот на траењето на болеста и непосредно по тоа. 

Член 9 
Одресците и отпадоците од чапунките што на-

стануваат при хируршката обработка се закопу-
ваат, изгоруваат или прават нештетни на друг  
начин. 

Член 10 
За овците од заразен стопански двор со зараз-

на кривотница се прекинува издавање на увере-
нија за здравствената состојба на животните, со 
исклучок, кога овците се упатуваат на кланица. 
Во таков случај во уверението се назначува дека 
овците потекнуваат од заразен стопански двор со 
заразна кривотница и дека при транспортот и ко-
лењето треба да се применат ветеринарно сани-
тарни мерки за да се спречи ширењето на зара-
зата. 

Член 11 
Превентивна вакцинапија на овците против за-

разната кривотница се врши во подрачјата опре-
делени од општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на ветеринарството. 

Член 12 
Наредените мерки во врска со потавата на за-

разната кривотница се запираат, кога со индиви-
дуален преглед, извршен од страна на општинскиот 
ветеринарен инспектор на сите овци во заразено-
то стадо, се утврди дека на чапунките нема веќе 
промени и кога од последниот случај на оздраву- 
вање, колење и пцовисување и и з в р ш е н о т о чистење 
и завршената дезинфекција поминале 15 дена. 
3. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 

кај јагнињата — 
(Enterotoxemia infectiosa ovium et dysenteria 

agnorum) 
Член 13 

Ако при изненадно пцовисување на две или 
повеќе овци во едно стадо се посомнева на ентеро-
токсемија ка ј овците, односно ако при пцовисување 
на две или повеќе јагниња во едно стадо, со знаци 
на пролив, се посомнева на заразен пролив ка ј 
јагнињата, ветеринарниот стручњак е должен вед-
наш да земе материјал за лабораториско испиту-
вање и најитно, по курир, да го достави до нај-
блиската овластена ветеринарна организација на 
здружениот труд за лабораториско испитување и 
за тоа веднаш да го извести општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството. 

Член 14 
По утврдувањето на заразната болест ентеро-

токсемијата ка ј овците, односно заразниот пролив 
ка ј јагнињата, во заразениот стопански двор се 
преземаат следниве мерки: 

— нештетно отстранување на мршите од пцо-
висаните овци односно јагниња; 

— изолација на болните овци односно јагни-
ња; 

— заштитна вакцинација на сите овци во за-
разеното населено место, лекување на болните јаг-
ниња и серумирање на здравите јагниња во за-
разениот двор; 

— текушта дезинфекција на сите објекти во 
кои се сместени овците и јагнињата со 5% раствор 
хлорна вар; 

— забрана на прометот на овци, со исклучок 
на клинички здравите овци наменети за колење; 

— промена на пасиштето и забрана да се дава 
смрзната храна. 

4. Пироплазмоза — (Piroplasmosis) 

Член 15 
Во подрачјата во кои пироплазмозата стацио-

нарно се јавува, се спроведуваат следниве мерки: 
— при сомнение за постоење или појава на пи-

роплазмоза ветеринарните организации на здру-
жениот труд испраќаат крвни размази за лабора-
ториски преглед и вршат лекување на болните 
животни; 

— за да се спречи заболување и на други жи-
вотни во заразениот и загрозените стопански дво-
рови во заразеното населено место се врши ба-
њање на овците и прскање на говедата и копита-
рите со противкрлежни средства. 

Член 16 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на ветеринарството го определува подрач-
јето на кое ќе се изврши превентивно капење на 
овците и прскање на говедата и коњите со про-
тивкрлежни средства, како и временскиот период 
во кој ќе се спроведат овие мерки, во зависност 
од движењето на болеста и периодот кога се по-
јавуваат крлежите — преносители на пироплазмо-
зата. 

Член 17 
Организациите на здружениот труд кои внесу-

ваат овци, говеда и коњи во СРМ од други по-
драчја на земјата или од странство се должни за 
тоа да го известат општинскиот ветеринарен ин-
спектор, кој за внесените животни ќе определи 
соодветни превентивни мерки против пироплазмо-
зата. 

Член 18 
При појавата на пироплазмозата и додека трае 

болеста, во заразениот двор не смее да се врши 
вакцинација на овците, говедата и коњите против 
антраксот, шушкавецот и ентеротоксемијата ка ј 
овците. 

Член 19 
Првите случаи на болеста' се дијагностицираат 

лабораториски, со преглед на крвни размази. 

Член 20 
Наредените мерки по утврдувањето на пиро-

плазмоза се прекинуваат по истекот на 15 дена од 
последниот случај на заболување, односно пцови-
сување, а по извршеното бањање на овците од-
носно прскање на говедата и коњите со против-
крлежни средства. 

5. Белодробна стронгилоза кај овците 
(Dictyocaulosis) и свињите (metastringilidosis) 

Желудечно-древна етронгилоза кај говедата и ов-
ците (Strongylosis et trichostiongylosis ventriculis et 

intestinks) и метилавост (Fasciolosis) 

Член 21 
Од сите стада говеда, овци и свињи на орга-

низациите на здружениот труд, како и од стадата 
овци, говеда и свињи чии сопственици се индиви-
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цуални сточари, во населените места за кои постои 
сомнение дека се заразени со причинители на бе-
лодробната стронгилоза, на желудечно-цревната 
стронгилоза или на метилавоста се зема матери-
јал за лабораториско испитување. 

Член 22 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Законот за здравствена заштита на животните, 
секоја година ги определува населените места, во 
кои ќе се земе материјал од овците, говедата и 
свињите за лабораториско испитување, како и на-
селените места и организациите на здружениот труд 
во кои ќе се врши третирање на овците, говедата 
и свињите против белодробната и желудечно-црев-
ната стронгилоза односно метилавоста. 

Член 23 
Во населените места и во организациите на 

здружениот труд во кои ка ј говедата, овците и 
свињите лабораториски се установи постоење на 
белодробна стронгилоза односно желудечно цревна 
стронгилоза или метилавост се изврши најмалку 
двократно третирање на говедата, односно овците 
или свињите во тие населени места против овие 
болести (на пролет и на есен), според планот што 
го изработуваат ветеринарните станици и ветери-
нарните служби на земјоделски или други орга-
низации на здружениот труд од подрачјето на 
општината што се занимаваат со одгледување на 
животни во согласност со општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството. 

Член 24 
Превентивна вакцинација против белодробната 

стронгилоза се врши првенствено на постарите јаг-
ниња и на шилежињата во периодот април — мај. 

Член 25 
Ѓубрето од овците, говедата или свињите, ин-

вадирани со причинители на белодробната и на 
желудечно цревната стронгилоза, односно со при-
чинители на метилавоста, се собира на едно место, 
се пакува и покрива со слој слама и преку него 
слој земја (компостирање), заради биотермичко 
обезаразување. По завршувањето на овој процес, 
тоа може да се изнесува на оранични и други 
површини, за ѓубрење. 

На ист начин се постапува во првите 24 часа 
по лекувањето и со ѓубрето од овците, говедата, 
односно свињите што биле подложени на леку-
вање. 

Член 26 
Наредените мерки по утврдувањето на бело-

дробната стронгилоза, желудечно цревната строн-
гилоза, односно метилавоста се прекинуваат по за-
вршувањето на лекувањето и после чистењето и 
компостирањето на ѓубрето. 

7. Заразна агалакција кај овците (Agalactia 
contagiosa ovium et caprarum) 

Член 27 
По утврдувањето на заразната ага л акција ка ј 

овците се преземаат следните мерки: 
— одделување на болните овци од здравите; 
— забрана на продажба на заразени овци и 

овци сомнителни дека се заразени, со исклучок 
на продажба за колење; 

— забрана да се стави во промет променето 
млеко. Непроменето млеко од заразени овци може 
да се стави во промет дури по извршената пасте-
ризација односно варење; 

— лекување на болните овци и превентивно 
третирање на здравите овци во стадото; 

— колење на овците со тешки непоправиви 
промени на зглобовите; 

— забрана на прометот на млеко, кое потекну-
ва од заразени овци во времето додека се леку-
ваат и пет дена по престанокот на лекувањето; 

— појачана текушта дезинфекција во шталите 
во текот на лекувањето на болните овци и ком-
плетна завршна дезинфекција; 

— обезбедување на посебни молзачи за мол-
зење на заразените овци. Другите молзачи за оваа 
работа можат да се ангажираат откако претходно 
го завршиле молзењето на здравите овци. По за-
вршеното молзење молзачите се должни да из-
вршат дезинфекција на рацете; 

— употреба на одделна заштитна облека при 
молзењето на заразените овци; 

— дезинфекција на вимето пред почетокот на 
молзењето; 

— измолзување на првите млазеви млеко во 
посебен сад и нештетно отстранување на така из-
молзеното млеко; 

— снабдување на молзачот со чиста крпа, са-
пун и дезинфекционо средство за одржување на 
личната хигиена; 

— снабдување на молзачот со кофа со раствор 
на дезинфекционо средство и потребен број крпи 
или сунгери за дезинфекција на вимињата; 

— редовно чистење и дезинфекција на опрема-
та и уредите што се употребуваат при молзењето; 

— крпите и сунгерите што се употребуваат за 
дезинфекција на вимињата ка ј заразени овци не 
смеат да се користат ка ј здравите. 

Член 28 
Наредените мерки при утврдувањето на зараз-

ната агалакција ка ј овците се прекинуваат 60 дена 
по оздравувањето односно колењето на последната 
болна овца, откако претходно биде извршена де-
зинфекција на трлата Соборите), дворното место 
и на ѓубриштето. 

8. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Член 29 
По утврдувањето на гангренозно воспаление на 

вимето ка ј овците се преземаат следните мерки: 
— одделување од стадото на клинички болните 

овци и на овците ка ј кои по лабораториски пат се 
утврди постоењето на оваа зараза; 

— колење на преболените овци; 
— забрана на продажба на заразени и пребо-

лени овци, со исклучок продажба на овци за ко-
лење; 

— забрана на машинско молзење; 
— лекување на болни овци и превентивно тре-

тирање на здравите овци во стадото. 
Покрај мерките наброени во став 1 од овој 

член се применуваат и мерките пропишани во член 
27 алинеја 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од овој 
правилник. 

Член 30 
Наредените мерки при утврдувањето на ган-

гренозното воспаление на вимето к а ј овците се 
прекинуваат 15 дена по колењето односно оздра-
вувањето на последната болна овца откако прет-
ходно биде извршена темелна дезинфекција на обо-
рот (трлото), дворното место и на ѓубриштето. 

9. Заразно пресушување на вимето кај кравите — 
(Mastitits enzootica bovum) 

Член 31 
Под заразно пресушување на вимето ка ј кра-

вите во смисла на овој правилник се подразбира 
воспаление на вимето предизвикано од Strepto-
coccus agalactiae, Streptococcus uberis i Streptoco-
ccus dysgalactiae. 

Член 32 
Сите молзни крави во општествените стопан-

ства, најмалку еднаш годишно, се прегледуваат на 
заразното пресушување на вимето (маститис). 
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Во општествените стопанства во кои се уста-
нови оваа зараза, покрај другите мерки, пропишани 
со овој правилник, секои 6 месеци се врши пре-
глед на сите молзни крави на маститис. 

Член 33 
Бактериолошки преглед се врши со насадување 

врз стандардни хранителни подлоги на стерилно 
земени мостри млеко од сите четврти на вимето. 

Член 34 
Организациите на здружениот труд од член 32 

став 2 на овој правилник се должни, по утврдува-
њето на заразата за тоа да го известат општин-
скиот ветеринарен инспектор. 

Член 35 
Мострите стерилно млеко за испитување се ис-

праќаат на овластените ветеринарни организации 
на здружениот труд од член 34 од Законот за 
здравствената заштита на животните. 

Член 36 
По утврдувањето на заразната болест маститис 

кај кравите, се преземаат следните мерки: 
— одделување на заразените крави од здра-

вите; 
— забрана на продажба на заразени крави, со 

исклучок на продажба за колење; 
— забрана да се стави во промет променето 

млеко од заразени крави. Непроменето млеко од 
заразени крави може да се стави во промет дури 
по извршената пастеризација односно варење; 

— лекување на заразените крави се врши по 
завршувањето на попладневното молзење, со тоа 
што утринското молзење во следниот ден се врши 
покасно. 

Покрај мерките наброени во став 1 од овој член 
се применуваат и мерките пропишани со член 27 
алинеја б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од овој 
правилник. 

Член 37 
Од отелените јуници од заразените стада ќе се 

формираат групи во одделни простории, за да се 
избегне нивен допир со останатите молзни крави. 

Член 38 
Заразените крави, по извршеното лекување и 

дезинфекција се сметаат за здрави, ако при три 
бактериолошки прегледи, извршени во временско 
растојание од по еден месец, се добие негативен 
резултат. 

Доколку заразените крави и по трикратно или 
повеќекратно лекување, со примена на сите по-
требни хигиенски мерки, не можат да се ^ л е к у -
ваат, ќе се држат изолирано од здравите крави до 
полното нивно искористување односно колење. 

Член 39 
Организациите на здружениот труд нови крави 

за своето стадо можат да набават само со прет-
ходно извршен бактериолошки преглед на масти-
тис и ако истиот дал негативен резултат на мас-
титис. 

Член 40 
Наредените мерки при утврдувањето на мас-

титис кај кравите се прекинуваат по прогласувањето 
и на последното заразено грло за здраво односно 
по колењето на последното заразено грло и извршу-
вањето на завршна дезинфекција. 

10. Специфичен везикуларен стоматит — 
(Stomatitis vesicularis specifica) 

Член 41 
По утврдувањето на специфичен везикуларен 

стоматит кај копитари, говеда и свињи односно при 
поставувањето на сомнение за постоење иа оваа за-
раза, заразеното стадо се изолира и подложува на 
лекување. 

Во заразениот двор се врши текушта дезин-
фекција, дератизација и дезинфекција. 

Член 42 
Во заразениот двор како и во дворот за кој 

постои сомнение дека е заразен со специфичен ве-
зикуларен стоматит не се дозволува внесување и 
изнесување на животни. 

Член 43 
Наредените мерки во врска со специфичниот 

везикуларен стоматит се прекинуваат 15 дена по 
оздравувањето на последното болно животно, от-
како претходно биде извршена дезинфекција и 
компостирање на ѓубрето, за биотермичко обезара-
зување. 

11. Колера кај живината (Cholera avium) 

Член 44 
Ако кол ерата ка ј живината се појави во од-

делни дворови во некое населено место, ќе се заб-
рани пуштањето на живината од тие и соседните 
дворови. 

Ако заразата се јави во повеќе дворови на едно 
населено место, ќе се забрани пуштањето на живи-
ната од сите дворови во населеното место. 

Член 45 
Сета живина болна или сомнителна на колера 

веднаш се уништува и нештетно отстранува заедно 
со пцовисаната живина, а клинички здравата жи-
вина се одделува во друг незаразен живинарник и 
подложува на серумирање односно третирање со 
антибиотици или сулфанамиди. 

Член 46 
Заразениот живинарник темелно се почистува и 

дезинфицира. 

12. Заразен ларинго-трахеит кај живината 
(Laryngotracheitis infectiosa gallinarum) 

Член 47 
При утврдувањето на појавата на заразен ла-

ринго-трахеит ка ј живината односно при поставу-
вање на сомнение за постоење на оваа зараза, за-
разениот двор се става под карантин. 

Член 48 
Кога во една живинарска фарма заразата се 

утврди за прв пат се препорачуваат следниве мер-
ки: 

а) колење на сета живина во заразениот кафез 
односно живинарник и темелна дезинфекција во 
истиот и во кругот околу него; 

б) вакцинација на сета живина во другите жи-
винарници. 

Член 49 
При појавата на заразата во помали живинарски 

фарми се препорачува колење на сета живина пос-
тара од 6 месеци, дезинфекција на живинарникот 
и просторот околу него (попустот). Во такви фарми 
не се дозволува внесување на живина во наредни-
те 12 месеци. 

Член 50 
Вакцинација против заразниот ларинго-трахеит 

се врши заради: 
а) спречување ширењето на заразата во зара-

зена фарма; 
б) создавање имунитет ка ј грла што се внесу-

ваат во живинарска фарма во која владеала за-
разата; 

в) создавање имунитет кај сета живина во жи-
винарската фарма која се наоѓа во подрачје во кое 
почесто се јавува заразата. 



Стр. 454 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 мај 1979 

Член 51 
Поради фактот, што преболените грла живина 

во својот организам можат да го носат вирусот по-
веќе од една година при секое внесување на нова 
живина во живинарската фарма, новата живина 
се држи во карантин. 

Член 52 
Наредените мерки при појавата на заразен ла-

ринго-трахеитис се прекинуваат откако поминат 
20 дена од оздравувањето на последното болно грло, 
извршеното колење на живината, односно вакцина-
цијата и завршната дезинфекција. 

13. Заразен бронхит кај живината 
(Bronchitis infectiosa avium) 

Член 53 
Основни превентивни мерки против заразниот 

бронхит кај живината се: добра исхрана, добра ае-
рација и добра нега и што покомплетна изолација 
на живинарската фарма од надворешниот свет. 

Живината што се внесува од надвор треба да 
потекнува од здрава живинарска фарма по однос 
на оваа зараза и пред внесувањето во фармата се 
карантинира. 

Член 54 
Во заразена живинарска фарма не се дозволува 

внесување и изнесување на живина. 
Член 55 

Превентивна вакцинација на живината се врши 
во живинарски фарми што се наоѓаат на подрачје, 
во кое се јавува инфективниот бронхит. 

Член 56 
Наредените мерки при појавата на заразниот 

бронхит се прекинуваат 6 седмици по оздравување-
то односно пцовисувањето на последното болно гр-
ло и извршената завршна дезинфекција. 

14. Кокцидиоза — (Coccidiosis) 

Член 57 
Основни профилактички мерки против кокци-

диозата кај пилињата се правилна исхрана, добра 
аерација, добра нега, сува и длабока простирка (ако 
се употребува простирка) и редовна употреба на 
кокцидиостатици (до четиримесечна возраст кај пи-
лињата за несење на јајца и до крајот на животот 
кај бројлерите). 

За секоја нова партија пилиња е потребна нова 
простирка. 

Член 58 
Основни профилактички мерки против кокци-

диозата кај куниќите се: одгледување на решеткаст 
под, добра аерација, сува настанба, добра нега, пра-
вилна исхрана, добри кафези, снабдени со потреб-
ни уреди за хранење и поење и недопуштање куни-
ќите да јадат и пијат од подот храна и вода која 
е извалкана со измет од куниќи. 

Член 59 
По утврдувањето на кокцидиозата кај пилињата 

или куниќи, се прекратува изнесувањето од зара-
зениот живинарник односно куниќарник на пили-
ња односно куниќи и се преземаат мерки за ле-
кување на сите животни. 

Член 60 
Наредените мерки по утврдувањето на кокцидио-

за ка ј пилињата односно ка ј куниќите се преки-
нуваат по прогласувањето на заразениот објект де-
ка е слободен од кокцидиоза ка ј пилињата односно 
куниќите. 

15. Краста кај домашните животни 
(Scabies) 

Член 61 
Не се врши отуѓување на заразени односно сом-

нителни животни на краста и не се пуштаат на па-
сиште на кое пасат здрави животни. 

Член 62 
Животните ка ј кои што ќе се утврди краста, ка-

ко и оние за кои ќе се посомнева дека се заразени 
со краста веднаш се одделуваат од здравите и се 
подложуваат на лекување. Во текот на лекувањето 
се спроведува чистење и дезинфекција на шталите 
(трлата, оборите), на приборот и другите предмети 
што биле во допир со лекуваните животни, под над-
зор на овластен ветеринар стручњак. 

Член 63 
Во стадата овци во кои се утврди краста треба 

неодложно, а најдоцна 15 дена по стрижбата, да се 
изврши првото бањање на сите овци во тие стада. 
Второто бањање се врши 15 дена по првото. Исто-
времено се применуваат и други ветеринарно-сани-
тарни мерки според постојните прописи. 

Член 64 
. Ако во некое населено место се утврди краста 

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 заразеното 
стадо, односно на сите овци од стадата што мину-
ваат по исти патишта по кои минувале и овците од 
заразеното стадо. 

Член 65 
Овците од стадата што одат на летна испаша и 

во кои имало краста во текот на претходната година 
односно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша, ќе се избањаат нај-
малку еднаш додека се на зимските пасишта. 

На сопствениците чии стада овци подлежат на 
бањање според став 1 од овој член, ако овците не 
биле избањати, надлежниот општински ветеринарен 
инспектор нема да им издаде одобрение нивните 
стада овци да ги напуштаат зимските пасишта. 

Член бб 
Сопственикот односно корисникот на крастави 

кучиња и мачки односно на кучиња и мачки за 
кои постои сомнение дека се заразени со краста 
е должен тие животни да ги држи затворени и да 
ги лекува според напатствието на овластен ветери-
нарен стручњак. 

Член 67 
Наредените мерки при утврдувањето на краста 

се прекинуваат по прогласувањето и на последното 
заразено грло за здраво основно по колењето (уби-
вањето) на последното заразено грло и извршување-
то на завршна дезинфекција. 

16. Ауецкиевата болест 
(Morbus aujeszky) 

Член 68 
Ако се постави сомнение за постоење на Ауец-

киевата болест кај свињите, овластениот ветеринарен 
стручњак е должен најитно да го достави мозокот, 
со продолжениот мозок, тонзилите и дел од бели-
те дробови од пцовисаните или принудно закланите 
свињи до ветеринарната организација на здру-
жениот труд, овластена за лабораториска дијагнос-
тика за испитување. 

Во случаите, кога нема пцовисани свињи, а се-
пак постои сомнение за оваа зараза, ќе се земе брис 
од носната и фариенгеалната лигавица или крв од 
клинички болните свињи, односно од свињите за 
кои се сомнева дека се болни од Ауецкиевата болест 
за лабораториско испитување. 

Член 69 
Ауецкиевата болест се дијагностицира со био-

лошка проба на куниќи, бели глувци, бели стаорци 
или врз ткивна култура. 
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Член 70 
По утврдувањето на заразата во заразениот двор 

се преземаат следните мерки: 
— нештетно отстранување на мршите од пцови-

саните свињи; 
— строго изолирање на болните свињи; 
— вакцинација на здравите свињи без оглед на 

возраста; 
— текушта дезинфекција на сите објекти до 

2-3% раствор NaOH, дезинфекција и дератизација; 
— дезинфекција на рацете и обувките на сите 

лица кои влегуваат односно излегуваат од заразе-
ниот двор или објект; 

— забрана на колење на свињи и закопување 
на пцовисаните свињи во заразениот двор; 

— забрана на прометот на свињи со исклучок 
на свињите за колење и свињите за сопствено гоење 
и расплод, ако се вакцинирани пред 14 дена и из-
бањате со дезинфекционо средство пред транспор-
тирањето; 

— затворање на кучиња и мачки. 

Член 71 
Во случај на појава на Ауецкиева болест кај 

говеда, овци и крзнаши се преземаат сите мерки 
предвидени со овој правилник, со исклучок на вак-
цинација. 

Член 72 
Напреднаредените мерки се прекинуваат и за-

разата се одјавува по истекот на еден месец од пос-
ледниот случај на заболување, пцовисување, при-
нудно колење, вакцинација, а по извршената за-
вршна дезинфекција и дератизација. 

17. Јагарчивост — (Hypodermosis) 

Член 73 
Во случај на појава на јагарчивост кај говедата 

во едно населено место се врши третирање против 
јагарчивоста на сите говеда во тоа населено место. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 од 
Републичкиот закон ги определува населените мес-
та во општината во кои ќе се врши задолжително 
третирање на говедата против јагарчивоста. 

Третирањето на говедата против јагарчивоста 
се врши два пати годишно: на пролет и на есен. 

18. Естрозна шмркавица кај овците 
(Oestrosis) 

Член 74 
Во случај на појава на естрозна шмркавица кај 

овците во едно стадо, се врши медикаментозно тре-
тирање на сите овци во индивидуалното стадо. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 35 став 
1 од Републичкиот закон ги определува населените 
места и стадата во општината во кои ќе се врши 
задолжително медикаментозно третирање на овци-
те против естрозната шмркавица ка ј овците. 

Член 75 
Евиденцијата и извештаите во врска со заразните 

и паразитните болести се водат на пропишаните об-
расци. 

Член 76 
Лабораториски утврдените појави на болестите 

од член 1 на овој правилник, општинскиот вете-
ринарен инспектор е должен писмено да ги прија-
вува односно одјавува на Републичката управа за 
ветеринарна служба врз установените обрасци (за-
писник, решение, црвена и модра картичка). 

Член 77 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 11-1491/3 Републички секретар за 
8 мај 1979 година земјоделство и шумарство, 

Скопје Христо Христоманов, с. р. 

245. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на член 32 
и точката 3 на член 31 од Самоуправната спогодба 
за основите, критериумите и мерилата за стекну-
вање на доходот со слободна размена на трудот на 
организациите на здружениот труд од дејноста на 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание на град Скопје, склучена во март 1978 го-
дина меѓу организациите на здружениот труд од деј-
носта на предучилишното и основното воспитание и 
образование од подрачјето на град Скопје, со уче-
ство на собранието на Самоуправната интересна за-
едница на основното образование на град Скопје и 
собранијата на основните заедници на основното об-
разование на општините во град Скопје, на основа 
членот 433 од Уставот на СР Македонија и али-
нејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата од 28 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставот 2 на член 32 и точ-
ката 3 на член 31 од Самоуправната спогодба за 
основите, критериумите и мерилата за стекнување 
на доходот со слободна размена на трудот на орга-
низациите на здружениот труд од дејноста на пред-
училишното и основното воспитание и образование 
на град Скопје, склучена во март 1978 година меѓу^ 
организациите на здружениот труд од дејноста на 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание од подрачјето на град Скопје со учество на 
собранието на Самоуправната интересна заедница 
на основното образование на град Скопје и собра-
нијата на основните заедници на основното обра-
зование на општините во град Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и кај потписниците на спогодбата оз-
начени во точката 1 на оваа одлука, на начинот оп-
ределен за објавување на самоуправните општи ак-
ти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 53/78 од 28 
ноември 1978 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбите од актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за нивната согласност со наче-
лото за наградување според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и разрабо-
тено во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, како и спротивноста на ставот 2 на 
член 32 од самоуправната спогодба со ставовите 1 и 2 
на член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование и воедно согласноста на точката 3 на 
член 31 од оспорената самоуправна спогодба со али-
нејата — 9 на став 3 на делот II од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија. 

4. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна спо-
годба во текот на постапката и на јавната распра-
ва, Судов утврди дека со неа работните луѓе ко-
рисници и даватели на воспитно-образовните ус-
луги рамноправно и заеднички ги утврдуваат ос-
новите, критериумите и мерилата за стекнувањето 
на доходот со слободна размена на трудот на орга-
низациите на здружениот труд од дејноста на пред-
училишното и основното воспитание и образование 
од подрачјето на град Скопје. Во членот 30 од са-
моуправната спогодба е определено дека делот на 
надоместокот на личните доходи на воспитно-обра-
зовните организации во маса, како елемент на до-
говорената цена на воспитно-образовните услуги, 
се утврдува во зависност од бројот на работниците 
според сложеноста на работите и работните задачи 
и претпоставениот квалитет на трудот утврден во 
законот, условите на работата и минатиот труд. 
Воспитно-образовните работи и работни задачи во 
одделенската и предметната настава на предучи-
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лишното, основното и специјалното основно воспи-
тание и образование се вреднуваат со 500 бода. 
Според ставот 1 на член 32 од самоуправната спо-
годба се утврдува дека на работите и работните 
задачи на чие извршување се ангажирани извр-
шители од повеќе профили, разликите во стекну-
вањето на доходот треба да произлегуваат од раз-
ликите во остварувањето на програмата за работа 
по квалитет и од работниот придонес што конкрет-
но се утврдува со самоуправните општи акти на 
работните организации. Отстапување, според ста-
вот 2 на истиот член, се прави за извршителите што 
не ги исполнуваат условите за работите и работ-
ните задачи утврдени со закон на тој начин што 
пресметковните основи утврдени во членот 30 од 
оваа спогодба се применуваат коригирани во минус 
за 20%, односно за 10% во плус или минус се при-
менуваат врз основа на претпоставен квалитет на 
трудот утврден со закон за извршители со соодве-
тен повисок односно понизок од вишиот степен на 
стручна оспособеност за соодветните работи и ра-
ботни задачи. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) наставници 
за одделенска настава во основно училиште можат 
да бидат лица што завршиле филозофски факул-
тет педагошка група и педагошка академија — от-
сек за одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа. Наставници по предметна настава 
во основно училиште, според ставот 2 од истиот 
член од означениот закон, можат да бидат лица што 
завршиле еднопредметна или двопредметна соодвет-
на група за образование на наставници на факул-
тет, висока школа, ликовна академија, музичка ака-
демија, педагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подготов-
ка има значење во системот на распределбата на 
средствата за личните доходи, така што за пос-
ложени работи и работни задачи, за кои е предви-
ден повисок степен на стручна подготовка, оправ-
дано е од гледиштето на начелото за наградување 
според трудот да се предвидува повисоко мерило во 
однос на работите и работните задачи за кои е пред-
виден понизок степен на стручна подготовка. Меѓу-
тоа, во случај кога за вршење на одредени работи 
и работни задачи се предвидени повеќе степени на 
стручната подготовка вреднувањето на стручната 
подготовка може да се врши не според подготовката 
што ја има конкретниот работник, туку според сло-
женоста на работите и работните задачи кои се вр-
шат. 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 според 
мислењето на Судов и според законот значи дека 
сложеноста на тие работи и работни задачи е так-
ва што може да ги врши со успех секој од работ-
ниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. 

Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на 
работите и работните задачи на наставниците кога 
е во прашање еднаква сложеност на работите и ра-
ботните задачи мора да се поаѓа од единствени ме-
рила затоа што стручната подготовка е основен еле-
мент за одредување степените на сложеноста на ра-
ботите. На овој начин не се обезвреднува значење-
то и влијанието на стручната подготовка во сис-
темот на основите и мерилата за распределба на 
личните доходи според вложениот труд. Од друга 
страна, доколку работникот со повисок степен на 
стручна подготовка при утврдувањето на конкрет-
ните резултати постигнати во работата, покаже дека 
работите и работните задачи ги извршил со поголем 
успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да 
се одрази и на неговиот дефинитивен личен доход. 

При ова Судов имаше предвид дека со оспоре-
ната одредба од самоуправната спогодба се регу-
лира прашањето за начинот на финансирањето на 
дејноста на воспитно-образовните институции, а не 
непосредната распределба на средствата за лични-
те доходи. Меѓутоа, тргнувајќи од фактот дека пос-
тои непосредна поврзаност меѓу системот на распре-
делбата односно дека основ за изградба на системот 
на финансирањето е постоење на определен систем 
на наградување т. е. систем на распределба според 
трудот, Судов смета дека и системот на финанси-
рањето треба да се гради врз начелото на распре-
делба според трудот. 

Со оглед на тоа што со ставот 2 на член 32 од 
самоуправната спогодба различно се вреднува тру-
дот на наставниците кои вршат еднакви работи и 
работни задачи, а поинаквото вреднување односно 
отстапувањето се должи само на стручната подго-
товка. Судов утврди дека оваа одредба од оспоре-
ната самоуправна спогодба не е во 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, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од За-
конот за основното воспитание и образование. 

5. Разгледувајќи ја понатаму оспорената само-
управна спогодба во текот на постапката и на јав-
ната расправа Судов по сопствена иницијатива ут-
врди дека според точката 3 на член 31 зголемува-
њето на месечната аконтација на личниот доход 
по основот минат труд е изразено во проценти, при 
што како основен критериум е земен работниот 
стаж и е определено дека со навршувањето на 35 
години работен стаж на работникот по основот ми-
нат труд му припаѓаат 15% од тековниот труд. 

Според ставот 2 на член 98 од Законот за работ-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77) 
се смета дека работникот ги исполнил условите за 
лична пензија ако наполнил 40 години стаж на 
осигурување (мажи) односно 35 години стаж на 
осигурување (жени). Со оглед на тоа што со напол-
нувањето на 35 години работен стаж вработените 
мажи го исполнуваат условот за користење на на-
доместокот од 15% од аконтацијата на личниот до-
ход по основот минат труд, и имаат можност да ги 
користат цели пет години, вработените жени по на-
полнувањето на 35 години работен стаж го исполну-
ваат условот за лична пензија и не се во можност 
да го користат надоместокот од 15%, Судов утврди 
дека на овој начин не се обезбедува сразмерно уче-
ство на жените вработени со нивниот работен стаж 
во средствата за распределба на личните доходи, 
поради што смета дека оваа одредба од оспорената 
самоуправна спогодба не е во согласност со начело-
то за наградување според трудот утврдено во чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 
на член 126 од Законот за здружениот труд, како 
и со начелото на еднаквоста на работните луѓе и 
граѓаните утврдено во алинејата 9 на став 3 на 
делот II од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија. 

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

У. бр. 53/78 
28 март 1979 година 

Скопје 

Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Судија 
Мире Доновски, с. р. 
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246. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на членот 6 од Правилникот за организа-
ција на работите односно работните задачи, доне-
сен од советот на Земјоделската задруга „Слобода" 
во станица Зелениково, општина Кисела Вода во 
Скопје на 31 декември 1977 година, на основа членот 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 
21 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување зако-
нитоста на членот 6 од Правилникот за организа-
ција на работите односно работните задачи, донесен 
од советот на Земјоделската задруга „Слобода" во 
станица Зелениково, општина Кисела Вода во Скоп-
је на седницата одржана на 31 декември 1977 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Земјоделската задруга „Слобода" 
во станица Зелениково, општина „Кисела Вода" во 
Скопје на начинот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија пред-
лог за оценување законитоста на точката 12 на 
член 6 од правилникот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот оваа одредба 
од правилникот била незаконита затоа што, за вр-
шење на работите односно работните задачи смен-
ски раководител на продавницата бр. 3 (населба 
Шуто Оризари), предвидувала средна школска под-
готовка-земјоделска насока (лозаро-овоштарска), ка-
ко услов за вработување додека за вршење на дру-
гите работи односно работни задачи на сменски ра-
ководители во продавниците (на пример во продав-
ницата бр. 1 во станицата Зелениково), како услов 
за вработување била предвидена средна школска под-
готовка-економска насока или квалификуван тргов-
ски работник. 

4. На јавната расправа Судов утврди дека со 
членот 6 од оспорениот правилник се предвидени 
работите односно работните задачи кои се вршат во 
задругата и условите кои се потребни за нивното 
извршување. Така, со точката 11 на овој член од 
правилникот за вршење на работите односно работ-
ните задачи на сменски раководител во продавни-
цата бр. 1 во станицата Зелениково, како услов за 
вработување е предвидена средна стручна подго-
товка — економска насока или квалификуван тр-
говски работник, а со точката 12 на истиот член 
од правилникот за вршење на работите односно ра-
ботните задачи на сменски раководител во продав-
ницата бр. 3 во населбата Шуто Оризари е предвиде-
на средна школска подготовка земјоделска насока 
(лозаро-овоштарска). 

Според членот 278 од Законот за здружениот труд 
земјоделската задруга во начело има положба, пра-
ва, обврски и одговорности на организација на зд-
ружениот труд. Работниците, согласно членот 179 од 
овој закон, слободно и рамноправно, во согласност 
со самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот на работниците во основната организација, ги 
утврдуваат меѓусебните права, обврските и одговор-
ностите во трудот со самоуправен општ акт со кој се 
уредува работниот однос, а кој мора да биде во 
согласност со законот, самоуправната спогодба ста-
тутот и со општествениот договор. Со овој акт ра-
ботниците се должни да ги уредат посебно условите 
што работникот треба да ги исполнува за вршење 
на определени работи односно работни задачи кои 
во нивната организација се вршат според нејзина-
та дејност и природа, технологијата и другите ус-
лови на трудот, работите односно работните зада-
чи при чие вршење работниците имаат посебни ов-
ластувања и одговорности. Од друга страна, спо-

ред ставовите 1 и 2 на член 9 од Законот за про-
метот на стоки и услугите во прометот на стоки 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77) работниците 
кои работат на работите од областа на прометот на 
стоки мораат да располагаат со потребната стручна 
подготовка и организациите на здружениот труд со 
самоуправен општ акт ја пропишуваат минималната 
стручна подготовка што мора да ја има работникот 
кој врши работи од прометот на стоки, ако со по-
себен закон поинаку не е определено. 

Со оглед на тоа што со членот 6 од оспорениот 
правилник се предвидени потребните услови за вр-
шење на определените работи односно работни задачи 
во задругата, меѓу кои и стручната подготовка на 
сменските раководители во продавниците, што, спо-
ред мислењето на Судов, е самоуправно право на ра-
ботниците во работната организација да ја утврдуваат 
организацијата и систематизацијата на работите и 
работните задачи, односно да ја предвидуваат струч-
ната подготовка за вршење на овие работи и работ-
ни задачи, Судов оцени дека нема основ за сом-
невање во неговата законитост. 

Во врска со наводите во предлогот дека со ос-
порената одредба на правилникот е предвидена, 
како услов за вработување, различна стручна под-
готовка, за вршење на работите односно работните 
задачи сменски раководител на продавниците бр. 
1 и 3, со што се повредувало уставното начело на 
еднаквост на граѓаните во нивните права, Судов 
смета дека ова уставно начело не е повредено затоа 
што со ваквото предвидување на стручна подготов-
ка не се создава нееднаквост меѓу граѓаните. 

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

У. бр. 99/78 
21 февруари 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

247. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на членот 19 од Правилни-
кот за станбени односи на Основната организација 
на здружен труд за ТТ врски — Градска од Скоп-
је, донесен на 16 март 1978 година на основа чле-
новите 15 и 20 од Законот за основите на постапка-
та пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 5 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 19 од Правилникот за 
станбени односи на Основната организација на зд-
ружениот труд за ТТ врски — Градска од Скопје, до-
несен на 16 март 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во основната организација на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 167/78 од 25 
јануари 1979 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбата означена во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 
на член 181 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
одржана на 25 јануари Судов утврди дека оспоре-
ниот правилник го уредува начинот и условите за 
доделување станови на користење и доделување 
заем за индивидуална станбена изградба, како и 
учеството за откупување станови на работниците 
вработени во основната организација на здружениот 
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ТРУД за ТТ врски — Градска Скопје. Овој правил-
ник во членот 13 ги определува основите за здо-
бивање на стан и тоа: станбената состојба; работ-
ниот стаж; работниот придонес кој е од посебен ин-
терес за Основната организација на здружениот 
труд и ПТТ посебно; стручната подготовка; бројот 
на членовите во семејството; инвалидноста стекна-
та при работа и болеста на член на потесното се-
мејство. Во членот 19 е определено дека работниот 
придонес на работникот кој е од посебен интерес 
за успешно обавување на основната дејност на 
ООЗТ и на ПТТ во целина го оценува стручниот 
колегиум во соработка со општествено-политичките 
организации. Во вториот став се предвидува бодира-
њето по овој основ да може да биде од 5 до 30 
бодови. 

5. Според членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија на секој работник, во согласност со начело-
то на распределба според трудот и со порастот на 
продуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на работ-
ниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот 
на основната организација на здружениот труд ли-
чен доход за задоволување на неговите лични, за-
еднички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите на неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната организа-
ција. Согласно ставот 2 на член 181 од Законот за 
здружениот труд, за остварувањето на поединечните 
права, обврски и одговорности на работниците од-
лучува работничкиот совет. Работничкиот совет мо-
же за одлучување за остварувањето на поединеч-
ните права и обврски на работниците да формира 
комисии; 

6. Во врска со утврдувањето на придонесот на 
работникот како еден од основите за добивање стан, 
Судов смета дека не е спротивно на Уставот и за-
конот, работниците во својот самоуправен општ акт 
за начинот и условите за доделување на станови, 
другите основи да го предвидат и тој основ. Ова 
произлегува и од членот 13 од Уставот на СР Маке-
донија, според кој трудот и резултатите на тру-
дот ја определуваат материјалната и општествена 
положба на човекот врз основа на еднакви права 
и одговорности. Сфатен во таа смисла, придонесот 
на работникот во основната организација како ос-
нова на неговата материјална и општествена по-
ложба, Судов смета дека е подобен критериум и за 
определување на станбената положба која е битен 
елемент на материјалната и општествена положба 
на работникот. Во поглед на оценувањето на при-
донесот на работникот Судов смета дека по правило 
мора да се поаѓа од објективни критериуми ут 

врдени во самоуправниот акт за распределба на 
станови како и од оценката на надлежниот орган 
предвиден во тој акт. Според тоа, оценката на при-
донесот на работникот која се заснова на утврдени-
те критериуми за определување на вредноста на 
трудот и резултатите од трудот, како и оценката 
што е дадена од надлежен орган согласно ставот 
2 на член 181 од Законот за здружениот труд каде 
што е предвидено за остварување на поединечните 
права, обврски и одговорности на работниците да 
одлучува работничкиот совет или комисија избра-
на од него, може да се земе како основ за добивање 
стан од основната организација, Бидејќи во случа-
јов оценката ја дава стручен колегиум, а не орган 
предвиден во ставот 2 на член 181 од законот, Су-
дов најде дека таа одредба му е спротивна на за-
конот. Стручниот колегиум, по мислењето на Судов, 
може да дава оценки за конкретното исполнување 
на планираните работни задачи на основната орга-
низација, за обемот и квалитетот на исполнување-
то, но одлуката за тоа колкав е придонесот на се-
кој работник поединечно во остварувањето на свои-
те работи односно работни задачи, мора да биде до-
несена согласно наведената одредба од Законот за 
здружениот труд. 

Во поглед пак на вториот став на оспорениот 
член 19, во кој за основот работен придонес се ут-
врдени мерила во распон од 5 до 30 бодови, Судов 
смета дека со така утврдените мерила се нарушува 
принципот на објективни критериуми во распре-
делбата на средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка кој произлегува од начелото на 
распределба според вложениот труд утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и разрабо-
тено во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, поради што оваа одредба ја оцени како 
спротивна на Уставот и законот. 

7. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и точката 2 на член 15 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, Судов ја донесе на седница без одржува-
ње на јавна расправа затоа што оцени дека ната-
мошното разјаснување на предметот од страна на 
учесниците во постапката не е неопходно. 

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

У. бр. 167/78 
5 април 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - РЕСЕН 

252. 
Врз основа на чл. 58 од Законот за вработува-

њето и осигурувањето во случаи на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78), чл. 16 став 
1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање 
на СИЗ за вработување — Ресен и чл. 13 став 1 
точка 4 од Статутот на СИЗ за вработување — 
Ресен, Собранието на СИЗ за вработување — Ресен, 
во согласност со Соборот на здружен труд на Соб-
ранието на општина Ресен, на седницата одржана 
на ден 18. 12. 1978 год., донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 

Придонесот за вработување во 1979 год. ќе се 
пресметува и плаќа по стапка од 0,75% и тоа: 

— за работниците во ООЗТ и работниците вра-
ботени ка ј работодавачите од личниот доход на ра-
ботниците во кои се содржани придонесите и дано-
ците што се плаќаат од личниот доход (бруто лич-
ниот доход), 

— за работодавачите од основицата според која 
плаќаат данок на личен доход. 
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Член 2 

Работодавачите кои што данокот го плаќаат во 
годишен паушален износ, придонес за вработува-
ње плаќаат по стапка од 15% од паушалниот износ 
на данокот. 

Член 3 

Облогот и наплатата на придонесот за вработу-
вање за работодавачите го врши Одделението за 
приходи на Собранието на општината Ресен. 

Член 4 

Одлуката ќе се применува во 1979 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1979 год. и ќе 
се објави во „Службен весник на СРМ". 

Б р . 1 1 - 8 9 6 / 1 
19 декември 1978 година 

Ресен 
Претседател, 

Таше Начевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ СТРУМИЦА 

253. 
Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
земјоделците — корисници на услуги и Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружен труд во здравството — даватели на услу-
гите, на седницата одржана на ден 23 февруари 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛ-
НИОТ ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО 
И ПО ДОМАЌИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СТРУМИЦА, 

ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот за здравствено осигу-

рување на земјоделците за 1979 година, се опреде-
луваат: 

а) од катастарскиот приход, во висина од 10%: 
б) по член на домаќинство што е здравствено 

осигурен по Законот, по 1 0 0 , 0 0 дин.; 
в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие и 
лица кои земаат земја под закуп, односно лица над 
15 годишна возраст на чие име не се води сопстве-
на земја по 200,00 дин.; 

Придонесот од претходните точки се распоре-
дува: 

— за придонесот за задолжителните видови ќе 
се пресметува на катастарскиот приход по стапка 
ОД 7 , 7 % ; 

— за останатите права за здравствено осигуру-
вање, на катастарскиот приход по стапка од 2,5%; 

— по член на домаќинство за задолжителните 
видови, по 7 5 , 0 0 дин.; 

— за останатите права од здравственото оси-
гурување, по 2 5 , 0 0 дин.; 

— придонес од паушал по домаќинство за ли-
ца кои немаат сопствена земја, односно лица над 
15 годишна возраст за задолжителни видови, по 
1 5 0 , 0 0 д и н . ; 

— за останатите права на здравствено осигу-
рување, по 50,00 динари. 

И 
Придонесите ќе се пресметуваат и наплатуваат 

од обврзниците на начин одреден со закон и дру-
гите акти донесени од страна на Собранието на За-
едницата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-407/1 
23 февруари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Убавка Паскалова, с. р. 

254. 
Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-

годба за основање на основни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, Собранието на 
Основната заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Струмица, на заедничка седни-
ца на Соборот на делегатите на работниците — ко-
рисници на услугите, на Соборот на делегатите на 
работниците од организациите во здружениот труд 
во здравството — даватели на услугите, одржана 
на 23 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1979 година, се определува во висо-
чина од 7,40% од бруто личниот доход и другите 
примања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита, од 3%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
4,400/о. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај несреќа на работа или заболу-
вање од професионални болести за организациите 
на здружен труд и други корисници, што се распо-
редени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се оп-
ределува во височина од 0,32% од бруто личниот 
доход. 

Тарифата за здравственото осигурување за слу-
чај несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести за организациите на здружениот 
труд и други корисници, што се распоредени во 
областа од 1—8 од номенклатурата, се определува 
во височина од 0,32% од остварениот доход. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство за работниците испрате-
ни на работа во странство, од основните организа-
ции на здружен труд (деташирани работници), се 
определува по стапка во висина од 20% од утвр-
дената основица што ја претставуваат: 

— просечниот нето личен доход на работници-
те во матичната организација исплатен во година-
та што претходи на годината кога работникот е 
испратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година, како основица се зе-
ма исплатениот просечен нето личен доход во ма-
тичната организација од претходната година, на си-
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те работници од категоријата што ја има деташи-
раниот работник. 

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

По завршната сметка утврдените основици се 
применуват зголемено со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната, кога деташирањето е извршено според прет-
ходната година. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на заедниците за вработување за лицата 
што се привремено без работа, се определува од 
11,48% од нето примањата на надоместокот. 

Основица за пресметување на придонесот за 
здравственото осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица. 

' Член 4 
За лица кои работат по договор за дело, ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување, во слу-
чај на несреќа на работа по стапка од 0,60% од 
бруто личниот доход за извршената работа по де-
ло, како и за повремени работници и работници 
кои работат на продолжена работа. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Кандидатите од точка 3 да достават уште сог-
ласност од матичната организација дека можат да 
работат со неполно работно време во друг орган или 
организација и изјава дека не работат со неполно 
работно време во друг орган, односно организација. 

Некомплетирани пријави со потребните доку-
менти нема да бидат разгледувани од страна на ко-
мисијата. 

Работите и работните задачи од точка 1 и 2 се 
реизборни на секои 4 години. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (105) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Бр. 02-410/1 
23 февруари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Убавка Паскалова, с. р. 

СОВЕТОТ НА 
ООЗТ - ДЕТСКА ПНЕУМО-ФТИЗИОЛОГИЈА ПРИ 

ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување, реизбор и збор на: 
1. Началник на одделение 1 
2. Главна медицинска сестра на ООЗТ 1 
3. Лекар специјалист оториноларинголог со 

неполно работно време од 2 часа неделно 1 

У с л о в и : 
Кандидатите од точка 1 да се лекари специја-

листи педијатри со над 5 години педијатриски 
стаж. 

Кандидатите од точка 2 да имаат завршено ви-
шо медицинско училиште со над 5 години работно 
искуство во струката. 

Кандидатите од точка 3 да се лекари специја-
листи оториноларинголози со 2 години работен стаж. 

Кандидатите со молбите за конкурирање да 
достават: уверение за положен специјалистички ис-
пит; документ за работниот стаж; лекарско увере-
ние; извод на родени; уверение за државјанство, а 
кандидатите од точка 2 и диплома за завршено ви-
т е медицинско училиште. 

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 

Стр. 460 - Бр. 18 

Одлука за пропишување на мерка на 
непосредна општествена контрола на це-
ните и одредување нивото до кое можат 
да се формираат цените на учебниците 
за основното и средното образование — 445 

Правилник за начинот на исплатувањето 
на инвалидските принадлежности и дру-
гите парични примања и за водење еви-
денција на корисниците на правата спо-
ред Законот за воените инвалиди — — 446 

Правилник за начинот и постапката за 
преземање мерки за спречување и от-
странување на заразните болести — — 450 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 53/78 од 28 март 1979 година - - 455 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 99/78 од 21 февруари 1979 година 457 

Одлука до Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 167/78 од 5 април 1979 година - 457 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

РЕСЕН 

Одлука за утврдување на стапката на 
придонесот за вработување за 1979 година 458 

СТРУМИЦА 

Одлука за утврдување стапките на при-
донесот од катастарскиот приход и па-
ушалниот придонес по член на домаќин-
ство и по домаќинство за здравствено 
осигурување на земјоделците — Струми-
ца, за 1979 година — — — — — 459 

/Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствената заштита во 
странство за 1979 година — — — — 459 


