
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 31 декември 1976 
С к о п ј е 

Број 45 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
10 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

439. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за 

Фондот за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде" („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/72), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружени-
от труд и Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА 

УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ" 

I 
Се разрешуваат од членови на Фондот за уна-

предување на ликовната уметност „Моша Пијаде", 
поради истекот на мандатот: 

— Вангел Коџоман, 
— Димитар Кондовски. 

II 
Се избираат за членови на Фондот за унапре-

дување на ликовната уметност „Моша Пијаде": 
— Ванчо Георгиевски, академски сликар, про-

фесор на Педагошката академија во Скопје, 
— Павле Кузмановски, академски сликар, ди-

зајнер во „Тетекс" — Тетово. 
Ш 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3479 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-долитичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

440. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДА-

ГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

I 
Му престанува функцијата член на Советот на 

Педагошката академија во Скопје на: 
Никола Куциновски, поради заминување на 

нова должност. 

II 
За член на Советот на Педагошката академија 

во Скопје се именува: 
Хасан Хамди, професор во Гимназијата во Го-

стивар. 
Ш 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3481 
23 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

441. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ©! ЦЕНТАР ЗА МАТЕМА-
ТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" — СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Универзитетскиот 

центар за математичко-технички науки се имену-
ваат: 

— Васо Антевски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, машински ин-
женер во „Југохром" — Јегуновце, 

— Миле Стојанов, заменик на генералниот ди-
ректор на „Електростопанство" — Скопје, 

— Ристо Андреев, дипломиран градежен инже-
нер на работа во ЖТП, ООЗТ погон за инвестиции 
— Скопје, 

— Благој Левков, член на Советот на Репуб-
ликата, 

— Никола Николов, дипломиран правник, се-
кретар на Собранието на општина Кочани, 

— Весељ Рамизи, дипломиран правник, потпрет-
седател на ИС на Собранието на општина Куманово, 

— Томе Делов, дипломиран инженер, потпрет-
седател на ИС на Собранието на општина Битола, 

— Петар Милков, раководител на група за не-
метали во „Фени" — Кавадарци, 

— Виолета Станковска — Чавкаловска, инже-
нер технолог во ООЗТ — „Виолета" ОХИС — 
Скопје. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3456 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

442. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА 

ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Работната организација 

Факултет за правни и политички науки во Скопје 
се именува: 

— Сотир Прчковски, судија во Окружниот сто-
пански суд во Битола. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3483 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

443. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИ-

ЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ ВО 
СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Работната организација 

Факултет за филозофско-историски науки во Скоп-
је се именува: 

Перо Коробар, член на Советот на Републиката. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3484 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

444. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИ-

ЛОЛОШКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Работната организација 

Факултет за филолошки науки во Скопје се име-
нува : 

Љубица Минова, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, наставник по руски 
јазик во ЦОУ „Моша Пијаде" во Кочани. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3485 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

445. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на »28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ШУМАРСКИ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Работната организација 

Шумарски факултет во Скопје се именува: 
Божидар Петрушевски, дипломиран шумарски 

инженер во ЗДИШ „Треска" во Скопје. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3486 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

446. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, член 43 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ООЗТ ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА 

ДИРЕКТОР НА ШКОЛАТА 

I 
За членови на Советот на ООЗТ Виша техничка 

школа во Битола се именуваат: 
— Јани Бојчевски, на работа во „Авторемонт" 

Битола, 
— Трајан Пеца левски, претседател на Општин-

ската конференција на ССРНМ во Ресен, 
— Таири Џемаил, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Димитри Секуловски, професор во „ЕМУЦ" 

Охрид, 
— Никола Асенчев, вработен во Свиларскиот 

комбинат „Нонча Камишова" Титов Велес. 

I I 
За членови на Комисијата за избор на директор 

на ООЗТ Виша техничка школа во Битола се име-
нуваат: 

— Тале Тошевски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

— Стојан Чулаковски, генерален директор на 
..Транскоп" Битола. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3475 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРИ, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

447. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ООЗТ ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
I 

За членови на Советот на ООЗТ Хемиски ф а -
култет во Скопје се именуваат: 

— Благица Стефановска, наставник по хемија 
во Училишниот центар „Крсте Петков Мисирков" 
во Демир Хисар, 

— Ратка Јаневска, инженер технолог, професор 
во Хемискиот училишен центар „Борис Кидрич" во 
Титов Велес, 

— Благој Бакански, наставник по хемија во 
Гимназијата „Ацо Русковски" во Берово, 

— Светозар Крстовски, дипломиран хемичар во 
Комбинатот „Југохром" во Јегуновце, 

— Илија Трајковски, технички директор на 
Фабриката за кожи „Гоце Делчев" во Скопје. 

I I 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3476 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

448. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИКА ВО СКОПЈЕ 

За членови на Советот на ООЗТ Факултет за 
физика во Скопје се именуваат: 

— Стојан Тодоровски, делегат во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ, директор на 
Гимназијата „Моша Пијаде" ЕО Крива Паланка, 

— Димитар Дамј ановски, наставник во ЦОУ 
„Никола Карев" во Крушево, 

— Александар Нај даноски, наставник во ЦОУ 
„Браќа Миладиновци" во Струга, 

— Панче Панов, професор во ЦОУ „Сандо Ма-
сев" во Струмица, 

— Саво Крстевски, дипломиран правник, ш е ф 
на сектор во „Алкалоид" Скопје. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3477 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

449. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА И РУДАР-

СТВО ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на ООЗТ Факултет 

за металургија и рударство во Скопје се именуваат: 
— Ефтим Мицевски, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, геолош-
ки инженер во Рудникот за олово и цинк „Саса", 

— Мијалчо Ангеловски, член на Претседател-
ството на ССММ, рударски инженер во Пробиштип, 

— Ристо Христов, инженер металург на работа 
во ООЗТ „Челичарница" Рудници и железарница 
„ Скопје" — Скопје, 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3478 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

450. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено -политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ООЗТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на ООЗТ Технолошки 

факултет во Скопје се именуваат: 
— Костадинка Илиева, делегат во Соборот на 

општините на Собранието на СРМ, технолог, ш е ф 

на конфекција во текстилниот комбинат „Битола-
текст" Битола, 

— Цветанка Петрушевска, дипломиран техно-
лог, асистент во Институтот за тутун во Прилеп, 

— Рамазан Пахуми, дипломиран економист, ди-
ректор на ООЗТ за теписи „Новост" во Дебар. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3471 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

451. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани , на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ООЗТ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на ООЗТ Машински ф а -

култет во Скопје се именуваат: 
— Бељан Димовски, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, главен 
инструктор во фабриката „Раде Кончар" Битола, 

— Ангел Веловски, дипломиран инженер, на ра-
бота во Металскиот завод „Тито" во Скопје, 

— Стерјо Адамов, ш е ф на техничка подготов-
ка во „Руен" Кочани, 

— Драги Јанушевски, главен инженер во Мон-
тажно-инсталатерското претпријатие „Димче Мир-
чевски — Банкарот" — Прилеп. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3472 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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452. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ООЗТ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Советот на ООЗТ Математички 
факултет во Скопје се именуваат: 

— Ангелина Азеска, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, просветен совет-
ник во заедничкиот завод за школство Охрид, 

— Нове Михај ловски, професор на Педагош-
ката академија во Битола, 

— Љубомир Трајчев, потпретседател на ИС на 
Собранието на општина Свети Николе, 

— Илир Спахију, професор на Педагошката 
академија во Скопје, 

— Параскева Пандил ова, ш е ф на компјутерско 
одделение при СОК на Македонија. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3473 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3474 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

453. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ООЗТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

За членови на Советот на ООЗТ Електротех-
нички факултет во Скопје се именуваат: 

— Јордан Петровски, дипломиран инженер, 
шеф на развојно одделение на РТВ — Скопје, 

— Максим Ангеловски, дипломиран инженер, 
на работа во ПТТ Скопје, 

— Ацо Кочински, погонски инженер во „Елек-
тро-пренос" Битола, 

— Душко Нешовски, шеф на конструкција во 
» Раде Кончар" Скопје, 

— Бранко Деспотовски, дипломиран електро 
инженер, директор на сектор за експлоатација во 
„Електро-стопанство" — Скопје. 

454. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ООЗТ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

За членови на Советот на ООЗТ Архитектон-
ски факултет во Скопје се именуваат: 

— Александар Смилевски, делегат во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СРМ, рако-
воден проектант при Институтот за студии и про-
ектирана Г.П. „Бетон" — Скопје, 

— Вера Христова, директор на ГУЦ „Здравко 
Цветковски" Скопје, 

— Трајко Василев, директор на Заводот за ур-
банизам и станбено-комунална техника на СРМ, 

— Ордан Богатиновски, проектант во Проек-
танското одделение при Г.П. „Пелагонија" — Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3469 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

455. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 де-
кември 1976 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ООЗТ ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на ООЗТ Градежен ф а -

култет во Скопје се именуваат: 
— Горѓи Пупковски , дипломиран градежен ин-

женер во Г.П. „Бетон" Скопје, 
— Грга Чупиќ, член на Советот на Републиката, 
— Јово Спасеноски, дипломиран инженер, тех-

нички директор во ОЗТ „Мермери" — Гостивар, 
— Никола Здравев, дипломиран градежен ин-

женер потпретседател на ИС на Собранието на 
општина Штип, 

— Владо Чингаровски, дипломиран инженер 
архитект на работа во фабриката „Карпош" Скопје. 

И 
. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3468 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

456. 
Врз основа на член 318 точка 25 и член 338 

алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 28 декември 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА 

ОДБРАНА 

I 
Се разрешува Александар Спасовски од долж-

носта заменик на републичкиот секретар за народ-
на одбрана, поради заминување на нова должност. 

П 
Се именува Иван Зеленковски, полковник на 

ЈНА, за заменик на републичкиот секретар за на-
родна одбрана. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3460 
28 декември 1976 година 

Скопје 

457. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За -
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за-
коник, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 27. ХП. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Стефанка Трајко Јанева, од Скопје, 
2. Ахмедин Лато Бишевац, од е. Отишино. 

П 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Бељан Ристо Стефановски, од е. Логоварди, 
2. Цветан Крсте Шумковски, од Скопје, 
3. Сотир Никола Василев, од е. Росоман, 
4. Асани Амид Љутви, од е. Србиново, 
5. Јован Димитар Рабаџиски, од сг Владимирово, 
6. Илинка Јован Стаменова, од е. Василево, 
7. Ѓорги Доне Николов, од Штип, 
8. Стоилко Трајче Белковски, од е. Стајковци, 
9. Милан Петар Узуновски, од Струга, 

10. Драгутин Елизабета Форко, од Скопје, 
11. Наум Сотир Михај ловски, од Охрид, 
12. Горѓи Апостол Димитров, од е. Градско Бал-

довци, 
13. Петар Бранко Илиевски, од Скопје, 
14. Благоја Владимир Марковски, од е. Милетино, 
15. Николче Томе Ангеловски, од Синѓелиќ, 
16. Иванчо Санде Алексовски, од Пробиштип, 
17. Авдил Рамиз Фадиљ, од е. Добарце, 
18. Трајан Нестор Георгиевски, од е. Чифлик. 

Ш 
Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Алим Мифтар Таировски, од е. Равни Габор, 
2. Славка Јован Величковска, од е. Талашманци, 
3. Светислав Глигор Дорушевски, од Скопје, 
4. ѓорѓи Марко Ристевски, од е. Долно Мелни-

чани, 
5. Владо Даме Даниловски, од Дебар, 
6. Благоја Трајан Бошковски, од е. Нерези, 
7. Павле Ангеле Павловски, од е. Нерези, 
8. Славе Трајан Бошковски, од е. Нерези, 
9. Митре Тодор Тарков, од Битола, 

10. Дема Алит Неки, од е. Ораховец, 
11. Ангелко Панче Соколовски, од Скопје, 
12. Благоја Алексо Простриженовски, од е. Мо-

гила, 
13. Спасе Марко Богоевски, од е. Вевчани, 
14. Стеван Стоилко Спасенцов, од е. Љубанци, 
15. Костадин Стојан Дончев, од е. Серменин, 
16. Атли Абдул Пиперку, од Дебар, 
17. Боро Горѓи Тасевски, од Скопје, 
18. Цветанка ѓорѓи Георгиева, од Скопје, 
19. Љуба Ордан Милорадовиќ, од Прилеп, 
20. Марика Илија Цветковска, од Скопје, 
21. Јован Благоја Пешев, од Скопје. 

IV 
Изречената казна се услови за 2 години на: 
1. Добре Герасим Ивановски, од е. Јурумлери, 
2. Садри Амдо Буки, од Скопје, 
3. Нуредин Азис Алити, од Дебар, 
4. Ангелина Васил Георгиевска, од е. Булачани, 
5. Добри Ванчо Бајков, од Скопје, 
6. Лидија Душан Михајлова, од Скопје, 
7. Фахра Туфиќ Колендар, од Скопје, 
8. ѓорѓи Стеван Николовски, од Скопје, 
9. Кирил Јован Томовски, од Скопје, 

10. Антоние Владимир Ристовски, од Гостивар, 
11. Радивоје Андреја Настевски, од Скопје. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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V 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 

година на: 
1. Даут Осман Сејдија, од е. Копачин Дол, 
2. Јован Лазар Симоновски, од Скопје, 
3. Петар Јосиф Јосифовски, од Ресен, 
4. Ампе Стојан Величков, од е. Древено. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 2 

години на: 
1. Надежда Гуле Крстевска, од Битола, 
2. Васфије Шабан Јашарај , од Скопје, 
3. Џеват Ајдар Бајрамов, од е. Трубарево. 

УП 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Ванчо Спиро Трпевски, од Кочани, 
2. Атанас Божин Макланов, од е. Црвени Бре-

гови, 
3. Јанчо Никола Иванов, од е. Ново Коњарево, 
4. Митат Сабри Шерифи, од е. Кондово, 
5. Драги Столе Тапшанов, од е. Љубанци. 

УШ 
Изречената казна се намали за 3 месеци на: 
1. Стојмен Стефан Трајков, од е. Горубинци. 

IX 
Изречената казна се намали за 2 месеци на: 
1. Илија Борис Секов, од е. Д. Чичево. 

X 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Ангеле Борис Стојановски, од Титов Велес, 
2. Крсте Петар Лазаревски, од е. Логоварди. 

XI 
Неиздржаниот дел од казната му се намали за 

10 месеци на: 
1. Владо Јован Стамнов, од Богданци. 

ХП 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-649 
27 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

458. 
Врз основа на членовите 3 и 5 од Законот за 

општествена контрола на цените („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/72), а во врска со Договорот за ми-
нималните откупни цени и за единствените премии 
за кравјо и овчо млеко („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 56/76), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНАТА 
ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

1. Во Одлуката за минималната откупна цена 
за кравјо и овчо млеко („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/75), во точката 1, став 1, бројката „0,78" се 
заменува со бројката „1,06". 

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

Бр. 12-3046/2 Претседател 
15 декември 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

459. 
Врз основа на член 33 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАН-

СТВО ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за помошник на секретарот на 
Секретаријатот за односи со странство во Извршни-
от совет Никола Златевски, досегашен втор секре-
тар за печат и култура во Амбасадата на СФРЈ во 
Атина. 

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

Бр. 12-2995/1 
8 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

460. 
Врз основа на член 34, точка 5 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76), републичкиот секре-
тар за здравство и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ЌЕ ОБЕЗБЕ-
ДУВААТ РЕЗЕРВИ ОД СРЕДСТВА ЗА ИМУНО-
НРОФИЛАКСА, СЕРОПРОФИЛАКСА, ХЕМИО-
ПРОФИЛАКСА, ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИ-
ЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ЕПИДЕ-
МИЈА ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ОД ПОГОЛЕМИ 

РАЗМЕРИ 

I. Се одредуваат здравствените организации на 
здружен труд кои ќе обезбедуваат резерви од сред-
ства за имунопрофилакса, серопрофилакса, хемио-
профилакса, дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација во случај на епидемија од заразните болести 
од поголеми размери, како и опасност од појава на 
епидемија од поголеми размери (член 25 од Законот 
за заштита на населението од заразни болести), и 
тоа: 

1. Републички завод за здравствена заштита — 
Скопје; 

2. Здравствен дом „Скопје" — Скопје; 
3. Медицински центар — Битола; 
4. Медицински центар •— Прилеп; 
5. Медицински центар — Т. Велес; 
6. Медицински центар — Охрид; 
7. Медицински центар — Тетово; 
8. Медицински центар — Штип; 
9. Медицински центар — Куманово; 

10. Медицински центар — Струмица. 
П. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 03-08-3594 
23 декември 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 
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461. 
Врз основа на член 18 од Законот за прекину-

вање на бременоста („Службен весник на СРМ", бр. 
22/72 и 18/76), републичкиот секретар за здравство 
и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРОТ И 
ПРВОСТЕПЕНАТА И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА 

БРЕМЕНОСТА 

Член 1 
Со овој правилник се определува: начинот на 

работата на лекарот специјалист по гинекологија 
и акушерство (во натамошен текст — лекарот) и 
Првостепената и Второстепената комисија за одо-
брување на прекинување на бременоста и формата 
на обрасците на записникот и книгата за евиден-
ција. 

I. НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРОТ 

Член 2 
Лекарот во здравствената организација на здру-

жен труд, која има гинеколошко-акушерско одде-
ление, врши прекин на бременоста по констата-
цијата дека брем^ната жена не поминала повеќе 
од 10 недели на бременост од денот на зачетокот 
и дека нема основ за сомневање за настапување на 
штетни последици по здравјето на жената. 

Член 3 
Констатациите од претходниот член лекарот ги 

внесува во записник по образец бр. 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 4 
Ако лекарот констатира дека нема пречки за 

вршење на прекин на бременоста, ќе го изврши 
прекинот на бременоста, за што води книга за еви-
денција според образец бр. 2 кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 5 
Доколку лекарот констатира дека постојат преч-

ки за вршење на прекин на бременоста, бремената 
жена ќе ја упати на Првостепена комисија за одо-
брување на прекин на бременоста. 

По барање на бремената жена лекарот ќе и из-
даде препис од записникот во кој е внесена конста-
тацијата од претходниот став. 

П. НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ПРВОСТЕПЕ-
НАТА КОМИСИЈА 

Член 6 
Постапката за прекин на бременоста пред Прво-

степената комисија се покренува со поднесување на 
барање. 

Барањето за одобрување на прекин на бреме-
носта се поднесува непосредно, а го прима во име 
на Комисијата секретарот на Комисијата, кој утвр-
дува дали се приложени потребните документи. 

Член 7 
Со барањето се приложуваат документи со кои 

се потврдуваат наодите од барањето, како и наод и 
мислење на лекарот за причините за одбивање на 
барањето за прекин на бременоста. 

Кога секретарот ќе утврди дека не се подне-
сени сите потребни документи, ќе го предупреди 
подносителот на барањето дека истите може да ги 
поднесе на самата седница на Комисијата. 

Член 8 
По приемот на барањето секретарот на Коми-

сијата го известува подносителот за времето и мес-
тото на одржувањето на седницата на Комисијата 
на која ќе биде разгледано барањето и за правото 

на бремената жена и нејзиниот брачен другар да 
присуствуваат на седницата на Комисијата при 
разгледувањето на барањето. 

Член 9 
Кога врз основа на приложената документаци-

ја не може да се одлучи за оправданоста на бара-
њето, Комисијата сама ќе изврши или ќе побара 
да се. изврши дополнителен преглед и испитување 
или да се прибават дополнителни наоди и мислења. 

Дополнителниот преглед и испитување задол-
жително се врши кога еден од лекарите — членови 
па Комисијата изрази мислење дека прекинот на 
бременост може да доведе до потешко оштетува-
ње на здравјето на бремената жена. 

Член 10 
Седниците на Комисијата ги свикува и со нив 

раководи претседателот. Седниците на Комисијата 
се одржуваат по потреба. 

Член 11 
Доколку Комисијата констатира дека нема преч-

ка за вршење прекин на бременоста, донесува од-
лука за одобрување на прекин на бременоста, врз 
основа на која прекин на бременоста се врши во 
здравствена организација на здружен труд која има 
гинеколошко-акушерско одделение. 

Член 12 
Ако Комисијата констатира дека постојат ме-

дицински контраиндикации ќе донесе одлука за 
одбивање на прекин на бременоста и ќе ја упати 
бремената жена на Второстепена комисија. 

Член 13 
За својата работа Комисијата води записник и 

книга за евиденција на барањата за прекинување 
па бременоста по образец број 1 и 2 кои се соста-
вен дел на овој правилник. 

Записникот за работата на Комисијата го води 
секретарот на Комисијата, а го потпишуваат прет-
седателот и членовите на Комисијата. 

Ш. НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ВТОРОСТЕПЕ-
НАТА КОМИСИЈА 

Член 14 
Постапката пред Второстепената комисија се 

покренува по приговор на бремената жена. 

Член 15 
Со приговорот се приложуваат наодите на ле-

карот и наодите на Првостепената комисија за пре-
кин на бременоста. 

Член 16 
За својата работа Второстепената комисија води 

записник и книга за евиденција на барањата за 
прекинување на бременоста по обрасците утврдени 
во член 13 од овој правилник. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-01-3467 
Скопје 

Републички секретар 
за здравство и социјална политика, 

Јездимир Богдански, е. р. 
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Образец АБ-1 
(формат 210 х 297 мм.) 

(назив на здравствената организација 
на здружен труд) 

Број на книгата за евиденција 
Дата 

З А П И С Н И К 
за работата на лекарот, Првостепената и Второсте-
пената комисија за одобрување на прекин на бре-

меноста 

Фамилијарно и родено име на бремената жена 
, родена во 

, со постојано место на живеење 
(место на раѓање) 

, општина 
(место, улица и број) 

занимање вработена ДА НЕ, 
број на лична карта и од кого е издадена 
брачна состојба народност . 

Број на породувања , број на живи 
деца , број на вештачки прекинувања на бре-
меноста , број на спонтани прекини на бре-
меноста . 

РХ фактор . 
Дијагноза за староста на бременоста . 
Користи советувалиште за контрацепција ДА 

НЕ. 
Одобрување за прекин на бременост се бара 
од причини: 

б) ПРВОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕКИН НА 
БРЕМЕНОСТА 

О Д Л У К А 
Се одобрува — не се одобрува прекинување на 

бременоста 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Секретар, Членови на комисијата: Претседател, 
1. — 
2. 
3. 

в) ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕКИН НА 
БРЕМЕНОСТА 

О Д Л У К А 
Се одобрува — не се одобрува прекинување 

на бременоста 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

КОНСТАТАЦИЈА НА: 
а) ЛЕКАРОТ СПИЦИЈАЛИСТ ПО 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Секретар, Членови на комисијата: Претседател, 
Потпис на 

лекарот: 

Образец АБ-2 
(формат 420 х 297 мм.) 

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА БАРАЊА ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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462. 
Врз основа на член 34 точка 1 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76), републичкиот се-
кретар за здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, РОКОВИТЕ И ОБРАСЦИТЕ ЗА 
ПРИЈАВУВАЊЕ, ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ИЗВЕ-
СТУВАЊЕТО ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУ-

ВАЊЕТО ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ НАОД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот, роко-

вите и обрасците за пријавување на заболување од 
заразна болест, смрт од заразна болест или на сом-
невање дека се појавила заразна болест, за водење 
евиденција и известување за движењето на зараз-
ните болести, како и начинот на известувањето за 
лабораториски наод. 

Член 2 
Како пријавување, во смисла на овој правил-

ник, се подразбира доставување на пријава попол-
нета со податоци за утврденото заболување или 
смрт од определена заразна болест, или за сомнева-
њето дека постои заболување од заразна болест. 

Член 3 
Како водење евиденција, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира водењето на книга на еви-
денција за појавата и движењето на заразни боле-
сти на определено подрачје. 

Член 4 
Како известување, во смисла на овој правилник, 

се подразбира писмено доставување на податоци 
што ја менуваат или дополнуваат веќе доставената 
пријава или даваат други известувања во врска со 
појавата на заразна болест. 

Член 5 
Како известување за лабораториски наод во 

смисла на овој правилник се подразбира известува-
ње за дефинитивната лабораториска дијагноза во 
врска со пријавената заразна болест. 

II. П Р И Ј А В У В А Њ Е 

Член 6 
Пријавувањето на заболување и смрт од за-

разните болести, наведени во член 2 на Законот за 
заштита на населението од заразни болести, се вр-
ши врз основа на клиничка дијагноза, по пропиша-
ниот образец број 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник, веднаш по дознавањето. 

Член 7 
Пријавите од член 6 од овој правилник ги пот-

пишува лекарот, кој покрај потписот го втиснува 
печатот со своето име и презиме. Пријавите мораат 
да имаат втиснато и печат на здравствената орга-
низација на здружен труд (во натамошниот текст: 
здравствена организација) што го врши пријавува-
њето. Називите на болестите се испишуваат на 
латински јазик. 

Член 8 
Пријавите се доставуваат на здравствената ор-

ганизација што врши хигиенско-епидемиолошка 
дејност на чие подрачје е живеалиштето на забо-
леното лице. 

Ш. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Член 9 

Здравствената организација што врши хиги-
енско-епидемиолошка дејност евиденцијата за утвр-
дените заболувања, односно за утврдената смрт од 
заразни болести ја води по пропишаниот образец 
број 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 10 
Здравствената организација што врши хигиен-

ско-епидемиолошка дејност книгата на евиденци-
ја за пријавените заболувања и смрт од заразни 
болести, ја води за подрачјето на општината. Во 
книгата на евиденцијата се запишуваат сите пода-
тоци од примените пријави односно известувања. 

Здравствената организација што врши хигиен-
ско-епидемиологика дејност, препис од пријавата 
веднаш доставува на Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита. 

Републичкиот завод за здравствена заштита, врз 
основа на примените пријави, води книга на еви-
денција за движењето на заразните болести во Ре-
публиката. 

Член 11 
Здравствената организација што ќе утврди за-

болување или смрт од заразна болест ка ј воено 
лице, покрај доставувањето на пријава до здравст-
вената организација што врши хигиенско-епиде-
миолошка дејност за подрачјето, ја известува за 
тоа и единицата на военото лице и санитетското од-
деление на армиската област на чие подрачје се 
наоѓа здравствената организација. 

Член 12 
Ако болница во која е сместено заболено лице 

заради лекување, или друга специјализирана здрав-
ствена организација, утврди дијагноза која не и 
одговара на упатната дијагноза, таа за промената на 
дијагнозата ја известува здравствената организа-
ција што врши хигиенско-епидемиологика дејност 
на која и е пријавено заболувањето на ова лице, 
како и здравствената организација што го упатила 
заболеното лице. 

Член 13 
Ако здравствена организација или лекар утвр-

дат заболување од заразна болест ка ј лица што 
привремено престојуваат во едно место (работна 
акција, летувалиште, туристички логор и др.), пок-
рај пријавата што ја доставува до здравствената 
организација што ја врши хигиенско-епидемиолош-
ката дејност во општината на чија територија ж и -
вее заболеното лице, тие ја известуваат за тоа и 
соодветната здравствена организација во општината 
на чија територија е откриена болеста. 

Член 14 
Ветеринарната организација на здружен труд 

или ветеринарен работник кога ќе утврдат заболу-
вање или цгговисубање на животно од бруцелоза, 
ќју-треска, црн пришт, лептоспироза, сакагија, три-
хинолоза и туларемија ја известуваат за тоа здрав-
ствената организација што врши хигиенско-епиде-
миолошка дејност. 

Член 15 
Известувањето се врши по писмен пат, веднаш 

по дознавањето. 

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ НАОД 
Член 16 

Здравствената организација што лекува лице 
заболено од заразна болест, за кое е должна да 
изврши лабораториско испитување, по прибавениот 
лабораториски наод со кој се потврдува, односно 
менува клиничката дијагноза, веднаш по писмен 
пат ја известува здравствената организација која 
го пријавила заболувањето, како и здравствената 
организација која барала да се изврши лаборато-
риски наод. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 17 

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 
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Здравствена организа-
ција која пријавува 

Бр. дата год. 
Општина: 

Образец бр. 1 
(формат 14 х 105 см) на 

картон 
Реден број од евиден-
цијата на здравствена-

та организација 

ПРИЈАВА ЗА ЗАБОЛУВАЊЕ — СМРТ ОД ЗАРАЗНА БОЛЕСТ 

ПОДАТОЦИ ЗА БОЛНИОТ 

(Презиме и име) 
Пол м. ж . Години на возраст 

Занимање 
(работа што ја врши) 

КАДЕ РАБОТИ: 
(за деца — училиште, детска установа, 
воени лица: број на воена пошта) 
Живеалиште на болниот: 

за 

(место, улица и број) 

ПОДАТОЦИ ЗА БОЛЕСТА 
Болест 
Болеста утврдена: 

а) клинички 
б) микроскопски 
в) бактериолошки 
г) серолошки 
д) биолошки 

Дата на: 
заболување 
смртта 

Имунизиран против оваа болест НЕ, ДА, наполно, неполно. 

(Печат на здравствената 
организација) 

(Печат и потпис на 
лекарот) 

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Образец бр. 2 
(формат 70 х 25 см) 
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463. 
Врз основа на член 34 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76), републичкиот сек-
ретар за здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИ-

ЗАЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определува на-

чинот на вршење на дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација и стручната спрема на лицата, опре-
мата, хемиските и други средства, како и другите 
услови потребни за нивно вршење. 

Член 2 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, во 

смисла на овој правилник, се дејствија усмерени за 
отстранување и уништување на причинителите на 
заразните и паразитарните болести и нивните пре-
несувани, како и другите штетници, коишто го заг-
розуваат здравјето на луѓето. 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација се 
спроведуваат како профилактичка и како против-
епидемиска мерка заради спречување и отстрану-
вање на заразните болести, штетните инсекти, гле-
дачи и амбарски штетници во населените места 
на јавните површини, во средствата на јавниот 
сообраќај, во објектите за производство и промет 
на хранителни продукти и во други јавни објекти. 

Член 3 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација се 

врши со примена на механички, физички и хемис-
ки, а по исклучок и биолошки (исклучувајќи ги 
бактериите и вирусите) средства и методи. Изборот 
на средствата и методите се врши за секоја кон-
кретна ситуација, според видот на причинителите 
и векторите, видот на материјалите кои се трети-
раат, степенот на загаденоста и слично, со цел да се 
постигне што подобар ефект и да не се загрозат лу-
ѓето, животните и растенијата и да не се оштети 
материјалот. 

И. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

1. Дезинфекција 

Член 4 
Дезинфекција се спроведува како профилак-

тичка и противепидемиска мерка. 
Како профилактичка мерка дезинфекцијата се 

спроведува заради спречување на појава на не-
кое заболување. 

Како противепидемиска мерка дезинфекцијата 
се спроведува во случај на појава на некое забо-
лување или епидемија, а заради гасење на жариш-
тето и спречување на неговото натамошно ширење. 

Член 5 
Дезинфекцијата може да биде превентивна, во 

текот на болеста и завршна. 
Превентивната дезинфекција се спроведува ка-

ко постојана мерка секаде каде постои опасност од 
појава и ширење на заразни болести. 

Дезинфекцијата во текот на болеста е специ-
фична и се спроведува непосредно околу болниот 
или бацилоносителот. 

Завршна дезинфекција се спроведува по оздра-
вувањето, преместувањето, транспортот или смртта 
на болниот. 

Постојани мерки за дезинфекција се спрове-
дуваат во болници и други здравствени организа-
ции на здружен труд, детски установи од прет-

школски тип, со цел за спречување и отстранува-
вме куќни инфекции, како и во здравствени орга-
низации на здружен труд кои работат со заразен 
материјал или кои произведуваат лекови, вакцини 
и слични производи за лекување. 

Член 6 
Дезинфекција се врши на: 
— простории во кои престојувале или се уште 

престојуваат болни; 
— измет и мочка; 
— исплувок, изблувок, гној и краста; 
— заштитна облека и болнички алишта, веш и 

постелнина; 
—• инструменти кои не се стерилизираат; 
— раце, како и рани на кожата и лигавиците; 
— нужници, умивалници, садови и други сани-

тарни уреди и предмети; 
— мебел, играчки и други загадени предмети; 
—• лешови на умрени од заразни болести ако се 

пренесуваат; 
— отпадни води и води за пиење; 
— простории за производство, чување, транс-

порт и промет на животни намирници; 
— јавните објекти (училишта, интернати, кина, 

простории во кои се собираат поголем број луѓе) 
подлежат на дезинфекција кога постојат епидемио-
лошки индикации; 

— водни објекти и јавни површини, дворови, 
нужници и ѓубришта после поплави или кога пос-
тои опасност од појава на заразни болести; 

— средства на јавниот сообраќај кога со истите 
може да се пренесе зараза. 

Член 7 
Дезинфекцијата се врши со: 
а) топлина: 
— сува (сува стерилизација, пеглање, пламен); 
— влажна (варење, апарати за дезинфекција со 

пареа со или без притисок); 
— перење со врела вода и детерѓенти; 
— чистење, стружење, миење, филтрација, вен-

тилација и употреба на апарати за механичко чис-
тење со пареа под притисок; 

— користење на сончеви и ултра виолетови 
зраци (посебни уреди за дезинфекција на вода, 
млеко, како и воздухот во простории); 

•— ултра звук. 
б) хемиски средства: 
— препарати врз основа на хлор, јод, алкохол, 

соли на тешки метали, оксидативни средства, група 
на феноли, група на формалдехиди, алкохоли, 
квартерни амониеви бази; и 

— Други соодветни хемиски средства, одобрени 
со важечките прописи. 

Член 8 
При спроведувањето на дезинфекцијата се води 

сметка за следното: 
— дезинфекцијата во присуство на луѓе се 

спроведува со средства кои не се штетни по здрав-
јето на луѓето; 

— избраното средство е такво што не ги оште-
тува површините и материјалот; 

— при заразните болести се дезинфицира се 
што може да содржи и пренесува патогени бакте-
рии; 

— дезинфекција при вирусни заболувања се 
врши со средства кои делуваат на вирусите; и 

— дезинфекцијата се врши со средства чија 
ефикасност е проверена. 

Член 9 
Ефикасноста на извршената дезинфекција се 

контролира со соодветни микробиолошки методи на 
испитувања. 

2. Дезинсекција 

Член 10 
Дезинсекцијата се спроведува како профилак-

тичка и противепидемиска мерка. 
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Како профилактичка мерка дезинсекцијата се 
спроведува заради спречување на појавата на транс-
мисивните зарази и заради уништување на амбар-
ските штетници и штетните инсекти во складишта-
та за храна, облека и обувки и унапредување на 
хигиенскиот стандард на населението во работната 
и животната средина. 

Како противепидемиска мерка дезинсекцијата 
се спроведува заради отстранување и спречување 
на ширењето на епидемии од трансмисивни и дру-
ги зарази. 

Член И 
Дезинсекцијата се врши со: 
а) топлина: 
— сува (сува комора, сушални, фурни); 
— влажна — пареа (партизанско буре, вриење). 
б) контактни инсектициди од растително по-

текло : 
— хлорирани јагленоводороди; 
— органо-фосфорни соединенија. 
в) респираторни инсектициди. 

Член 12 
При изборот на средството за дезинсекција се 

води сметка за следното: 
— употребата на средството да е одобрена со 

важечките прописи; 
— ефикасноста на средството да биде провере-

на и да делува специфично на инсектите; 
— средството да биде безопасно по здравјето 

на луѓето; и 
— спрема тоа средство да не постои резиденци-

ја на тие инсекти. 

3. Дератизација 

Член 13 
Дератизацијата се спроведува заради спречу-

вање на појавата на заболувањата кои ги пренесу-
ваат гледачите, спречување на ширењето и отстра-
нувањето на епидемиите на тие заболувања, како 
и заради заштита на објектите, храната и другиот 
материјал во складиштата. 

Член 14 
Задолжителна е дератизација во населбите, 

аеродромите, на средствата на јавниот сообраќај, 
складиштата и другите работни простории при по-
јава на заразна болест што можат да ја пренесуваат 
гледачите. 

Член 15 
Дератизацијата се врши со спроведување на 

мерки кои имаат за цел да го оневозможат прис-
тапот на глодачите до храната и водата и тоа: 

— со градежно технички мерки; 
— правилно чување на хранителни продукти и 

отстранување на отпадоци; 
— поставување на ровови околу магацини и 

други објекти; 
— фаќање и уништување на глодачи со помош 

на КЛОПКИ и замки; 
— отрови со брзо дејство; 
— отрови со кумулативно дејство; и 
— гасовити отрови. 

Член 16 
При избор на средство за дератизација се води 

сметка за следното: 
— употребата на средството да е одобрена со 

важечките прописи; 
— ефикасноста на средството да е проверена; и 
— затруените мамци се поставуваат на такви 

места, за да не можат со нив да се загадат прех-
ранбените продукти. 

Член 17 
Дезинсекцијн и дератизација со цијановодо-

родни препарати се врши само заради уништува-
ње на амбарски штетници и глодачи во складишта 
и простории за храна. 

Член 18 
Дезинсекција и дератизација со цијановодсрод-

ни препарати се обавува под надзор на лекар. 
Лекарот кој врши надзор проверува дали еки-

пата која врши дезинсекција и дератизација со ци-
јановодородни препарати има прописна заштитна 
опрема, дали се преземени сите мерки за спречу-
вање на труење и учествува при пуштањето и 
испуштањето на гасот. 

За запознавање на вработените со мерките за 
безбедност за време на вршењето на дезинсекција 
и дератизација со цијановодородни препарати, ле-
карот кој врши надзор и дава на организацијата 
каде што се врши дезинсекција и дератизација 
упатство за однесување за време на вршењето на 
дезинсекција и дератизација со цијановодородни 
препарати. 

Член 19 
Лекарот кој врши надзор над спроведувањето 

на дезинсекцијата и дератизацијата со цијаново-
дородни препарати презема потребни мерки за прет-
пазливост во врска со транспортот, чувањето и ра-
ботата со цијановодородните препарати. 

Член 20 
Препаратите на цијановодородната киселина мо-

жат да се транспортираат на начин кој е безбеден 
за членовите на екипата и околината (посебно во-
зило, херметичко пакување на препаратот и ел.). 

Член 21 
Испуштање на гасот од цијановодородните пре-

парати може да се врши само дење. 

Член 22 
Дезинсекција и дератизација со цијановодород-

ни препарати во објекти и простории се врши по 
отстранувањето на водата, течните намирници, мас-
нотиите, влажните намирници, чајот и прженото 
кафе, ако не се во херметичка амбалажа. Дезинсек-
ција и дератизација со цијановодородни препарати 
не може да се врши во присуство на луѓе. 

Пред пуштање на гасот од цијановод оро дните 
препарати лекарот кој врши надзор посебно прове-
рува дали сите луѓе го напуштиле објектот, однос-
но просторијата во која ќе се пушта гасот. Про-
верката се врши со прозивка на луѓето, а потоа и 
со преглед на објектот, односно просторијата. \ 

Околу објектот во кој се врши дезинсекција и 
дератизација со цијановодородни препарати се пос-
тавува стража. 

За време на пуштање на гасот од цијановодо-/ 
родните препарати и за време додека гасот се з а / 
држува во објектот стражата мора да биде о д д а л е ^ 
чена најмалку 20 метри. 

Член 23 
Објектите во кои се пушта гас од цијановодо-

родни препарати се заклучени и запечатени, а клу-
чевите ги чува лекарот што врши надзор. 

На сите надворешни врати и приземни пенџе-
риња на објектот во кој се пушта гасот се поста-
вуваат знаци на предупредување, со нацртана мрто-
вечка глава и натпис: „Внимавај отров! — Опасно 
по живот!". 

Член 24 
Пред испуштањето на гасот од објектот во кој 

е извршена дезинсекција и дератизација со цијано-
водородни препарати странката се оддалечува на ј -
малку 30 метра. На објектите, кои од објектот во 
кој е извршена дезинсекција и дератизација со ци-
јановодородни препарати се оддалечени 30 метри, 
прозорците се држат затворени два часа по испуш-
тањето на гасот. Ако прозорците на објектот во кој 
се врши дезинсекција и дератизација со цијаново-
дородни препарати се свртени кон улицата, се заб-
ранува пешачкиот и друг сообраќај по улицата за 
време кое ќе го одреди лекарот што врши надзор. 
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Член 25 
Во просториите во кои е извршена дезинсекци-

ја и дератизација со цијановодородни препарати мо-
же да се влезе по дегазација и извршена детекци-
ја. само по одобрување на лекарот кој врши надзор. 

III. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Член 26 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација мо-

же да врши здравствена организација на здружен 
труд која има организирана служба за дезинфекци-
ја, дезинсекција и дератизација во која има на ј -
малку 1 лекар специјалист епидемиолог и два сани-
тарни техничари. 

Член 27 
Лицата кои вршат дезинсекција и дератизација 

со цијановодородни препарати и работат со други 
јаки отрови подлежат на контролни прегледи се-
кои шест месеци. 

Член 28 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација вр-

ши здравствена организација на здружен труд ко-
ја има организирана служба за дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација и најмалку следната 
опрема: 1 замаглувач (аутомизер), 4 рачни пумпи за 
прскање, 3 моторни пумпи за прскање, 1 мешалка, 
како и стаклени и емајлиран^ садови за чување 
и подготвување на разни смеси и раствори. 

Член 29 
Лицата кои вршат дезинсекција и дератизаци-

ја со цијановодородни препарати, како и дезинсек-
ција и дератизација со јаки отрови, во текот на ра-
ботата носат заштитна опрема, во зависност од ви-
дот на работата и тоа: 

— работна (заштитна) облека и капа, 
— гумена престилка, а по потреба и гумирана 

облека, 
— гумени чизми и гумени ракавици, 
— заштитник за лице и заштитни очила, 
— респираторни или заштитни маски со соод-

ветни филтри, а за дезинсекција и дератизација со 
цијановодородни препарати — специјални заштит-
ни маски и филтри наменети за таа цел. 

При депедикулација и при обработка на терен 
против крлежи и грињи, работната облека (комби-
незон^ треба да биде инпрегнирана со еден од ин-
сектицидите со продолжено дејство. 

Член 30 
Екипата која врши работи на дезинфекција, де-

зинсекција и дератизација има прирачна аптека, а 
екипата која врши дезинсекција и дератизација со 
пијановодородни препарати и апарат за давање на 
кислород. 

Член 31 
Средствата за дезинфекција, дезинсекција и де-

ратизација се чуваат во посебни простории. 

Член 32 
Здравствената организација на здружен труд 

која има организирана служба за вршење на де-
зинфекција, дезинсекција и дератизација ги има 
најмалку следните простории: 1 работна простори-
ја од 16 м2, 1 просторија од 9 м2 за сместување на 
средствата за дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација, 1 просторија од 9 м2 за апарати и заш-
титна опрема, како и 1 просторија од најмалку 8 м2 

со топла и ладна вода за приготвување на раствори 
за работа и отровни мамци и бања со 2 туша. 

Член 33 
Просторијата во која се чуваат цијановодород-

ните препарати мора да биде наменски градена, од-
далечена од станбени и работни простории, шта-
ли, живинарници и слично најмалку 20 метри и 
мора да биде обезбедена против пожар и гром. Вра-

тата мора да биде заклучена и на неа да биде ис-
такнат знак за предупредување, со нацртана мрто-
вечка глава и натпис: „Внимавај отров! — Опасно 
по живот!". Клучот од просторијата може да го 
има само лицето кое е овластено од раководителот 
на службата за дезинфекција, дезинсекција и де-
ратизација. В.о истата просторија со цијановодород-
ните препарати не смеат да се чуваат други сред-
ства и препарати. 

Цијановодородните препарати се чуваат во ори-
гинални херметички пакувања. За потрошениот от-
ров се води посебна евиденција. 

Средствата за дезинфекција, дезинсекција и де-
ратизација мораат да бидат пакувани во прописна 
амбалажа, со видлив знак на спакуваното средст-
во, а за отровите со нацртана мртовечка глава и 
натпис: „Внимавај отров! — Опасно по живот!". 

Отровите кои се чуваат во заеднички просто-
рии со другите средства за дезинфекција, дезинсек-
ција и дератизација мораат да се чуваат во заклу-
чен посебен шкаф. Клучот може да го има само ли-
цето кое е овластено од раководителот на службата 
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. За 
потрошените отрови се води посебна евиденција. 

Член 34 
Здравствените организации на здружен труд кои 

вршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
мораат да имаат во резерва доволна количина на 
средства за дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација за најмалку 3 'месеци, вклучувајќи ги и ци-
јановодородните препарати, ако вршат и цијани-
зација. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

464. 
Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76), републичкиот сек-
ретар за здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА УМРЕНИТЕ ЛИЦА, КАКО И ЗА ИСКОПУВА-

ЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Пренесување, како и ископување и пренесува-

ње на умрените лица од едно погребно место заради 
погреб во друго место во иста населба или од едно 
место заради погреб во друго место на територијата 
на Републиката или во странство се врши под усло-
ви и на начин кои се пропишани со овој правилник. 

Член 2 
При секое ископување на умрено лице, без ог-

лед на причината на смртта и начинот на закопот, 
мора да се изврши дезинфекција на сандакот со 5% 
раствор на формални, а гробот и непосредната око-
лина со хлорна вар. 

Член 3 
Лицата што работат на ископување на умрено 

лице не смеат да имаат рани, струпки или сечени-
от, а за време на работата мораат да носат бела 
капа, маска на носот и устата направена од осмо-
катна газа, бел мантил, гумена престилка, гумени 
долги нараквици и гумени чизми. 
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Облеката и чевлите од ставот 1 на овој член не 
смеат да се употребуваат за друга цел и мораат да 
се дезинфицираат по секоја употреба. 

Член 4 
Умреното лице што било закопано може да се 

пренесува само во метален сандак што е ставен во 
дрвен, без оглед со кое превозно средство се врши 
преносот. Ако умреното лице било закопано во др-
вен сандак по ископувањето тоа ќе се стави во 
метален сандак кој мора да се залепи и да се ста-
ви во дрвен сандак така што да не може да се 
поместува. 

Остатоците од умреното лице кои се ископуваат 
по десет години од денот на закопот за да се прене-
сат мораат да се сместат во метален или дрвен сан-
дак. 

Член 5 
Пренесување на умрено лице по железница 

може да се врши само во посебен — затворен ва-
гон. Во еден вагон можат да се пренесуваат и по-
веќе умрени лица. 

Ако умреното лице се наоѓа во затворена мрто-
вечка кола, тоа може да се превезува и во отворен 
железнички вагон. 

Член 6 
Пренесување на умрено лице со авион во редов-

ниот воздушен сообраќај може да се врши само во 
определен простор (багажник), под услов тој прос-
тор да е одвоен на погоден начин од просторот за 
багаж. 

Пренесување на умрено лице со посебен авион 
може да се врши и во патничка кабина, под услов 
да е опремено умреното лице на начин пропишан во 
член 4 од овој правилник. 

Член 7 
Пренесување на умрени лица со автобус или 

автомобил кој служи за превоз на патници, однос-
но со камион може да се врши под услов истовре-
мено со него да не се превезуваат патници ниту 
некој друг товар, како и да е опремено умреното ли-
це на начинот пропишан во член 4 од овој правил-
ник. 

Член 8 
Ископување и опремување на умрено лице, ка-

ко и опремување на умрено лице кое не било за-
копано за пренесување од едно погребно место за-
ради погреб во друго погребно место во иста на-
селба или од едно место заради погреб во друго 
место на територијата на Републиката или во стран-
ство, може да се врши само во присуство на ра-
ботник на надлежниот орган за санитарна инспек-
ција или друго лице што овој орган ќе го овласти. 

Член 9 
Ископување не може да се дозволи во времето 

од 1 јуни до 31 август, ако умреното лице било за-
копано само во дрвен сандак, а ископувањето се 
врши пред истекот на 10 години сметајќи од денот 
на погребот. 

Член 10 
Погребот мора да се изврши по извршениот пре-

нос во најкус можен рок, а најдоцна во рок од 24 
часа. 

Член 11 
Ископување и пренесување на умрено лице 

може да се одобри по барање на членовите на по-
тесното семејство на умреното лице. 

Ако членовите на потесното семејство (брачен 
другар и деца) се умрени пред умреното лице за 
кое се бара пренесување, барање можат да подне-
сат и другите сродници, според редоследот утврден 
со законските прописи за наследување, односно дру-
го овластено лице. 

Член 12 
Лицето што бара одобрение за пренесување на 

умрено лице должно е кон барањето да приложи 
доказ за смртта на лицето чие пренесување се ба-
ра. Во барањето за пренесување умрено лице мора 
да се наведе дали умреното лице било закопано, 
како и местото (општината) во која се пренесува 
умреното лице и превозното средство со кое се 
пренесува умреното лице. 

Член 13 
Органот на управата што ќе издаде одобрение 

за пренесување на "умрено лице заради погреб од 
едно место во друго на територијата на Републи-
ката, за издаденото одобрение го известува над-
лежниот орган на управата на општината во која 
треба да се изврши погребот. 

Член 14 
Пренесувањето на умрено лице од едно пог-

ребно место во друго се врши со спроводница која 
се издава на образецот што е пропишан со овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

(штембил на органот 
што ја издал спровод-

ницата) 
Образец на спроводни-
цата за пренесување 

на умрени лица 
(формат 20 х 30 см.) 

СПРОВОДНИЦА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНИ 
ЛИЦА 

А. Податоци за умреното лице: 
1. Семејно (за мажени жени и моминско), тат-

ково и родено име 
2. Ден, месец, година и место на раѓањето 

* 3. Државјанство 
4. Час, ден, месец, година и место кога и каде 

настапила смртта 
5. Причина на смртта (на латински и народен ја -

зик) _ 
6. Дали умреното лице било закопано 

Б. Други податоци: 
1. Место (општина) во која се пренесува умрено-

то лице 
2. Превозно средство со кое ќе се изврши пре-

возот и начинот на превоз 
3. Начин на кој е утврден идентитетот на умре-

ното лице 
4. Број на одобрението за пренесување на умре-

ното лице и назив на органот кој го издал 
одобрението 

5. Одобрението издадено на барање на: 
6. Пренесување на мртовец се врши во прид-

ружба на: 

(датум на издавањето 
на спроводницата) 

Непотребното да се прецрта 

(потпис на издавачот 
на спроводницата) 
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31 декември 1976 

465. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 25 и ставот 1 
на член 26 од Самоуправната спогодба за распре-
делба на средствата за лични доходи бр. 02-2886 од 
13 септември 1974 година донесена на собирот на 
работниците на Слаткарското претпријатие „Ва-
нила" во Скопје, по јавната расправа одржана на 
14 јуни 1976 година, на седницата од 17 ноември 
1976 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 25 и ставот 1 на член 

26 од Самоуправната спогодба за распределба на 
средствата за лични доходи бр. 02-2886 донесена 
на собирот на работниците на Слаткарското прет-
пријатие „Ванила" во Скопје одржан на 13 сеп-
тември 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Слаткарското претпријатие „Ва-
нила" во Скопје на начинот определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 136/75 од 20 мај 1976 година по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на членот 25 и ставот 1 на 
член 26 од самоуправната спогодба означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија, а во чле-
нот 25 од спогодбата и со ставот 1 на член 23 од 
Уставот, како и со ставот 3 на член 42 од Зако-
нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорената самоуправна 
спогодба не содржи основи и мерила според кои 
ќе се утврдуваат личните доходи на работниците. 
Потоа Судот утврди дека стартните основи на лич-
ните доходи за сите работни места се утврдени во 
членот 25 од спогодбата и тоа во фиксни износи 
на бодови без да бидат определени основи и мери-
ла. На крајот Судот утврди дека во ставот 1 на 
член 26 од спогодбата е определено работникот по 
основот минат труд за секоја година работен стаж 
да добива по 10 динари. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-

штествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација. Според ставот 1 на член 23 
од Уставот работниците во основната организација 
на здружениот труд утврдуваат основи и мерила 
за распределба на средствата за лични доходи, а со 
ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд е опре-
делено основите и мерилата да бидат однапред 
предвидени. 

Со оглед на тоа што во членот 25 од самоу-
правната спогодба стартните основи на личните до-
ходи на работниците се определени во фиксни из-
носи, без претходно определување на основи и ме-
рила кои влијаеле врз определувањето на овие 
износи, Судот оцени дека овој член од спогод-
бата не е во согласност со членот 22 и со ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, како и 
со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 
Судот исто така оцени дека и ставот 1 на член 
26 од спогодбата не е во согласност со членот 22 
од Уставот на СР Македонија затоа што во него 
личниот доход на работниците по основот минат 
труд е утврден во еднаков фиксен износ за сите 
работници. Согласно оваа одредба од Уставот, лич-
ниот доход на работникот како по основот тековен 
така и по основот минат труд зависи од резултати-
те на трудот на работникот и неговиот личен при-
донес во зголемувањето на доходот на основната 
организација на здружениот труд, а резултатите од 
трудот, според мислењето на Судот, не се исти ка ј 
сите работници. 

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

У. бр. 136/75 
17 ноември 1976 година 

Скопје 
Го заменува 

Претседателот 
на Уставниот суд на Македонија, 

Судија 
Димитар Стојчев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ 

402. 
Врз основа на член 149 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 29 
декември 1976 година, донесе 

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

1977 ГОДИНА 

I 
Стапката на основниот придонес за пензиско и 

инвалидско осигурување за 1977 година се опре-
делува на 9,50% од бруто износите на личните до-

ходи и другите примања што служат за утврдување 
на пензиската основа, односно во висина од 13,85°/о 
од нето износите на личните доходи и другите при-
мања што служат за утврдување на пензиската ос-
нова. 

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

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1698/1 
29 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 
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403. 
Врз основа на член 148 и 149 став 4 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
29 декември 1976 година, донесе 

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

СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

I 
Додатниот придонес за стажот на осигурува-

њето што се смета со зголемено траење служи за 
покривање на зголемените обврски на пензиското 
и инвалидското осигурување што настануваат по-
ради сметањето на стажот на осигурувањето со зго-
лемено траење и со намалувањето на старосната 
граница на осигурениците на одредени работни ме-
ста односно работи. 

П 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници и 
други работни заедници кои не се организирани 
како организации на здружен труд по стапка од: 

а) 4,75°/о на бруто, односно 6,925°/о на нето осно-
вица — за работниците вработени на работни места 
на кои секои 12 месеци ефективно поминати на ра-
бота им се сметаат како 18 месеци стаж на осигу-
рување, 

б) 3,17% на бруто, односно 4,616% на нето осно-
вица — за работниците вработени на работни места 
на кои секои 12 месеци ефективно поминати на ра-
бота им се сметаат како 16 месеци стаж на осигу-
рување, 

в) 2,37% на бруто, односно 3,462% на нето осно-
вица — за работниците вработени на работни места 
на кои секои 12 месеци ефективно поминати на ра-
бота им се сметаат како 15 месеци стаж на осигу-
рување, 

г) 1,58% на бруто, односно 2,308% на нето осно-
вица — за работниците вработени на работни места 
на кои секои 12 месеци ефективно поминати на ра-
бота им се сметаат како 14 месеци стаж на осигу-
рување. 

Ш 
Додатниот придонес за пензиското и инвалид-

ското осигурување по стапките од точка П на оваа 
одлука се пресметува на нето личниот доход на 
работниците вработени на работни места, односно 
работи на кои стажот на осигурувањето им се смета 
со зголемено траење. 

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

IV 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките на додатниот 
придонес за стажот на осигурувањето што се смета 
со зголемено траење за 1976 година бр. 01-1607/1 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/75). 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1977 година. 

Бр. 01-1699/1 
29 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

404. 
Врз основа на член 148 и 149 став 5 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точ-
ка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
29 декември 1976 година, донесе 

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

1977 ГОДИНА 

Додатен придонес за инвалидско осигурување 
за покривање на трошоците на инвалидското оси-
гурување што настанале во врска со инвалидноста 
над утврдениот просек, во 1977 година плаќаат сите 
организации на здружениот труд и другите самоу-
правни организации и заедници и други работни 
заедници кои не се организирани како организации 
на здружен труд (во натамошниот текст: организа-
ции) кои според својата дејност спаѓаат во групите 
на дејности во кои бројот на инвалидите го над-
минува определениот просек и се опфатени со оваа 
одлука. 

П 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

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

I 0125, 0126, 0127, 0128, 0606 по стапка 0,35% 0,26% 
П 0117, 0118, 0119, 0122, 0123, 

0601 по стапка 0,40% 0,29% 
Ш 0120, 0121, 0300, 0501, 0502, 

0503 по стапка 0,65% 0,39% 
IV 0111, 0112 по стапка 0,70% 0,41% 
V 0107,0113 п о с т а п к а 0,85% 0,46% 

VI 0108, 0109, ОНО, 1105,1106 по стапка 1,30% 0,56% 

Ш 
Организациите кои вработуваат инвалиди на 

трудот од II и III категорија на инвалидност со пол-
но работно време можат да бараат намалување на 
стапката на додатниот придонес од точка П на 
оваа одлука, и тоа за: 

— 10% ако во просек вработуваат еден инвалид 
на трудот на 71 до 100 активни осигуреници, 

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

— 20% ако во просек вработуваат еден инвалид 
на трудот до 50 активни осигуреници. 

Во бројот на вработени инвалиди на трудот не 
влегуваат инвалидите кои организациите се должни 
да ги вработуваат согласно со законот. 

IV 
За измена на стапките, односно престанување 

на обврските за плаќање на овој придонес поради 
знатно изменети услови односно околности ка ј од-
делни организации одлучуваат стручните служби 
на општинските заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување, по службена должност или 
на предлог на заинтересираните организации. 

Основица за пресметување на додатниот при-
донес за инвалидско осигурување за покривање на 
трошоците на инвалидското осигурување што на-
станале во врска со инвалидноста над утврдениот 
просек претставува нето личниот доход остварен од 
работа на работниците во редовно работно време, од 
работа подолга од полното работно време и од до-
полнителна работа. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ" а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1700/1 
29 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

405. 
Врз основа на член 148 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" број 46/72) и член 203 став 1 точка 8 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 29 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1977 
ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ОД 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ И ЗА 
ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЛУЖАТ 

ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I 
Од вкупните приходи на Фондот на пензиското 

и инвалидското осигурување на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, за резервата на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување се издвојуваат средства во 
висина од 2%. 

П 
Дел од средствата на резервата што ќе служи 

за обртни средства се утврдува во висина од 10°/о 
од вкупно остварените расходи на Фондот во 1976 
година. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ" а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1701/1 
29 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

406. 
Врз основа на член 148 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 19 и член 
246 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 29 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕ ОД ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ПЕНЗИЈА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА 
I 

Од вкупните приходи на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување во 1977 година ќе се 
издвојуваат наменски средства за закрепнување на 
корисниците на пензија и на определени права од 
инвалидското осигурување по стапка од 1,5°/о. 

Како основица за пресметување и издвојување 
на средства по оваа основа ќе служат исплатените 
пензиски примања и исплатениот надоместок на ма-
теријалното обезбедување во врска со професионал-
ната рехабилитација и привремениот надоместок во 
врска со вработувањето, освен додатокот за помош 
и нега. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1702/1 
29 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

407. 
Врз основа на член 270, 271 и 272 од Статутот 

на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 28/73 и 23/74), а по предлог на Извршниот одбор, 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 29 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Статутот на Заедницата на пензиското и ин-

валидското осигурување на Македонија во членот 
258 став 2 зборовите „од 1 јануари 1977" се замену-
ваат со зборовите: „од 1 јануари 1981". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-1716/1 
29 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

408. 
Врз основа на член 203 став 1 точка 4 и член 

240 став 4 од Статутот на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија 
(скратено: ЗПИОМ) а во согласност со Планот за 
развитокот на ЗПИОМ за периодот од 1976 до 1980 
година, Собранието на ЗПИОМ на седницата одржа-
на на 29 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ-
ТО НА СРЕДСТВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕ-
ВРАБОТЕНИ ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И ДЕЦА 

ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Заради создавање и унапредување на условите 

за вработување на неопределено време на неврабо-
тени инвалиди на трудот и деца — инвалиди на 
осигуреници (во натамошниот текст: инвалиди), За-
едницата доделува неповратни средства на орга-
низациите на здружен труд и другите работни ор-
ганизации (во натамошниот текст: организации). 

Член 2 
Средствата од претходниот член можат да се 

доделуваат на организациите во рамките и располо-
живите средства предвидени со Планот за развито-
кот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија во периодот од 1976 до 
1980 година и Финансискиот план на Заедницата во 
текуштата година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 3 
Доделувањето на неповратни средства се врши 

врз основа на поднесено писмено барање од орга-
низациите на здружениот труд. 

Барањето требала содржи: 
— број на инвалидите што ќе бидат вработени, 
— опис на работните места на кои ќе бидат вра-

ботени инвалидите, 
— стручната квалификација што се бара за ра-

ботното место на кое ќе биде вработен инвалидот, 
— висина на неповратните средства што се ба-

раат по вработен инвалид. 

Член 4 
Приоритет во доделувањето на средства имаат 

организациите кои ќе вработат повеќе инвалиди и 
ќе бараат помал износ по вработен инвалид. 

Член 5 
Висината на средствата по вработен инвалид 

може да изнесува најмногу до 30.000 динари. 

Член 6 
Доделувањето на средства според оваа одлука 

ќе го врши комисија на Собранието на ЗПИОМ. 
Комисијата е составена од двајца делегати на 

Собранието и еден работник на Стручната служба 
на Заедницата. 

Комисијата поднесува извештај на Собранието 
па ЗПИОМ еднаш годишно. 

Член 7 
За доделените средства се склучува договор по-

меѓу ЗПИОМ и организацијата на здружениот труд 
Договорот во име на ЗПИОМ го потпишува се-

кретарот на Заедницата. 

Член 8 
Извршувањето на договорот го следи Стручната 

служба на ЗПИОМ. 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

Бр. 01-1703/1 
29 декември 1976 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, е. р. 

409. 
Врз основа на член 98 став 2 и член 118 од Ста-

тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29 декември 
1976 година, донесе 

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

ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО 

I 
Во Одлуката за висината на паушалниот надо-

месток на инвалидите на трудот и децата — инва-
лиди на осигуреници за времето додека се врши 
професионална рехабилитација надвор од местото 
на живеењето („Службен весник на СРМ" бр. 43/75) 
во точката П бројката „900,00" се заменува со број-
ката „1.030". 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1704/1 
29 декември 1976 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ — 
СКОПЈЕ 

410. 
Врз основа на член 28 од Статутот на Заедни-

цата на научните дејности, Собранието на Заедни-
цата, на ХУП-та седница одржана на 7-ХП-1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 1977 ГОДИНА 

I 

Стапките на придонесите за научните дејности 
во 1977 година изнесуваат: 

— 0,34% од доходот на основните организации 
на стопанството и другите организации од 
член 16 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на научните дејности; 

— 0,45% од личниот доход од работен однос на 
работниците од член 17 од Законот за само-
управните интересни заедници на научните 
дејности. 

П 

Одлуката влегува во сила од денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1913/1 
8 декември 1976 година 

Скопје 
Потпретседател на Собранието 

на Заедницата, 
инж. Томе Петрушевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО — БЕРОВО 

411. 
Врз основа на член 9 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на образование-
то, како и член 22 точка 3 од Статутот на Заедни-
цата на основното образование на општина — Бе-
рово, Собранието на Заедницата на образованието, 
на седницата одржана на 18. 11. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
ПОРАДИ НЕДОВОЛНО СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА 
ДЕЈНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 

Стапката на придонесот од личен доход од ра-
ботен однос се зголемува од сегашната 4,8% на 
5,8%. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се применува од 1. 11. 1976 година. 

Бр. 0301-104/1 
18 ноември 1976 година 

Берово 
СИЗ на основното образование 

Претседател, 
Благој Чибански, е. р. 
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СОДРЖИНА 
Страна 

439. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови на Фондот за унапредување на ли-
ковната уметност „Моша Пијаде" — — 1089 

440. Одлука за престанок на функцијата член 
и за именување член на Советот на Пе-
дагошката академија во Скопје — — 1089 

441. Одлука за именување членови на Сове-
тот на Универзитетскиот центар за мате-
матичко-технички науки при Универзи-
тетот „Кирил и Методиј" — Скопје — 1089 

442. Одлука за именување на член на Сове-
тот на Работната организација Факултет 
за правни и политички науки — Скопје 1090 

443. Одлука за именување член на Советот 
на Работната организација Факултет за 
филозофско-историски науки во Скопје 1090 

444. Одлука за именување член на Советот 
на Работната организација Факултет за 
филолошки науки во Скопје — — — 1090 

445. Одлука за именување член на Советот 
на Работната организација Шумарски 
факултет во Скопје — — — — — 1090 

446. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Виша техничка школа во 
Битола и членови на Комисијата за из-
бор на директор на Школата — — — 1091 

447. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Хемиски факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 1091 

448. Одлука за именување членови на Со-
ветот на ООЗТ Факултет за физика во 
Скопје — — — — — — — — — 1091 

449. Одлука за именување членови на Со-
ветот на ООЗТ Факултет за металургија 
и рударство во Скопје — — — — — 1092 

450. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Технолошки факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 1092 

451. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Машински факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 1092 

452. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Математички факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 1093 

453. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Електротехнички факултет 
во Скопје — — — — — — — — 1093 

454. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Архитектонски факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 1093 

455. Одлука за именување членови на Сове-
тот на ООЗТ Градежен факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 1094 

456. Одлука за разрешување и именување за-
меник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана — — — — — — — 1094 

457. Одлука за помилување на осудени лица 1094 
458. Одлука за измена на Одлуката за мини-

малната откупна цена за кравјо и овчо 
млеко — — — — — — — — — 1095 

459. Решение за именување помошник на се-
кретарот на Секретаријатот за односи со 
странство во Извршниот совет — — — 1095 

460. Решение за одредување на здравствени 
организации на здружен труд кои ќе обез-
бедуваат резерви од средства за имуно-
профилакса, серопрофилакса, хемиопро-
филакса, дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација во случај на епидемија од 
заразните болести од поголеми размери 1095 

— — — — 1104 

— — — 1105 

1105 

461. Правилник за начинот на работата на 
лекарот и првостепената и второстепе-
ната комисија за одобрување на преки-
нување на бременоста — — — — — 1096 

462. Правилник за начинот, роковите и обрас-
ците за пријавување, за евиденцијата и 
известувањето за движењето на зараз-
ните болести, како и за начинот на из-
вестувањето за лабораториски наод — 1098 

463. Правилник за начинот и условите за вр-
шење на' дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација — — — — — — — 1100 

464. Правилник за условите и начинот на пре-
несување на умрените лица, како и за 
ископување и пренесување на умрените 
лица — — — — — — — — — 1102 

465. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 136/75 од 17 ноември 1976 
година — — — — — — — — — 1104 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

402. Одлука за стапката на основниот придо-
нес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање за 1977 година 

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

404. Одлука за стапките на додатниот придо-
нес за инвалидско осигурување за по-
кривање на трошоците на инвалидското 
осигурување што настанале во врска со 
инвалидноста над утврдениот просек за 
1977 година — — — — — — — — 

405. Одлука за висината на средствата што во 
1977 година задолжително се издвојува-
ат од Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на 
Македонија за резерва на фондот и за 
висината на средствата што ќе служат 
за обртни средства — — — — — — 

406. Одлука за висината на стапката за из-
двојување од вкупните приходи на 
Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување за закрепнување на корис-
ниците на пензија и на определени права 
од инвалидското осигурување за 1977 
година — — — — — — — — — 
Одлука за измена на Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија — 
Одлука за висината и начинот на доде-
лувањето на средства за вработување 
на невработени инвалиди на трудот и 
деца инвалиди на осигуреници — — 

409. Одлука за измена на Одлуката за виси-
ната на паушалниот надоместок на инва-
лидите на трудот и децата — инвалиди 
осигуреници за времето додека се врши 
професионална рехабилитација надвор 
од местото на живеењето 

410. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на научните дејности во 1977 
година — — — — — — — — — 

411. Одлука за зголемување на стапката на 
придонесот од личен доход од работен 
однос поради недоволно средства за ре-
довна дејност во Заедницата на основно-
то образование — Берово 

1106 

407. 

408. 

1106 

— 1106 

1106 

— — — 1107 

1107 

— — — 1107 
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