
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

.Службен весник на СРМ“ излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Понеделник, 18 декември 1989 
. - С к о п ј е 

Број 44 Год. XLY 

Претплатата за 1989 година изнесува 
700.000 динари. Овој број чини 20.000 
дан. Жиро сметка 40100-603-12498 

764, 
Врз основа на член 15 од Законот за републич-

ките совети („Службен весник на СРМ" бр. 27/75), 
и член 56, став 1, алинеја 7 од Деловникот на Прет-
седателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 6 декември 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СОСТАВОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШ-

ТИТА НА ПОРЕДОКОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ 

I 
Во Одлуката за утврдување на составот на Ре-

публичкиот совет за заштита на поредокот утврден 
со Уставот („Службен весник на СРМ“ бр. 19/86) во 
точката IV се вршат следните измени: 

ј. Данев д-р Михаил се разрешува од член на 
Републичкиот совет за. заштита на поредокот утврден 
со Уставот. 

2. За нов член на Републичкиот совет за зашти-
та на поредокот утврден со Уставот се именува Тито 
Петковски, секретар на Претседателството на ЦК 
СКМ 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весн,ик на 
СРМ“. 

Бр. 08-1425 
12 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, с. р. 

на Одлуката за зголемување на цените на учебни-
ците за основното и средното насочено образование 
на РО. за издавање на учебници и наставни средства 
„Просветно дело“ — Скопје („Службен весник на 
СРМ“ бр. 25/89). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,.Службен весник на 
СР Македонија“. 

Бр. 23-2492/5 
14 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

766. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот руџет за 1989 година („Службен 
весник на СРМ“ бр. 50/88)- а во врска оо член 53 
став 1 точка 1 од Законот . за системот на финан-
сирањето на општините и ^Републиката („Службен 
весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Со-
бранието ,на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈА-

НАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 

Македонија се дава позајмица на општините: 

765. 
Врз основа на член 6 од Законот за општествена 

контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), а во врска со 
Одлуката за пропишување мерка на непосредна кон-
трола на цените — давање согласност на определени 
производи и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 
24/89), Извршниот совет на. Собранието на СР Ма-
кедонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО НАСОЧЕНО ОБРАЗО-
ВАНИЕ НА РО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ И 

НАСТАВНИ СРЕДСТВА „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ -
СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на Одлуката за зголемува-
ње на цените на учебниците за основното' и средното' 

.насочено образование бр. 02-3719/1 од 17. XI. 1989 
година на Работната организација за издавање на 
учебници и наставни средства „Просветно дело“ — 
Скопје. 

2. Републичкиот секретаријат за општо стопан ски 
работи, мало стопанство, туризам и пазар ќе се гри-
жи за спроведување на оваа одлука. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за давање согласност 

Гостивар 
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2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на оп-
штините им се даваат со рок на враќање до 15 март 
1990 година. 

3. За користењето и враќањето на средствата под 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор поме-
ѓу општините и Републичкиот секретаријат за фи-
нансии. 

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

Бр. "23-2627/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 

,м-р 

Претседател 
на Извршниот оовет, 
Глигорие Гоговски, с. р. 
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767. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 28/87) и член 6 и 7 од Законот за 
општествената контрола на цените на производите 
и услугите („Службен весник на СРМ" бр. 10/85), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ - ДАВАЊЕ СОГЛАС-
НОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се продолжува важноста на Одлуката за про-
пишување на мерка на непосредна контрола на це-
ните — давање согласност за цени за определени 
производи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ“. -

Бр. 23-2579/1 
8 декември 1989 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Тито Беличанец, с. р 

768. 
Врз основа на член 10 од Уредбата на највисо-

ките износи на патните, дневните и другите трошо-
ци на работниците -во републичките органи на Упра-
вата („Службен весник на СРМ“ број 36/81, 27/85, 
34/86, 41/88), а во врска со, член 27 став 1 точка 1 
од Одлуката за основите и мерилата за стекнување 
и распределба на средствата за лични доходи и други 
примања и надоместоци на функционерите и рако-
водните работници што ги именува односно назна-
чува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 28/78, 6/88, 5/89, 38/89), Коми-
сијата за кадровски и административни прашања на 
Извршниот оовет на Собранието на “ СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ 
ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени патувања; 
на работниците во републичките органи на управата 

, и во републичките организации, и на функционери-
те и раководните работници што ги именува односно 
назначува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, изнесува и тоа: 

— 370.000 динари за службено патување ' надвор 
од Републиката; 

— 320.000 динари за службено патување во Ре-
публиката. 

2. Ако за време на службеното патување се ко-
ристи ноќевање, на работниците им се признаваат 
трошоците за ноќевање во полн износ, врз основа 

нa приложена сметка, со исклучок на хотел .,де 1 

лукс“, категорија. 
3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката број 17-2289 од 26. 10. 
1989 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2593 
4 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски и 
административни прашања, 
д-р Тито Беличанец, с. р. 

769. 
Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 

највисоките износи на патните, дневните и другите 
трошоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на 'СРМ“ бр. 36/81, 27/85, 
43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 точка 
3 од Одлуката за основите за стекнување и распре-
делба на средствата за лични доходи и други при-
мања и надоместоци на функционерите и раковод 
ните работници што ги именува односно назначува 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 28/87, 6/88, 5/89 и 
38/89), Комисијата за кадровски и административни 
прашања на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-

КОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ВО СЕМЕЈСТВОТО 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на работниците во републичките 
органи на управата и во републичките организации, 
на функционерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот совет на Со-
бранието се утврдува во износ од 2.300.000 динари 
месечно. 

2. Со влегувањето во - сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката број 17-2290 од 26. 10. 
1989 година. 

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“, а ќе се применува од 1 декември 1989 година. 

Бр. 17-2594 
4 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски и 
административни прашања, 
д-р Тито Беличанец, с. р. 

770. 
Врз основа на член И од Законот за општестве-

ната контрола на цените на производите и услугите 
(„Службе,н весник на СРМ“ бр. 10/85), Републичкиот 
секретаријат за општостопански работи, мало сто-
панство, туризам и пазар, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
ЗА КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СЕ ДОЛЖНИ ДА ДО-

СТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ 
I. Претпријатијата што се занимаваат со произ-

водство, односно со вршење на услуги се должни да 
доставуваат известување за цените заради следење, 
и тоа: 

1. пет дена пред почетокот на применувањето. 
на цените за следните производи и услуги-

— дневно-информативните весници освен инфор^ 
машините весници од локален карактер,-

— надоместок за користење на радио-дифузните 
приемници. 

2. три дена по примената на цените за следните 
услуги: 

— осигурување на имоти и лица — задолжител-
но на моторните возила; 

— превоз на патници - и стока во меѓумесниот 
патен сообраќај. 

II Известувањето на цените на производите и 
услугите од точка I на оваа наредба содржат.-

1. Назив на производот односно услугите,-
2. Дата на примената на цените; 
3. Соодветни образложенија со назначување на 

квалитативните фактори на производството и услу-
гите (физички обем на производства, продуктивност, 
рентабилност, бруто личен доход по вработен, струк-
тура на ,постојните цени, трошоци и друго); 

III. Известувањето на цените од точка I на о,ваа 
наредба се доставува во писмена форма до Репуб-
личкиот секретари јат за општо стопан,ски работи, ма-
ло стопанство, туризам и пазар. 
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IV. Со влегувањето во сила со оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за определување на про-
изводи и услуги за кои организациите на здружен 
труд се должни да доставуваат известување за це-
ните („Службен весник.на СРМ“ бр. 25/89). 

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

Бр. 11-995/1 
\2 декември 1989 година 

Скопје 
Републички секретар 

за општостопански работи, мало-
Стопанство, туризам и пазар 

Иван Митровски, с. р. 

771. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87 И 51/88) 
претседателот на Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-
НИТЕ ОД ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ ВО 

1990 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1990 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потребните 
мерки за спречување, откривање (дијагностицирање) 
и сузбивање на следните заразни и паразитски. бо-
лести: 

1. Антракс — црн пришт 
2. Атипична чума кај живината 
3. Аујецкиева болест 
4. Белодробна стронгилоза кај овците и желудеч-

но древна строншлоза кај го-ведата и овците. 
5. Беснило 

6. Бруцелоза 
7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 
8. Генитална кампи лобактериоза 
9. Ехинококоза 

10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

11. Ензоотска леукоза кај говедата 
12. Инфективна анемија кај копитарите 
13. Инфективен бронхит кај живината 
14. Метилавост 
15. Класична, чума кај свињите 
16. Краста 
17. Лептоопироза 
18. Заразно пресушување на вимето кај кравите“ 
19. Инфективен бовин ринотрахеитис — инфак-

тивен пустуларен вулвовагинитис 
20. Заразна кривотница кај овците 
21. Заразни и паразитски болести кај, пчелите 

.22. Заразни и паразитски болести кај рибите 
23. Пироплазмоза 
24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина 
25. Трихомонијаза 
26. Туберкулоза 
27. Црвени ца (црвен ветар)' кај свињите 
28. Шушкавец 
Мерки за спречување, откривање и сузбивање на 

други заразни и паразитски болести' кај животните 
од член 2 од Законот за заштита на животните од 
заразните болести што ја загрозуваат целата земја 
(Сојузен закон) и член 6 од Законот за здравстве-
ната . заштита на животните (Републички закон) ќе 
се преземат доколку тие се појават или постои опас-
ност да се појават. 

II 
Мерки за спречување на појавата на заразни бо-

лести (имунопрофилактички мерки). 
1. Антракс и шушкавец 
Во сите дистрикти на антракот превентивна вак-

цинација на говедата, овците, козите и коњите про-
тив антраксот ќе се изврши во периодот од 1 април 
до 31 мај 1990 година. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 
па оваа точка не ги исполнуваат условите за вакци-
нација, како и телињата, јагнињата, јарињата и ждр.е-
бињата што ќе се родат подоцна, дополнително ќе 
се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните 
услови. 

Превентивната вакцинација на говедата, овците, 
козите и коњите против антраксот ќе се изврши во 
сите организации на - здружениот труд што се зани-
маваат со сточарство и се снабдуваат со фураж од-
надвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на ан-
траксот, односно кога не се знае неговото потекло 

Заради сузбивање и искоренување на антраксот 
кај животните се применуваат мерките пропишани 
со Правилникот за мерките за сузбивање и искоре-
нување на бедреницата кај животните“ („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 39/88). 

Во сите дистрикти на шушкавецот (подрачјето 
во кое во последните 5 години “е установен шушка-
вец) превентивна вакцинација на говедата ќе се вр- . 
ши согласно став 1, 2 и з од оваа точка. 

2. Беснило 
Превентивна вакцинација против беснилото на 

кучињата постари од 4 месеци ќе се изврши на це-
лата територија на Републиката во периодот од 3 
јануари до 31 март 1990 година. 

Вакцинација ќе се врши со антирабична вакци-
на регистрирана за употреба во СФР Југославија. 

Кучињата од племенити раси и мачки можат да 
се вакцинираат со инактивирана вакцина. 

Кучињата кои до 31 март 1990 година немаат 4 
; месеци возраст, односно кучињата кои во текот на 

годината ќе достигнат старост од 4 месеци и нотао-
набавените кучиња кои не се порано вакцинирани 
мораат да се вакцинираат против беснило во текот 
на четиринаесет дена од денот кога ќе ја достигнат 

^ пропишаната старост. 
Заради сузбивање на беснилото кај животните 

ќе се применуваат мерките пропишани со Правилни-
кот за мерките за сузбивање и искоренување на бес-
нилото кај животните („Службен лист на СФРЈ“ 
број 39/88). 

3. Аујецкиева болест 

Во 1990 година ќе се изврши вакцинација про-
тив Аујецкиевата болест на сите свињи. и ѕ ирасиња 
во индивидуалните и општествените свињарски фар-
ми во кои оваа болест била утврдена во 1989 го-
дина и порано, како и во свињарските фарми каде 
ќе биде утврдена во, 1990 година. Вакцинацијата на 
мајките мора да се изврши најмалку 14 дена' пред 
правењето, 

4. Класична чума кај свињите 

Поради неповолната епизоотиолошка состојба, 
задолжително ќе се врши превентивна вакцинација 
против класичната чума кај свињите на целата те-
риторија на Републиката. 

Вакцинација на сите свињи постари од 3 месеци 
кај индивидуалните производители ќе се врши 2 
пати годишно и тоа во периодот март — април и 
септември — октомври, а вакцинацијата на прино-
вениот подмладок, назимките, маториците и нере-
зите. кога ќе ги исполнат условите, наведени во упат-
ството на вакцината која се употребува. 

Вакцинацијата на свињите во општествените сви-
њарски фарми и индивидуалните свињарски фарми 
каде има. повеќе од 10 свињи ќе се врши периодич-
но и континуирано, според технолошкиот процес и 
упатството на производителот на в акции ат а, така да 
се обезбеди траен имунитет. 

Заради сузбивање и искоренување на класичната 
чума кај свињите ќе се применуваат мерките про-
пишани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на класичната чума кај свињите 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). , 
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5. Црвеница (црвен ветар) кај свињите 

Превентивна вакцинација на свињите против цр-
веницата, во зависност од епизоотиолошката состојба, 
ќе се врши во населените места и во општествените 
свињарски фарми што се сметаат за загрозени од 
оваа заразна болест. 

6. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Во населените места и во општествените овчар-
ски фарми, каде во последните пет години (1985— 
1989) е утврдена ентеротоксемијата кај овците и за-
разниот пролив кај јагнињата, како и во подрачјата 
и фармите во кои оваа болест (ќе биде накнадно 
установена, ќе се изврши вакцинација на овците со 
адекватна вакцина. ' 

7. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација на овците против за-
разната кривотница ќе се врши во населените “места 
и во општествените овчарски фарми, што се сме-
таат за загрозени од. оваа заразна болест. 

8. Атипична чума кај живината 
Превентивна вакцинација на живината против 

атипичната чума (Њукастл-болест) задолжително ќе 
се врши на целата територија на Републиката два 
пати годишно, според планот што ќе го изработат 
ветеринарните станици. 

Вакцинацијата ќе се врши од 1 март 1990 до 31 
мај 1990 година прв пат, и од 1 септември до 30 
ноември 1990 година втор пат со мезогени или лен-
тогени „La sota" соеви на вирусот и тоа паренте-
рално, окулоназално или со растргнување — спреј 
апликација (ако постојат услови за тоа). 

Во населените места што се граничат со опште-
ствените живинарски фарми, ќе се изврши трикрат-
на вакцинација со, вакцината ,,La sota". 

Пернатата живина и пернатата дивеч во опште-
ствените фарми и во другите фарми на организира-
но интензивно производство, мора да се вакцинираат 
против атипичната чума кај живината периодично и 
континуирано, според возраста на живината, така да 
се обезбеди солиден траен имунитет. ' 

. Успехот на вакцинацијата се контролмра со серо-
лошко испитување кое е составен дел на имунопро-
филаксата. 

Заради сузбивањето и искоренувањето на Њукастл-
болест кај пернатата живина, ќе се применуваат мер-
ките пропишани со Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на Њукастл-болест кај пер-
натата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88). 

9. Инфективен бронхит кај живината 

Во сите општествени и индивидуални живинар-
ски фарми во 1990 година ќе се изврши заштитна 
вакцинација на подмладокот против инфективниот 
бронхии според технолошкиот процес и упатството 
на производителот на вакцината. 

III 
Дијагностички испитувања 

1. Бруцелоза 

а) Говеда 
Од сите крави, јуници, јунчиња и бикови во 

организациите на здружениот труд. што се занима-
ваат оо одгледување и гоење на говеда; еднаш го-
дишно, во период од 1 февруари до 31 мај 1990 
година, мора да се земе крв за преглед на бруцелоза 
со серолошка постапка. 

Крв од бикови/ кои се користат за производство 
на семе за вештачко осеменување и природен при-
пуст, мора два пати годишно да се прегледа на бру-
целоза 

Во 1990 година ќе се зема крв за преглед на 
бруцелоза од 1/3 од сите крави, јуници, јунчиња 
и бикови на индивидуалните сточари во општината, 
во населените места што ќе ги определи општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
ветеринарството, како и од сите приплодни јуници 
и молзни крави, во домаќинствата кои продаваат 
млеко за јав,на потрошувачка. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1990 го-
дина ќе се земе крв најмалку од 1/2 од предвиде-
ниот број на животни од став 3 на оваа точка од 
индивидуалниот сектор а во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1990 година од втората половина од 
преостанатиот број. 

Земањето на крв за преглед на бруцелоза од 
говедата што се гојат ќе се изврши на почетокот 
на гоењето'. 

Ветеринарните лекари се должни при секое по-
метнување (абортус) на крави и јуници, стелни пре-
ку 5 месеци, да достават крв за лабораториско ис-
питување. 

б ) Свињи 

Сите приплодни свињи во општествена сопстве-
ност мораат еднаш годишно да се прегледаат на 
бруцелоза. Испитувањето ќе се изврши до крајот 
на мај 1990 година. Крвта од назимки се прегледу-
ва пред почетокот на нивното користење за приплод 
(припуст). 

Крв од нерези, кои се -користат за производство 
на семе за вештачко осеменување и природен при-
пуст, мора два пати годишно да биде прегледана 
на бруцелоза. Еден од прегледите е пред вклучу-
вање на нерезите во приплод. 

в) Овци и кози 
Во периодот од 1 март до 30 јуни и од 1 сеп-

тември до 30 октомври 1990 година ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза од сите овци и кози по-
стари од 3 месеци во индивидуалниот сектор од на-
селени места во општината, кои не беа опфатени 
со земање на крв во 1988 и 1989 година и од сите 
овци, кози, говеда и свињи во населени места со-
гласно Правилникот за мерките за сузбивање и ис-
коренување на бруцелозата кај говедата, овците, ко-
зите и свињите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 44/84) 

Сите овци и кози постари од три месеци, во 
општествениот и индивидуалниот сектор, кои одат 
од зимско на летно пасење, од една во друга општи-
на или од еден во друг атар на истата општина, а 
во индивидуалниот сектор и при одењето од летно 
на зимско пасење, мораат да бидат испитани на бру-
цуелоза 100%, што се докажува со уверението за 
здравствената состојба, во кое се внесуваат подато-
ците за бројот на серолошки испитаните животни, 
денот и резултатите на ' испитувањето и називот на 
организацијата што го извршила испитувањето. 

Пред испитувањето овците и козите мора да би-
дат трајно обележени. 

Ако во стадото овци и кози се утврди бруцело-
за во поголем обем или ако болеста се појави во 
ограничени размери или ако при три едноподруто 
испитувања има позитивни животни, серолошки не-
гативните животни, кои потекнуваат од позитивните 
стада, по претходно прибавеното мислење од Ре-
публичката управа за ветеринарна служба, ќе се 
испратат на колење. 

Се забранува употреба и продавање за јавна по-
трошувачка на пресно бело сирење. Ова сирење може 
да се пушти во промет откако ќе престои 3 месеци 
во лагер-ладилник и бактериолошки се испита. 

Од сите нововнесени говеда, овци, кози и свињи 
за приплод и гоење во Републиката, ''задолжително ќе 
се зема крв за преглед на бруцелоза најкасно до 
десетиот ден од денот на нивното внесување. 

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата 
кај говедата, овците, козите и свињите ќе се приме-
нуваат мерките предвидени со Правилникот за мер-
ките за сузбивање и искоренување на бруцелозата 
кај говедата, овците, козите и свињите. 
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2. Туберкулоза 

а) Говеда 

На дијагностичко испитување на говедата на ту-
беркулоза подлежат сите говеда што наполниле 3 
месеци. 

Во организациите .на здружениот труд што се 
занимаваат со одгледување и гоење на говеда, ќе 
се изврши еднократна туберкулинизација во перио-
дот од 1 февруари до 31 мај 1990 година. 

Дијагностичко испитување на говедата во инди-
видуалниот сектор, се врши еднаш годишно ако тие 
говеда се наоѓаат кај држатели кои ставаат во про-
мет млеко и млечни производи за исхрана на лу-
ѓето. 

' Ако држателите на говедата не ставаат во про-
мет млеко и млечни производи, ќе се врши туберку-
линизација еднаш во три години, односно ќе се вр-
ши еднократна туберкулинизација на една третина 
на говедата во индивидуалниот сектор во општина-
та, во населените места што ќе ги определи општин-
скиот орган на управата надлежен за ветеринарство 

Дијагностичко испитување на туберкулоза на го-
ведата од став з и 4 од оваа точка ќе се врши во 
периодот од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септем-
ври до 30 ноември 1990 година. 

За обновување на матичното стадо можат да 
се користат говедата, кои претходно биле туберку-
линизирани со негативен резултат на туберкулоза. 

б) Свињи 

Дијагностичко испитување на свињи на туберку-
лоза, се врши со метод на оимултана интрадермална 
туберкулинизација, со авијарен и бовин стандарден 
туберкулин. 

Туберкулминација на сите приплодни свињи и 
свињите'за приплод наменети за продажба, со напол-, 
нети четири месеци во општествена сопственост и кај. 
индивидуалните сопственици, се врши еднаш' годиш-
на најкасно до крајот на октомври 1990 година. 

Заради сузбивање и искоренување на туберкуло-
зата кај говедата и свињите ќе се применуваат мер-
ките пропишани со Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на тубе,ркулозата кај живот-
ните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/89). 

3. Ензоотска леукоза кај говедата 

На дијагноетичко испитување на ензоотска леуко-
за се подложуваат говедата што наполниле шест ме-
сеци) од животот. 

Земента крв од говедата за преглед на бруцело-
за, од дел III точка 1-а од оваа наредба, лаборато-
риски ќе се испита и на ензоотската леукоза. 

Заради сузбивање и искоренување на визонска-
та леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерките 
пропишани со Правилникот за мерките за сузбива-
ње на искоренување на ензоотската леукоза кај го-
ведата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/89). 

Секое новооткриено леуказно говедо, веднаш се 
испраќа на принудно колење. 

4. Лептоспироза 

На дијагностичко испитување на лептосттароза 
подлежат најмалку еднаш годишно приплодни гове-
да, приплодни свињи и приплодни коњи во опште-
ствениот сектор. 

Приплодн,и говеда, приплодни свињи и приплод-
ни коњи во индивидуалниот сектор подлежат на ди-
јагностичко испитување на лептоспироза најмалку ед-
наш во три години, зависно од епизоотиолошката 
состојба. 

Земената крв од говеда и свињи за преглед на 
бруцелоза од дел III точка la и 16 од оваа наредба 
и земената крв од приплодни коњи во општествена 
сопственост, лабораториски ќе се испитаат и на леп-
тоспироза. 

Во 1990 година ќе се зема крв за преглед на 
лептоопироза од една третина од приплодни свињи 
и приплодни коњи во општината, во населените ме-
ста што ќе ги определи општинскиот орган на уп-
равата надлежен за ветеринарство. Во периодот од 
1 февруари до зо јуни 1990 година ќе се зема крв 
најмалку од 1/2 од предвидениот број на приплодни 
говеда, свињи и коњи а во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1990 година од преостанатиот број. 4 

Заради сузбивање и искоренување на лептоспи-
роза кај животните, ќе се применуваат мерките про-
пишани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на лептоспироза кај животните („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

5. Генитална кампилобактериоза 

Брис или препуциален испирок од бикови, кои 
се користат за производство на семе за вештачко 
осеменување, мора најмалку еднаш годишно, најкас-
но до 31. 05. 1990 година, лабораториски да се испи-
та на кампилобактериоза. Биковите кои се користат 
за природен припуст. мораат два пати годишно да 
се испитаат на генитална кампилобакте,риоза. Првиот 
преглед мора да се изврши пред нивното користење 
за приплод односно користење на нивното семе за 
вештачко осеменување. 

6. Инфективен бовин ринотрахеитис^нфективен 
пустуларен вулвовагинитис (ИБР/ИПВ) 

На дијагноетичко испитување на ИБР/ИПВ под-
лежат еднаш годишно, центарот за вештачко осеме-
нување, сите центри за тестирање на приплодни би-
кови (тести станици) и објекти за репродукција 
(фармите). 

Во центарот за вештачко осеменување, испиту-
вањата на ИБР/ИПВ на сите приплодници, ќе се 
изврши до крајот на мај 1990 година. Семето од се-
кој приплодник ќе се испитува ,најмалку еднаш во 
три месеци. 

Во објектите за репродукција (фармите) до кра-
јот на мај 1990 година, ќе се земе крв од најмалку 
20% од вкупниот број на животни за испитување на 
ИБР/ИПВ. 

Заради сузбивање и искоренување на ИБР/ИПВ 
“ ќе се применуваат мерките пропишани со Правилни-

кот за сузбивање и искоренување на инфективен бо-
вин ринотрахеитис-инфективен пустуларен вулвоваги-
нитис („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 63/89). 

7. Заразно пресушување на вимето кај кравите 

Во текот на 1990 година ќе се изврши, во расто-
јание од околу 6 месеци, еднократен теренски пре-
глед на млекото на пореметување на секрецијата на 
вимето и еднократен лабораториски преглед на мле-
кото на заразното пресушување на вимето, од сите 
крави во организациите на здружениот труд, како и 
еднократен лабораториски преглед на млекото од 
сите крави во индивидуалниот сектор, кои прода-
ваат млеко' за јавна потрошувачка. 

8. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овци, болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал 
за лабораториско испитување и врз основа на резул-
татот ,од испитувањето ќе се применат соодветни ве-
теринарно санитарни мерки. 

9. Инфективна анемија кај копитарите 

Заради утврдување на инфективната анемија кај 
коњите, во текот на 1990 година ќе се земе крв од 
една петтина (20%) од сите коњи во општината, во 
населените места, што ќе ги определи општинскиот 
орган на управата надлежен за ветеринарство. 

По исклучок од одредбите од став 1 на оваа 
точка, преглед на крвта на коњите мора да се врши 
еднаш годишно во општествени стопанства, приплод-
ни и спортски ергели, во пастуварници, коњички 
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клубови, шумски и други работилница (манипула-
ции), од сите пастуви пред нивното лиценцирање и 
во сите запати каде што има повеќе од 10 коњи 

За природен припуст ќе се користат само ли-
ценцирани пастуви кои не се инфицирани со инфек-
тивна анемија кај копитарите, што се докажува со 
потврда за извршено дијагностичко испитување. 

Утврдување, сузбивање и искоренување на ин-
фактивната анемија кај копитарите, ќе се врши сог-
ласно Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на инфективнага анемија кај коњите („Сл. 
лист на СФРЈ“ бр. 39/88). 

10. Тифус и салмонелоза кај пер,натата жи,вина. 

Дијагностичко испитување наѕ тифус кај живи-
ната во јатата на перната живина, во 1990 година ќе 
се врши согласно член 4, 5, 6 и 7 од Правилникот 
за мерките за сузбивање и искоренување на тифуоот 
кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
6/88). 

Дијагностичко испитување на салмонелоза кај 
живината, во јатата на перната живина, во 1990 го-
дина ќе се врши согласно член 4 од Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренување на салмонело-
зата кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 6/88). 

11. Заразни и паразитски болести на пчелите 

Во периодот до 30. VI. 1990 година ќе се извр-
ши преглед на заразни и паразитски болести кај 
пчелите (Американска чума на пчелино легло, ака-
роза, ноземоза и варооза), на сите кошници (сан-
даци) пчели, во организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со пчеларство и кај индивидуал-
ните пчелари, во места каде постои индикација или 
сомневање на заразни односно паразитски болести 
кај пчелите. 

Контролно дијагностичко испитување на амери-
канската чума на пчелиното легло, ќе се в-рши во 
септември или октомври, во сите пчеларници во кои 
е утврдена таа зараза. 

На дијагностичко испитување на акароза, нозе-
моза и варооза подлежат еднаш годишно, до кра-
јот на март 1990 година сите пчеларници од кои се 
пуштаат во промет пчелини заедници и пчелини 
заедници за одгледување на матици. 

Заради сузбивање и искоренување на заразни бо-
лести на пчелите, ќе се применуваат мерките про-
пишани оо Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на заразни болести на пчелите („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). . 

12. Заразни и паразитски болести на рибите 

Во текот на 1990 година ќе се изврши најмалку 
еден преглед на вештачки рибници, природни и 
вештачки езера, а при сомневање на појава на за-
разни и паразитски болести на рибите, ќе се - земе 
и. испрати материјал на лабораториско испитување. 

Во рибниците за пастрмки ќе се изврши: 
— КЛИНИЧКО И лабораториско испитувале на под-

младокот, на возраст од 5 месеци, на миксозоматоза 
(брливост кај пастрмката); 

— Е о периодот март април, вирусолошко испиту-
вање на подмладокот, а во декември испитување на 
матичното јато (пастрмките матици) на вирусна хе-
морогична септикемија кај пастрмките,-

— лабораториско (вируоолошко) испитување на 
подмладокот, во јуни, а матичното јато во декемврр! 
на појавата на заразната некроза на панкреасот кај 
пастрмките. 

Во сите рибници за производство на крап, во пе-
риодот март-април 1990 година, ќе се изврши пре-
глед на здравствена со-стојба на рибите, заради от-
кривање на појава на пролетната вир еми ја кај кра-
лот (ПВК) а во септември ќе се испитаат на при-
сутноста на антитела на ПВК во матичното јато. 

IV 
Мерки за спречување и откривање на паразит-

ски болести. 

1. Ехинококоза 
При вакцинација на кучиња против беснило ќе 

се изврши дехелминтизација против ' Ecxinococcus 
granulosus со средство кое со еднократна или дво-
кратна апликација убива зрели и развојни форми на 
паразитот. 

Во загрозените подрачја и кај овчарските ку-
чиња, заради ерадикација на ехинококоза, во зим-
скиот период ќе се изврши трикратна дехилминти-
зација на кучињата. Втората дехелминтизација ќе се 
изврши 4-—6 недели по првата, а третата 4—6 неде-4 

ли по втората дехелминтизација. 
Заради спречување на дисеминацијата на јајца-

та од паразитите, се обврзуваат сопствениците, нај-
малку 48 часа по третирањето, да ги држат своите 
кучиња во ограден простор, а нивниот измет нештет-
но да го отстранат. 

2. Метилавост 

Во сите населени места и организации на здру-
жениот труд што се занимаваат со сточарство, во 
кои со лабораториско испитување ќе се утврди ме-
тилавост кај овците и говедата, ќе се изврши нај-
малку двократно превентивно третирање против“ ме-
тилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот 
на пролетта, а второто во текот на есента 1990 го-
дина, според планот на ветеринарните станици и ве-
теринарните служби во организациите на здружениот 
труд. 

3. Пироплазмоза 

Во периодот од 1. IV. до 30. IX. 1990 година во 
подрачјата загрозени од пироплазмоза, ќе се извр-
ши најмалку двократно капење со против, крлежни 
средства на овците и говедата и на сите новонабаве-
ни говеда и овци од благородни раси. 

4. Краста кај животните 

Во населените места и во општествените овчар-
ски фарми, во кои крастата кај овците била утврде-
на во 1989 година, најдоцна до крајот на април 1990 
година, ќе се изврши паразитолошки. преглед на 
овците. 

Паразитолошко испитување на заразеност на 
овците и другите домашни животни со краста ќе се 
врши и, во сите сомнителни случаи. 

Заради, сузбивање и искоренување на крастата 
на домашните животни, ќе се преземаат соодветни 
ветеринарско-санитарни мерки. 

5. Трихоминијаза 

Биковите кои се користат за природен црипуст, 
мораат најмалку два пати во текот на 1990 година, 
лабораториски да се испитаат на трихом они јаза. 

Во центарот за вештачко осеменување, биковите 
кои се користат за добивање на семе за вештачко 
осеменување, мораат најмалку еднаш годишно да се 
испитаат на трихомонијаза. 

Првиот преглед мора да се изврши пред нив-
ното користење за природен припуст, односно за 
добивање на семе за В/О. 

6. Белодробна стронгилоза и желудечно цревни 
паразити кај овците и козите 

Од сите стада говеда и овци во организациите 
на здружениот труд, како , и од сите стада овци и. 
говеда во индивидуалниот сектор во населените ме-
ста во кои поетон сомнение дека овците и говедата 
се заразени со белодробна стронгилоза, односно оо 
желудечно цревни, паразити ќе се зема материјал' 
за лабораториско испитување. 
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Заради сузбивање и искоренување на овие па-
разитски (инвазиони) болести ќе се преземаат соод-
ветни ветеринарно санитарни мерки. 

Утврдувањето на болестите од дел I на оваа 
наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз 
основа на лабораториски наод во една од овласте-
ните ветеринарно дијагностички организации во зем-
јата. 

VI 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

Бр. 11-2924/3 
7 декември 1989 година 

Скопје 
, Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, с. р. 

772. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за 

премер, катастар и запишување на правата на не-
движностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86) 

' донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-

рат на недвижностите за катастарска општина Гра-
дец, Собрание на општина Крива Паланка, со вкупна 
површина од 2.493 ха, 50 ари, 80 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од 1 јануари 1990 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досегаш-
ниот катастарски операт на земјиштето за оваа ка-
тастарска општина. 

Бр. 13-1149/1 
12 декември 1989 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р. 

773. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за 

премер, катастар и запишување на правата на не-
движностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86) 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат на недвижностите за катастарска општина Ран-
.ковци, собрание на општина Крива Паланка, со вкуп-
на површина од 1 192 ха, 91 ари, 47 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се 
применува од 1 јануари 1990 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот 
операт на недвижностите се става вон сила досегаш-
ниот катастарски операт на земјиштето за оваа ка-
тастарска општина. 

Бр. 13-1149/1 
12 декември 1989 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р 

774. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 
октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 7 од Правилникот за ос-

новите и мерилата за доделување на станови и кре-
дити за решавање на станбените потреби на работа 
ниците во Основното училиште „Цветан - Димов“ — 
Скопје, донесен оо референдум на 12 февруари 1988 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во означеното училиште на начин 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на член 7 од Правилникот означен во точ-
ката 1 ^на оваа одлука затоа што работниот пр,идонес 
имал доминантно влијание во однос на другите ос-
нови за учество на работниците во распределбата на 
становите и станбените кредити и затоа што не по-
стоеле обЈективизирани критериуми за утврдување 
на резултатите од работата, што не било во соглас-
ност односно било во спротивност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 7 
од Правилникот се утврдени бодови во распон, во за-
висност од степенот на стручната подготовка на ра-
ботникот, при што, работникот со нижа стручна 
подготовка добива најмал број бодови, додека работ-
никот со висока стручна подготовка по тој основ до-
бива најголем број бодови. Исто така, и според, ра-
ботниот придонес и квалитетот на работата се“ утвр-
дени бодови во распон во зависност од тоа дали 
работникот постигнал надпросечно просечни или 
подпросечни резултати во работата, без, притоа, да 
се утврдат објективизирани критериуми за нивното 
конкретно вреднување. 

Согласно член 42 од Законот за станбените од-
носи („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88 '—. пре-
чистен текст) давателот на станот на.користење од-
носно работниците во основната организација со са-
моуправен општ акт ги утврдуваат основите и ме-
рилата за определување редот на првенството за до-
бивање станови на користење во општествена 'сопстве-
ност. 

Имајќи ја предвид оваа законска одредба, Судот 
смета дека е самоуправно право на работниците да 
ги утврдат основите за определување ре,дот на пр-
венство за добивање на стан и да ги определат мери-, 
лата по тие основи, но притоа се должни да го по-
читуваат уставното начело на заемност и солидар-
ност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Ус-

. тавот на СР Македонија, кое, во станбен,ата област 
се изразува со тоа доминантно влијание при распре-
делбата на станови, да има основот станбена состој-
ба на работникот како ,и уставното начело изразено 
во член 13 од Уставот на СР Македонија според кое 
трудот и резултатите од трудот ја определуваат оп-
штествената и материјалната положба на човекот. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 7 од 
Правилникот основот станбена состојба на работникот 
нема доминантно влијание при распределбата на 
сред-ствата за заедничка потрошувачка, и што не се 
предвидени критериуми за објективизирано вредну-
вање на резултатите во работата, Судот утврди дека 
оспорената одредба од Правилникот не е во со-
гласност со означените уставни начела и е во спро-
тивност со означените законски одредби. 

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

У. бр. 132/89 
18 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија^ 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 
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775. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за осно-вите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 но-
ември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

-1. СЕ УКИНУВА член 13 став 2 и 3 и 'член 14 
став 1 од Правилникот за решавање на станбените 
прашања на работниците при Централното основно 
училиште „Маршал Тито“ во село Муртино, општи-
на Струмица, донесен со референдум на 24 јуни 
1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означеното училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 124/89 од 20 септември 1989 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените членови од правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што оо нив е пред-
видено работникот потстанар својот станбен статус 
да го докажува оо заверен писм.ен договор од надле-
жен орган, а доколку нема таков договор да добие 
помал број на бодовиj и што при вреднувањето на 
основот работен придонес доминантно влијание има 
редо-вно ста во работата, поради што пред Судот се 
постави прашањето за согласноста односно спротив-
ности на оспорените одредби од Правилникот со 
Уставот и законот. 

. 4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 13 став 2 и 3 од Правилникот е предвидено 
потстанарскиот однос да се докажува со писмен до-
говор заверен од Управата за општествени приходи, 
а докол.ку работникот нема таков, договор да добие 
помал број на бодови од потстанарите кои имаат та-
ков договор. 

Тргнувајќи од член 42 став 2 и член 43 о,д За-
конот за , станбените односи — пречистен текст 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/88), Судот смета де-
ка е самоуправно право, на работниците да ги утвр-
дат основите и мерилата за утврдување редот на 
првенството за добивање стан и во рамките на за-
конот д а "“утврдат со кои доказни средства ќе се до-
кажуваат одредени факти при определув,ањето на тој 
ред на првенство, но притоа работниците се должни, 
меѓу другото, да го почитуваат и уставното начело 
на еднаквост и за иста станбена состојба да пред-
видат еднаков број на бодови, а не вреднувањето 
на станбената состојба да го условуваат од видот, 
на доказното средство. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби 
од Правилникот е предвидено работниците — потста-
нар^ кои немаат заварен писмен договор за дока-
жување на својот станбен статус, ^по основот станбе-
на состојба да добиваат помалку бодови од потста-
нарите кои имаат таков договор, иако се наоѓаат 
во иста станбена состојба, Судот утврди дека тие 
не се во согласност со уставното начело на еднак-
вост утврдено во Оддел IT став 3 алинеја 9 од 
Уставот на СР Македонија. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 14 од 
Правилникот е извршено вреднување на основот ра-
ботен придонес, при што тој се изразува преку ре-
довната присутност на работникот, натфрлувањето 
на нормата и иноваторството и рационализацијата, 
а најголем број на бодови се утврдени за редовна 
присутност на работникот. 

Според мислењето на Судот, поаѓајќи од ус 
тавното начело утврдено во член 13 од Уставот на 
СР Македонија, според кое само трудот и резултат 
тите од трудот ја определуваат материјалната и оп-
штествената положба на човекот врз основа на ед-
накви права и одговорности, при утврдување на ме-
рилата по основот работен придонес работниците 
треба пред се да ги оценуваат и вреднуваат висти/н-
ските резултати постигнати во работата. 

Со оглед на тоа што според член 14 од Правил-
никот со најголем број на бодови се вреднува - ре-

довното присуство на работникот, а не вистинските 
резултати од работата, Судот утврди дека тој, не е 
во согласност со означеното уставно начело. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 124/89 
1 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

776. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 но-
ември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУБА член 48 став 2 од Правилни? 
кот за измена и дополнување на Правилникот за ос-
новите и мерилата за самоуправно уредување на 
односите во стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход и распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка и други 
лични примања, донесен од работниците во Училиш-
тето за средно насочено образование „Перо Наков“ 
во Куманово на 13 март 1989 година и Табеларниот 
преглед составен дел на означениот член од Пра-
вилникот, во делот во кој е извршено вреднување 
на работните задачи на работниците во настава со 
средна стручна подготовка. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означеното училиште на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 105/89 од 6 септември 1989 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 48 став 2 од правилникот означен во точката 
1 од ова решение, затоа што според него право на 
зголемен личен доход имаат само професорите ис-
такнати и особено истакнати педагошки работници 
што се магистри или доктори во струката, иако овие 
степени на образование не се предвидени како ус-
лов за вршење на одредени работи и работни задачи, 
ниту како ocнов за добивање на звањата истакнат 
и особено истакнат педагошки работник, како и за 
оценување уставноста и законитоста на означен/иот 
дел од Табеларниот преглед, затоа што се врши на-
малување на личниот доход на наставниците оо сред-
н,а стручна подготовка по сите основи, а не само по 
основот сложеност, поради што се постави праша-
њето за согласноста на означените одредби од Пра-
вилникот и табеларниот ,преглед со уставното наче-
ло на распределба според трудот и резултатите од 
трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспоре- -
ниот член 48 став 2 од Правилникот е предвидено 
пондерационите коефициенти за професор истакнат 
педагошки работник и особено истакнат педагошки 
работник да се зголемуваат за одреден процент, са-
мо ако педагошкиот работник е доктор во струката, 
за магистар или специјалист. 

Според член 22 и 23 од Уставот на СР Маке-
донија самоуправно право е на работниците да ги 
утврдат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи, со кои треба да се обезбе-
ди остварување на уставното начело за распределба 
според трудот и резултатите од трудот. 

Согласно член 149 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 15/85, 
2/86, 29/86, 7/88 и 18/89) звањата истакнат и особе-
но истакнат педагошки работник се добиваат за 
посебни резултати постигнати во Воспитно-образов-
ната работа и воспитната работа, независно од тоа 
дали наставниците се доктори, магистри и специја-
листи. 
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Поаѓајќи . од уставното начело на распределба 
според трудот и резултатите од трудот, а во рам-
ките на самоуправното право, според мислењето на 
Судот, работниците како основ за распределба на 
средствата за лични доходи можат да ги предвидат 
и звањата истакнат и особено истакнат педагошки 
работник, затоа што тие, согласно законот, се доби-
ваат за постигнати резултати во работата. Меѓутоа, 
доколку овие звања се предвидат како основ за рас-
пределба на средствата за лични доходи, не е во 
согласност, оо уставното начело на распределба спо-
ред трудот и резултатите од трудот, ако од таа рас-
пределба се исклучуваат професорите што ги до-
биле овие звања, а не се доктори, магистри или спе-
цијалисти, затоа што овие ^степени на образование 
не се предвидени како услов за добивање на озна-
чените звања, ниту како услов за вршење на одре-
дени работи и работни задачи. Со оглед на изне-
сеното, Судот утврди дека оспо-рената одредба од 
Правилникот не е во согласност односно е во спро-
тивност со означените уставни и законски одредби. 

5. Понатаму, Судот утврди дека во Табеларниот 
преглед за вреднување на работите и работните за-
дачи, за работниците во настава со средна стручна 
подготовка е утврден помал личен доход по сите 
основи. 

Согласно член 147 став 2 и 3 од Законот за 
насоченото образование наставници во средното об-
разование можат да бидат лица кои завршиле соод-
ветна група за образование на наставници на фа-
култет, висока школа или уметничка академија, а 
можат да бидат и лица со завршено соодветно висо-
ко образование и се здобиле оо педагошко-психологи-
ка и методска подготовка. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка основен и единствен услов за наставниците во 
средното образование е висока стручна подготовка. 
Меѓутоа, според проодните и завршните одредби од 
означениот закон (член 296) за одделни наставни 
предмети и форми на образовно-работна практика 
во средното образование, за кои во СФРЈ не се под-
готвуваат кадри со високо образование., додека такво 
образование не се организира, Воспитно-образовната 
работа можат да ја изведуваат и лица со завршено 
више, односно средно образование, за што одлу-
чува Републичкиот педагошки совет. 

Со оглед на тоа што како основен услов за на-
ставник во средното образование е високото обра-
зование, а само по исклучок и лица што немаат ви-
соко образование можат да ги вршат овие работи 
и работни задачи, Судот смета дека не е во несо-
гласност со уставното начело на распределба според 
трудот намалување на личниот доход на наставници-
те кои не го исполнуваат основниот услов за изве-
дување на настава предвиден во законот, но само 
доколку тоа намалување се врши по подоеновот 
стручна подготовка односно по основот сложеност 
ако не е предвидена стручната подготовка како под-
основ, а не по сите други оонови за распределба на 
средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што во оспорениот дел на озна-
чениот табеларен преглед за наставниците со средно 
образование утврден е помал број на бодови по сите 
основи (сложеност, одговорност, услови) Судот утврди 
дека тој не е во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот и резултатите од трудот. 

Врз основа на изнесеното, судот одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 105/89 
1 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

777. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 
октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта на членовите 2 и 4 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за данок од доход, на 
организациите на здружен труд („Службен весник 
на СРМ“ бр. 18/89). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

3. Работната организација „Вардар“ во Неготино 
и Земјоделската задруга „Слобода“ во село Зелени-
ково — Скопје, со предлог поднесен до Уставниот 
суд на Македонија, поведоа постапка за оценување 
уставноста на одредбите од законот означени bio точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што со член 2 од За-
конот се зголемува основицата за пресметување на 
данокот, зависно од движењето на цените на мало, 
а со член 4 е предвидено негово повратно дејство, 
што не било во согласност со Уставот на СР Ма-
кедонија. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
2 од Законот, месечниот износ на аконтацијата на 
данокот од доход на организациите на здружениот 
труд за тековниот месец се утврдува со примена на 
пропишаната стапка, и тоа за, периодот јануари — 
јуни. според основицата на данокот од доход утвр-
ден по годишната пресметка за претхо,дната година, 
зголемена за процентот на кумулативниот пораст на 
цените на мало во Републиката во претходната го-
дина и за периодот јуни — декември според основи-
цата на данокот на доход утврдена по полугодиш-
ната пресметка зголемена за процентот на кумула-
тивно^ пораст на цените на мало во Републиката 
во претходниот период од второто полугодие во 
однос на просечните цени на мало во првото полу-
годие. 

Според член 84 од Уставот на СР М,акедонија, 
работниците во здружениот труд учествуваат во обез-
бедувањето на општите општествени потреби што ги 
задоволуваат во општините и во Републиката, меѓу 
другото, и со плаќање данок од доход на основната 
организација на здружениот труд, а според член 86 
од Уставот, системот, изворите и видовите даноци 
се утврдуваат со закон, додека нивната висина само-
стојно се утврдува од општините односно од Ре-
публиката, зависно од тоа дали соодветниот данок 
со закон е утврден како нивни приход. 

Од изнесените уставни одредби произлегува де-
ка, во рамките на овластувањето да ги уреди систе-
мот, изворите и видовите даноци, Републиката е 

.овластена да утврди обврска ,за организациите на 
здружениот труд да плаќаат и данок од нивниот 
доход. Со оглед на тоа што данокот од доходот на 
организациите на здружениот труд е приход на Ре-
публиката, таа самостојно ја утврдува, неговата ви-
сина односно елементите од кои таа висина се изве-
дува — основицата, даночната стапка, како и начинот 
на утврдување, пресметување и плаќање на данокот. 

Според мислењето на Судот, со оспорената за-
коска одредба се менува само начинот на пресмету-
вањето на основицата на месечниот износ на акон-
тацијата на тој данок, а' не и самата основица, за-
тоа што доходот на организациите на здружениот 
труд и понатаму претставува основица за утврдува-
њето како на износот на месечната аконтација на да-
нокот, така и за конечното утврдување на данокот 
по завршната сметка. 

Поради тоа,/Судот оцени дека член 2 од означе-
ниот закон не е во несогласност со наведените од-
редби од Уставот на СР Македонија. 

5. Според член 4 од Законот тој влегува во си-
ла наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 
јануари 1989 година. 

Според член 262 став 2 и 3 од Уставот на СР 
Македонија законите, другите прописи и општи акти 
не можат да имаат повратно дејство, а само со за-
кон може да се определи одделни негови одредби, 
ако тоа го бара општиот интерес утврден при доне-
сувањето на законот, да имаат повратно дејство. 
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Според мислењето на Судот, од целината на 
Законот, а особено од одредбите на член 17, спо-
ред КОЈ ВО текот на годината се плаќа аконтација 
на данокот и член 15, според кој конечната пресмет-
ка на данокот се утврдува оо завршната сметка, про-
излегува дека односите во утврдувањето и плаќањето 
на данокот од доход на организациите на здруже-
ниот труд настанати во текот на календарската го-
дина не се завршени се до конечната пресметка на 
данокот. Поради тоа, во областа на пресметувањето 
и плаќањето на данок, конечно завршени односи 
претставуваат само пресметувањето и плаќањето на 
данокот по завршната сметка од претходната година. 
Затоа, менувањето на начинот на пресметувањето 
на аконтацијата на данокот во текот на годината, 
се до конечната ,пресметка на данокот по завршната 
сметка, нема карактер, на повратно дејство на зако-
нот со кој тоа менување се врши, без оглед во. кое 
време од годината тој влегува во сила одно-сно се 
применува. 

Поради тоа што со оспорениот член 4 од Зако-
нот се уредува начинот на пресметување на аконта-
цијата на данокот од доход“ во текот на годината 
во која се плаќа данок, а v конечното пресметување 
се врши по завршната сметка. Судот оцени дека 
член 4 од означениот закон не е во несогласност 
со член 262 од Уставот -на СР Македонија. 

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

У. бр. 139/89 
25 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

778. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 
ноември 1989 година, донесе ' 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 1 став 3 во делот што 
се однесува на организациите на здружениот труд и 
член з од Одлуката за воведување на местен само-
придонес за изградба на главен цевовод за снабду-
вање со вода за пиење, донесена од Советот на Мес-
ната заедница ,.Козјак“ во с. Карпош, општина Ку-
маново, на 20 февруари 1989 година („Службен глас-
ник на општина Куманово“ бр. 1/89). 

2. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 143/89 од септември 1989 година, поведе по-
стапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од ова решение, затоа што се 
постави прашањето за нејзината спротивност со чле-
нот 7 од Законот за општите начела на самопридо-
несот. 

3. На седницата Судот утврди дека според член 
1 од оспорената одлука се утврдени обврзниците на 
самопридонеоот, меѓу кои и стрпанските организации 
кои имаат објекти на подрачјето на с. Карпош во 
сопственост или под наем без разлика дали седиш-
тето им е во с. Карпош. Понатаму, во член 3 од 
одлуката е предвидено самопридонесот да се плаќа 
во пари, подеднакво и тоа од домаќинство, сопстве-
ник на недвижен имот и викендички, корисник на 
градежно неизградено земјиште, како и од стопан-
ските организации. 

4. Според член 6 од Законот за општите начела 
на самопридонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 
27/78) за воведување самопридонес на подрачјето на 
месната заедница работните луѓе и граѓаните одлу-
чуваат со референдум. Согласно член 7 од Законот 
при воведувањето на обврската за плаќање на само-
придонес мора да се води сметка за способноста 
односно за материјалните можности на работните 
луѓе и граѓаните. Според членовите 8 и 10, пак, од 

Законот обврзници на самопридонесот се работните 
луѓе и граѓаните на подрачјето на кое се воведува 
самопрвдонесот, а неговата висина се утврдува сраз-
мерно на личните доходи одно,сно приходите на об-
врзниците. 

Со оглед на тоа што во член 1 од Одлуката 
како обврзници на самопридонесот се предвидени и 
организациите на здружениот труд, а во член 3 од 
Одлуката како обврзници на самопридонесот се ут-
врдени семејните домаќинства, а не одделно работ-
ните луѓе и граѓаните, со што неговата висина не се 
утврдува врз основа на нивните лични доходи од-
носно приходи, Судот утврди дека тие се во спро-
тивност со означените законски одредби. 

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

, У. бр. 143/89 
8 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

779. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за, основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 
октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1." СЕ УКИНУВА член 1 од Одлуката за измена 
и дополнување на Одлуката бр. 02-245 од 7 февруари 

, 1986 година за. утврдување на организациите од по-
себен општествен интерес за Општината Радовиш, 
донесена од Собранието на општина Радовиш ,на сед-
ницата одржана на 27 јуни 1989 година, во делот 
во кој работната организација „Хунап" во Радовиш 
се утврдува како организација од посебен опште-
стсе интерес. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Ра-
довиш“. 

3. Угостителската работна организација „Хунап" 
во Радовиш, со предлог поднесен до Уставниот суд 
на Македонија, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на член 1 од одлуката означена 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што Собранието 
на општина Радовиш означената работна организа-
ција ја утврдува како организација од посебен оп-
штествен интерес, без основ во Законот за угости-
телска и туристичка дејност. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот член 1 од Одлуката е утврдено дека Угости-
телската работна организации „Хунап" во Радовиш 
е организација од посебен општествен интерес за 
општината. \ 

5. Според член 50 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија со закон и со , одлука на општината врз 
основа на закон може да се утврди дека се од 
посебен општествен интерес определени дејности или 
работи на организациите на здружениот труд што 
вршат општествени дејности и да се уреди начинот 
на остварувањето на посебниот општествен интерес 
и остварувањето на самоуправните права на работ-
ниците во согласност со тој интерес. 

Според точка 7 од Амандманот - XXVI на Уста-
вот на СР Македонија со закон и со одлука на Со-
брание на општина односно на градската заедница 
заснована врз закон може ако тоа го бара посеб-
ниот општествен интерес, да се уреди начинот на 
остварување на' тој интерес во работењето на орга-
низациите на здружениот труд што вршат стопанска 
дејност кога тоа работење е незаменл,ив услов за 
живот и работа на граѓаните или за работа на дру-
гите организации на определено подрачје. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
со одлука на општината донесена врз основа на за-
кон може да се утврди дека се од посебн опште-
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ствен интерес определени дејности или работи само 
на организациите што вршат општествени дејности, 
а за организациите што вршат стопански дејности 
собранието на општината може врз основа на закон 
да го уреди само начинот на остварување на по-
себниот општествен интерес под услов тоа рабо-
тење да е незаменлив услов за живот и работа на 
граѓаните или за работа на другите организации 
на определено подрачје. 

Во Законот за угостителската и -туристичката деј-
ност („Службен весник на СРМ“ ,бр. 27/83, 21/84, 
29/86, 30/87 и 36/88)' не е уредено прашањето за 
остварување на посебниот општествен интерес во ра-
ботењето на организациите на здружениот труд што 
вршат угостителска дејност, односно дека работе-
њето на овие организации на здружениот труд прет-
ставува незаменлив услов за живот и работа на гра-
ѓаните или за работа на другите организации на 
определено подрачје, ниту пак,. е предвидено овлас-
тувањето на општината да го уреди начинот на 
остварувањето на посебниот општествен интерес ,во 
угостителските организации на здружениот труд. 

Со оглед на изнесеното Судот шета дека Собра-
нието на општина Радовиш немало уставен и закон-
ски основ определени угостителски работни органи-
зации да ги утврди како организации од посебен 
општествен интерес, ниту да го уреди начинот на 
остварување на тој посебен општествен интерес во 
овие организации на з,дружен труд. 

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека ос-
порениот член од одлуката не е . во согласност од-
носно е во спротивност со означените уставни и за-' 
кон ски одредби, поради што одлучи како во точката 
1 од оваа одлука. 

^ У. бр. 168 89 
25 октомври 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

780. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 но-
ември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на 
станови и средства за станбена изградба на работ-
ниците во Хотелско-угостителската трговска работ-
на организација „Тиквеш“ во Неготино,, донесен во 
1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 157/89 од 13 септември 1989 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на пра-
вилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за неговата согласност 
односно спротивност со Уставот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник не е донесен оо референдум, како за-
должителен облик на одлучување на работниците за 
основите и мерилата за распределба на средствата за 
заедничка потрошувачка, предвиден во член 438 
став 1 од Законот за здружениот труд; поради што 
утврди дека е во спротивност оо означената закон-
ска одредба. 

5. Судот, исто така, утврди дека во член 14 од 
Правилникот како основ за распределба на станови 
и . станбени кредити е .предвиден и вреднуван ра-
ботниот придонес и тоа само преку степенот на 
стручната подготовка, без притоа да се предвидат и 
други основи преку кои тој се изразува. 

Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од 
Законот за станбените односи — пречистен текст 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) самоуправно 
право - е на работниците во основната организација 
Да ги утврдат основите и мерилата за редот на 
првенство за распределба на станови и станбени кре-
дити. 

Тргнувајќи од член 13 од Уставот на СР Македо-
нија, според КОЈ трудот и резултатите од трудот ја 
определуваат материјалнат-а и општествената полож-
ба на човекот, работниците се должни како основ 
за определување редот на првенство за добивање на 
стан да го предвидат и работниот придонес, но при-
тоа, Судот смета дека придонесот на работникот не 
може да се изразува само преку стручната подго-
товка, туку и преку постигнатите резултати во ра-
ботата. 

Со оглед на тоа што во означениот член од 
Правилникот работниот придонес се, вреднува само 
преку степенот на стручната подготовка, Судот утвр-
ди дека тој не е во согласност односно е во спротив-
ност и 'оо означените уставни и законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 157/89 
15 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д р Фиданчо Стоев, с. р. 

781. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите, 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство ,на неговите одлуки, на се,дни-
цата одржана на 15- ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 88 став 2' алинеја 3 и 4 од 
Статутот на Медицинскиот центар во Дебар, доне-
сен со референдум на 23 декември 1977 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 87 и 89 од Ста-
тутот означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во Медицинскиот центар во Дебар 
на начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето ,на општина Дебар, со предлог под-
несен до Уставниот суд на Македонија, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 

,членовите 87, 88 став 2 алинеја 3 и 4 и член 89 од 
Статутот означен во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што не биле во согласност со Уставот и законот. 
' 5. На седницата, Судот утврди дека во член 88 
став 2 алинеја 3 се предвидени услови за избор на 
индивидуален работоводен орган, при што, покрај 
другото, е предвидено дека кандидатот треба да има 
6 години работно искуство од кои 4 години на ра-
ководни работни места. 

Во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР 
Македонија е. утврдено дека неприко сносената осио-
ва на пололсбата на човекот ја сочинува, меѓу дру-
гото, и еднаквоста на правата, должностите и одго-
ворностите на луѓето, а во член 210 став 3 од Уста-
вот е утврдено дека на секој граѓанин под еднакви 
услови му се достапни секое работно место и функ-
ција во општеството. 

Според член 168 од Законот за здравствена заш-
тита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 
50/87, 27/88) за индивидуален работоводен орган на 
здравствена организација може да се именува лице^ 
со високо образование кое ги исполнува и другите 
услови предвидени во Статутот на здравствената 
организација. 
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Од означените одредби произлегува дека е са-
моуправно право на работниците поблиску да ги 
утврдат условите за именување на раководен орган 
а во тие рамки да го предвидат и работното иску-
ство во зависност рд потребите на процесот на тру-
дот, условите за работа и степенот на сложеноста, 
но притоа се должни да ѕ ги почитуваат постојните 
уставни начела за еднаквоста и за достапноста на 
секое ,работно место и функција на секого под еднак-
ви услови. Затоа Судот смета дека со утврдувањето 
на усло“вот работно искуство на раководни задачи 
како посебен услов за именување работоводен орган 
се ограничува достапноста на тоа место за граѓаните 
кои немаат такво искуство, па утврди дека член 88 
став 2 алинеја 3 од Статутот не е во согласност со 
Уставот на СР Македонија. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 88 став 
2 алинеја 4 од^ Статутот, е предвидено, покрај дру-
гото, кандидатот за индивидуален работоводен орган 
да поседува организациони способности и морално-
но литички квалитет. 

Според член 251 став 2 од Уставот на СР Маке-
донија само со закон се определува во кои случаи 
и под кои услови користењето на слободите спро-
тивно на Уставот повлекува ограничување или забра-
на на нивно користење, i 

Врз основа на означената уставна одредба Су-
дот смета дека само со закон, а не со самоуправен 
општ акт може да се определи во кои случаи и под кои 
услови користењето на слободите и правата повле-
куваат ограничување или забрана на нивно корис-
тење. 

Тргнувајќи од означените уставни начела и член 
168 од Законот за здравствена заштита Судот смета 
дека самоуправно право е на работниците да ги утвр-

дат посебните' услови за именување на индивидуален 
работоводен орган, при што како посебен услов 
можат да ги предвидат и организатор ските способ-
ности на кандидатот но под услов да бидат пред-
видени објективни критериуми за утврдување на тие 
способности на кандидатот. 

Со оглед на изнесеното. Судот смета дека со 
предви дувањето на организатор ските способности ка-
ко еден од условите за именување на работоводен 
орган без побл,иску определување на објективни кри-
териуми за утврдување на тие способности, како и 1 

со, утврдувањето на морално-политичките квалитети 
без законска основа се повредува уставното начело 
на еднаквост и достапност на секое работно место 
и функција во општеството на секого под еднакви 
услови, односно се надминуваат уставните рамки за 
ограничување на користењето на слободата на чо-
векот. 

8. Што се однесува до народот во предлогот да 
се оцени уставноста на член 87 и 89 од Статутот во 
поглед на начинот на именувањето, положбата и од-
говорноста на индивидуалниот работоводен орган, 
Судот утврди дека тие не се во несогласност со 
член 121 ,и 122 од Уставот на СР Македонија и 
точка 4 и 5 од Амандманот XLI на Уставот на СР 
Македонија. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 218/89 
15 ноември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д р Фиданчо Стоев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

363. 
Врз основа на член 116-став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 
10/83, 43/85, 50/87, 27/88 и 36/89), Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Скопје, на заедничка седница на 
сите собори одржана на 7 декември 1989 година, 
донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА КО-
РИСНИЦИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Во член 2 став 1 од Одлуката за учеството на 

корисниците во трошоците за здравствена заштита 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 44/88, 14/89, 24/89 и 
35/89) се вршат следните измени: 

в о точка 1 бројката „з.ооо" се заменува со 
бројката „6.000", 

. — во точка 2 бројката „з.ооо" се заменува со 
бројката „6.000", 

— во точка 3 бројката „5.000" се заменува со 
бројката „10.000" , 

— во точка 4 бројката „5.000" се завенува со 
бројката . „10.000" 

— во точка 27 бројката „3.000" се заменува со 
бројката „6,000". 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ“, а ќе се применува од 8 декември 1989 го-
дина. 

Бр. 08-2398/1 
7 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Кирил Апостолов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

364. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и 
член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Би-
тола, на седницата одржана на 24 ноември 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ - РАБОТНИЦИ 

ОД ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1989 ГОДИНА 

I 
Одлуката за стапките на придонесите ,за здрав-

ствена заштита на осигурениците — работници од 
општината Битола за 1989 година бр. 02-1839/10 од 
26. 12. 1988 година и Одлуката за измена на стап-
ките на придонесите за здравствена заштита на оси-
гурениците — работници од општината Битола бр. 
02-1185/2 од 25. 09. 1989 година, се менува и тоа: 
член 1 став 1 алинеја 1 која гласи: 

„Стапката на придонесот за здравствена зашти-
та на осигурениците — работници за 1989 година 
се утврдува на 11% од бруто личниот доход и други 
примања во кои се содржани: 

— Стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови за здравствена заштита изнесува 5,50%".. 

II 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува на личниот доход за ме-
сеците ноември и декември 1989 година. 

Бр. 1461/5 
24 ноември 1989 година 

Битола 
Претседател, 

Бранко Поповски, с. р 
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ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА - ГОСТИВАР 

365. 
Врз основа на член 25 и 71 од Статутот на СИЗ 

за култура на општината Гости.вар, Собранието на 
СИЗ на култура на општината Гостивар, на седни-
цата одржана на 26 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ДАНОЦИТЕ И 
ПРИДОНЕСИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО КОРИСТ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР ЗА 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при- ' 

донесите што ги плаќаат ОЗТ и работните заедници 
од нивниот доход и работните луѓе од личните до-
ходи за обезбедување средства за Самоуправната ин-
тересна заедница на културата на општината Гости-
вар за 1989 година. 

Член 2 
Висината на стапките на“ придонесите во 1989 

година изнесуваат.-
1. придонес од доходот на ООЗТ од стопански 

дејности и работните заедници во тие ООЗТ 0,90% -
2. придонес од личните доходи на работниците 

од нестопански дејности 0,25%; 
3. придонес од личните доходи на работниците 

што самостојно вршат стопанска- и нбстопанока деј-
ност 2,00%; 

4. придонес од личните доходи на работниците 
што вршат земјоделска дејност 1,00%; 

5. придонес од личните доходи на даночни об-
врзници што се задолжуваат со данок во годишен 
паушален износ од основица која претставува висина 
на гарантираниот ли.чен доход 2,00%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

општествените дејности на: 
— основно образование (120111), насочено обра-

зование (120122) КДУ „Детска Радост“ - Гостивар 
(130012), средношколски дом „Бранко Станоевиќ“ -
Гостивар (130212), ќе плаќаат придонес за култура, 
по стапка од 0,125%. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1989 го-
дина, и истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

0802-749/1 
26 септември 1989 година 

Гостивар 

Претседател, 
Благица Маркоска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - СТРУМИЦА 

366. 
Врз обнова на член 26 став 1 алинеја 10 од 

Статутот на ОСИЗ за предучилишни) и основно вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата — Струмица, Собранието на Општинската 
СИЗ за предучилишно и основно воспитание и обра-
зование и општествена заштита на децата — Стру-
мица, на седницата, одржана на 27 ноември 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА -
ПРИХОД НА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - СТРУМИ-

ЦА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се изменува Одлуката бр. 02-

691/1 од 22. XII. 1988 година за утврдување на стап-
ките на придонесите за обезбедување на средства — 
приход на ОСИЗ за предучилишна и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата — Струмица, за 1989 година, и тоа: 

Во членот 1 став 1 алинеја, прва, се заменува со 
чона алинеја која гласи: 

„Придонес од бруто личен доход од работен 
однос во општественото стопанство и нестопанство 
— 10,50% од кои 8,00% за основно воспитание' и 
образование и 2,50% за општествена заштита на 
децата. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 го-
дина, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-726/1 
27 ноември 1989 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Пачоов, с. р. 

' ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

367. 
Врз основа на член 162 точка 6 од Статутот на 

Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов 
Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Титов Велес, на седницата на Со-
борот на делегатите на корисници на услуги — ра-
ботници и Соборот на делегатите на даватели на 
услуги, одржана на 24 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА РАБОТНИЦИТЕ И ПРАВНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

за исплата на личниот доход на работниците за 
месец ноември и декември 1989 година се пресмету-
ва и уплатува во висина од 11,6% од бруто личниот 
доход во која се содржани-

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни лидови на здравствена заштита од 
5,1'%; 

— стапката, на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствената заштита што самостојно 
ги утврдува Заедницата од 6,5:%. 

Член 2 
Посебната стапка на придонес за здравствена 

заштита се плаќа во висина од 4,85'%, а се пресме-
тува по 9,7% за следните области: 

— област 11 — само гранката 110-612 — завод 
за унапредување на претшколското и основното об-
разование; 

— област 12 — просвета, наука, култура и ин-
формација, гранката 1201 — просвета, 1202 — на-
учно истражувачка дејност, 1203 — култура, уметност 
и информации, освен подгрупа 12036 — кинемато-
графија и гранката 1204 — физичка култура и спорт,-

— област 13 — само социјална заштита во це-
лост,-

— област 14 — општествено-политички заедници, 
самоуправни интересни заедници и општествено-по-
литички организации, освен гранките 14014 — СОК, 
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14016 — Народна банка, 14021 — СИЗ од областа 
на материјалното производство, 14022 — СИЗ за 
станбено-комунални дејност^, подгрупа 140411 — Со-
јуз на комунисти, 140413 - Синдикат и групата 
14049 подгрупата 140491 — верски друштва, здру-
женија, за-едници и цркв,и. 

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
од личен доход од областа 12 — само за основно 
образование под група 12011, се уплатува по 0,5%, 
а се пресметува по 9,7%. 

Член 3 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита за кои придонесот се пресметува и напла-
тува на нето основици, се применува пресметана 
стапка. 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

од доходот на правните лица се утврдува во висина 
од 0,30% од определената основица. 

1. Основица за пресметување на п,ридонесот, од 
доходот на правните лица претставува остварениот 
доход зголемен за искажаните износи во ,образецот 
'Биланси на успехот во делот деловни расходи и тоа: 
премии на осигурување, трошоци на камата и Рева-
лоризација на динарот обврски, негативни курсни 
разлики, вкалкулирани резервирања на нематеријал-
ните трошоци и калкулирани резервирања на тро-
шоците на финансирање на дејностите. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на правните лица претставува остварениот до-
ход намален за 

— дел од доходот остварен од приправници 
(„Службен весник ria СРМ“ бр. 13/78 и 42/85); 

— дел од доходот за исплатените средства за 
солидарност (член 6 од Законот за финансирање на 
средствата за солидарност); 

— дел од доходот извршен на Работната заед-
ница во правните лица кои имаат формирано по-
себни работни заедници. 

2. За другите самоуправни организации, заедни-
ци, државни органи, општествено-политички органи-
зации и здруженија и други работни заедницч што 
се организирани како организации на ?дружен труд 
кои во своето работење не остваруваат доход, а кои 
се регистрирани во споменатите области под број 
.,9" и „о“ од номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни орга-
ни по дејности, на бруто личниот доход на врабо-
тените. 

. Член 5 
Посебен придонес од личниот доход на работ-

ниците ое пресметува и плаќа на работниците кои 
со одлука на ОЗТ се испратени (деташирани работ-
ници) на работа во странство во висина од 25% од 
бруто личниот доход, што го оствариле во послед 
ниот месец пред заминувањето на работа во стран-
ство, со тоа што j основицата се ревалоризира секои 
3 месеци со процент на зголемување на личните 
доходи во ОЗТ. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат одлуките бр. 0221-3/11 од 23. I. 1989 
година и бр.'0222-3,/20 од 28. VII. 1989 година. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се при-
менува од 1 ноември 1989 година. 

Бр. 0221-3 13 
24 ноември 1989 година 

Титов Велес 
Претседател на Собранието, 

Ѓорѓи Алчев, с. р. 
Претседател на Соборот на 

корисници — работници, 
Љубенка Кочова, с. р. 

Претседател на Соборот на 
даватели на услуги, 

Јован Николов/ с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ШТИП 

368. 
Врз основа на член 105 од Законот за здравстве-

на заштита и член 136 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Штип, Извршниот одбор на Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Штип, на седницата одржана 
на 28 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Одлуката за измена и дополнување на Одлуката 

за здружување на средства за здравствена^ заштита 
за 1989 година број 06-14/4 од 26. 04. 1989 година 
престанува да важи заклучно со 28 ноември 1989 
година. 

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

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

Бр. 06-33/1 
28 ноември 1989 година 

Штип 
Зам. претседател, 

Боривое Николов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ОХРИД 

369. 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА СТАТУТОТ 
НА ОСИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

- ОХРИД 

Член 1 
Точката 7 од член 185 се менува и гласи: 
„Одлучува за надоместок на трошоци од правата 

на здравствената заштита за набавка на основни и 
други средства, барање на здравствени работни ор-
ганизации, ОЗТ и други органи и организации и за 
други барања во висина до 200.000.000 динари (две-
ста милиони)". 

По точката 9 од член 185 став 1 се додаваат 
точките 10 и 11 кои гласат-: 

10. ,„По овластување на Собранието на Заедни-
цата, донесува одлуки за промена на финансискиот 
план, за промена на стапката на придонесот, Одлука 
за престанок со наплата на придонес, одлуки з'а пат 
ни и дневни трошоци на делегатите на Собранието 
и работници што ги именува собранието и други 
акти. 

По овластување на Собранието Извршниот од-
бор може да склучува договори со здравствени ор-
ганизации за обезбедување на здравствена заштита 
како и договори со ОЗТ органи и организации со 
кои се регулираат односите со ОСИЗ за здравствена 
заштита. 

11. „Избира и разрешува раководители и шефови 
на службите во Работната заедница“. 

Член 2 
Точката 10 од член 185 став 1 станува 12. 

Член 3 
Членот 215 се менува и гласи: 
„Секретарот на Собранието на Заедницата го 

избира Собранието врз основа на јавен конкурс, а 
по предлог на комисијата за избор и именување. 

Јавниот конкурс од претходниот став го распи-
шува и спроведува Комисијата за избор и имену-
вање“. 
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Член 4 
Членот 217 се менува и гласи: 
„Секретарот ги остварува самоуправните права и 

другите права по основ на работа во Стручната 
служба на Заедницата во согласност со закон и са-
моуправните општи акти на Заедницата. И по пре-
станокот на функцијата на секретар на Собранието , 
на Заедницата се распоредува на работно место во 
Стручната служба на Заедницата соодветно на струч-
ните квалификации. 

По престанокот на функцијата секретарот го за-
држува правото на личен доход и другите права од 
работен однос се додека не биде распореден на ра-
ботно место во Стручната служба или не заснова 
работен однос, во друга организација. 

Правото од претходниот став може да се кори-
сти најмногу 6 месеци по престанок на функцијата. 

Одлука за користење на правото од претходниот 
став донесува Извршниот одбор на Собранието на 
ОСИЗ за здравствена заштита - - Охрид. 

Член 5 
Членот 281 се менува и гласи: 
„Заедницата во согласност со Законот, планови-

те и одлуките на надлежните органи на Општината 
и Републиката има право и должност во рамките 
на својата надлежност да ја .организира народната 
одбрана и активно да учествува во заштитата и 
одбраната за независноста, суверенитетот и 'терито-
ријалната севкупност на со Уставот утврденото оп-
штествено уредување. . 

Во согласност со одредбите од претходниот став 
Заедницата го уредува, организира и обезбедува 
остварувањето на општонародната одбрана, обезбе-
дува материјални и други претпоставки за извршува-
ње на задачите, мерките и постапките утврдени во 
Планот за одбрана и чПланот за други вонредни окол-
ности“. 

Член 6 
Членот 282 се менува и гласи: 
„Заедницата во согласност со Закон, одлуките 

и плановите на општината и Републиката зо оства-
рувањето на системот на ОНО, а во рамките на свои-
те права и должности ги врши следните работи: 
донесува План за одбрана и План за други вонред-
ни околности и ги усогласува со плановите на Оп-
штината, ја приспособува својата организација за ра-
бота во воени услови, го утврдува развојот и обез-
бедува спроведување на подготовките за ОНО и ОСЗ 
и го планира и програмира развојот на ОНОи обез-
бедува средства за тој развој, врши одредени работи 
на подготовките за одбрана во областа за која е ос-
нована; ја утврдува организацијата на работа на 
Стручната служба во војна, во непосредна воена 
опасност и употреба на . цивилна заштита и други 
вонредни околности и врши други работи. 

Собранието . на Заедницата со посебна Одлука 
ќе ги утврди органите на Заедницата и на Стручната 
служба надлежни - за донесување на плановите за 
одбрана и други ,вонредни околности и други акти 
за спроведување на подготовките за ОНО и ОСЗ". 

Член 7 
Членот 284 се менува и гласи: 
Ставот 1 од член 284 станува член 284. 
,.Собранието на Заедницата со посебен акт утвр-

дува кои видови на податоци од интерес за народ-
ната одбрана се сметаат како тајна и одредува мер-
ки и постапки- за нивна заштита во согласност со 
прописите на критериумите за утврдување на пода-
тоците од значење за народната одбрана и за мер-
ките за заштита на таквите податоци“. 

Ставот 2, 3 од членот 284 станува член 284-а 
и гласи: 

„Во случај на војна, непосредна воена опасност 
или вонредни околности, кога објективно е оневоз-
можена нормалната работа на Собранието, а по-
стои потреба од итно решавање на одредени пра-
шања од значење за работата на Заедницата или 
на здравствените организации, сите овластувања на 
Собранието ги има Извршниот одбор посебно избран 
за таа намена. 

Извршниот одбор е должен сите акти донесени 
во смисла на овластувањата од став 1 на овој член 
веднаш по престанувањето на воените околности да 
му ги поднесе на Собранието за согласност“. 

Член 8 
„ Членот 291 се менува и гласи 

„Стручната служба на Заедницата во извршува-
њето на задачите за ОНО во мир, - војна и во случај 
на непосредна воена опасност и други вонредни окол-
ности организира и спроведува подготовки и презе-
ма мерки за одбрана и заштита во рамките на пла-
нот на Заедницата. 

Со посебни самоуправни општи акти Стручната 
служба ја утврдува организацијата и спроведувањето 
на подготовките на општонародната одбрана и упо-
требата на цивилна заштита и го утврдува начинот 
на остварувањето на своите права, должности и од-
говорности и делокругот и одговорноста на органите 
на управувањето на Стручната служба, работоводни-
от орган и на другите органи во извршувањето на 
задачите од ОНО во рамките на Планот за одбрана 
и Планот за други вонредни околности на Заедни-
цата“. “ 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 03-2635 
12 јули 1989 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спироски, с. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА - ДЕМИР ХИСАР 

3Z0. 
Врз основа на член 26 точка 10 од Статутот на 

ОСИЗ за предучилишна и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Де-
мир Хисар, Собранието на Заедницата на седницата 
одржана на 24 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИ-
ЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВА-
НИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА (ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА) ЗА 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување на сред-

ства во ОСИЗ за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена заштита на децата 
(за општествена заштита на децата) се утврдува на 
износ ОД: 

— 2,100/о од бруто личен доход од работен однос 
од стопанството и нестопанските дејности; 

— о,05 од личен доход од земјоделска дејност 
(од катастарски доход); 

—- 0,40 од бруто личен доход од вршење на сто-
панска и друга професионална дејност. 

Член 2 
За ОЗТ од општествената дејност, основно обра-

зование (шифра на дејноста 120111) За ОЗТ од сред-
но насочено образование, (шифра на дејноста 120121), 
се утврдува стапка од l,os^/o. 

За ОЗТ од општествената заштита на децата 
(шифра на дејност 130211) се утврдува стапка од 
1,47% од бруто личен доход. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 декември 1989 година. 
Бр. 08-140 

4 декември 1989 година 
Демир Хисар 

Претседател, 
Раде Наумовски, -с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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371. 
Врз основа на член 26 точка 10 од Статутот на 

ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Де-
мир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 4 декември 1989 година; донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИ 
ЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗО-
ВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

ДЕМИР ХИСАР (ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ) 
ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување средства 

во ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата (за 
основно образование) се утврдува на износ од: 

— 5,95% од бруто личен доход од работен однос 
во ОЗТ од стопанството и нестопанските дејности; 

— 2,00% од личен доход од земјоделска дејност 
(од катастарски доход); 

— 5,00 од бруто личен доход од вршење 'на 
стопанска и друга професионална дејност. 

Член 2 
За ОЗТ од стопанствените дејности, основно об 

разование (шифра на дејноста 120111) за ОЗТ од 
средно насоченото образование (шифра на дејноста 
120121) 2,97%. 

За ОЗТ од општествените дејности, општествена 
заштита на децата (шифра на дејноста 130211) се 
утврдува стапка од 1,16% од- бруто личен доход. 

Член .5 
Одлукава влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 декември 1989 година 
Бр. 08-140 

4 декември -1989 година Претседател, 
Демир Хисар Раде Наумовски, с. р 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 26-а од Законот за данокот 

од доходот на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/83, 22/85, 
46/86, 7/88, 14/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89 И 43/89), 
Републичкиот завод за статистика го утврдува и го 
објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во пе-

риодот октомври/ноември 1989 година во однос на 
просечните цени на мало за деветте месеци од 1989 
година (од 1 јануари до 30 септември 1989 година) 
изнесува 347,2%. 

Директор 
Светлана Антоновска, с. р. 

СОДРЖИНА 
764. Одлука за измена на Одлуката за утврду-

вање на составот на - Републичкиот совет 
за заштита на поредокот утврден со Ус-
тавот — — — — — — — — — 769 

765. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за зголемување на цените на учебници-
те за основното и средното насочено обра-
зование на РО за издавање на учебници 
и наставни средства „Просветно дело“ — 
Скопје — 1— — — — — — — — 769 

766. Одлука за користење на средствата од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 769 

767. Одлука за продолжување на важноста на 
Одлуката за пропишување на мерка на не-, 
посредна контрола на цените — давање 
согласност на цените на определени про-
изводи '— — — — — — — — — 770 

768. Одлука за висината на дневниците за служ-
бени патувања во земјата на работниците 

во републичките органи на управата и во 
републичките организации и ,на функцио-
нерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија — 

769. Одлука за утврдување на висината на на-
доместокот за одвоен живот во семејството 

770. Наредба за определување на производи и 
услуги за кои претпријатијата се должни 
да доставуваат известување за цените — 

771. Наредба за преземање мерки за заштита 
на животните од заразни и паразитски 
болести во 1990 година — — - --- — 

772. Решение бр. 13-1149/1 - - - - - -
773. Решение бр. 13-1149/1 - - - - -
774. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 132/89 од 18 октомври 1989 година 
.775. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 124/89 од 1 ноември 1989 година 
х776. ,Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 105/89 од 1 ноември 1989 година 
777. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр 139/89- од 25 октомври 1989 година 
778. Одлука на Уставниот суд на Македонија 

У. бр. 143/89 од 8 ноември 1989 год,ина 
779. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 168/89 од 25 октомври 1989 година 
780. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 157,89 од 15 ноември 1989 година 
781. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. ,бр. 218/89 од 15 ноември 1989 година 
Општи акти на самоуправните 

интересни заедници 
363. Одлука за измена на Одлуката за учество 

на корисниците во трошоците за здрав-
ствена заштита — —, — — — — 

364. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката 'за стапките на придонесите за 
здравствена заштита на осигурениците — 
работници од општината Битола за 1989 
година — — — — — — 

365. Одлука за измена и дополнение на Од 
. луката за утврдување на .стапките на да-

ноците и придонесите што се плаќаат во 
корист на Самоуправната интересна заед-
ница за култура на општина Гостивар за 
1989 година — —' — — — —, — — 

366. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за утврдување на висината на стап-
ките на придонесите за обезбедував 
средства — приход на ОСИЗ за предучи-
лишно и основно воспитание и образова-
ние и општествена заштита на децата — 
Струмица за 1989 година — — — — 

367. Одлука за утврдување на стапката на 
придонесот од личен доход за здравстве-
на заштита на работниците и правните 
лица — — — — 

368. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за измена и дополнување на Од-
луката за здружување на средства за 
здравствена заштита за 1989 година — 

369,. Одлука за измена и дополна на Стату-
тот на ОСИЗ за здравствена заштита — 
Охрид — — — — — — — — — 

370. Одлука за утврдување на пресметковна 
стапка за здружување средства во ОСИЗ 
за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на 
децата (за општествена заштита на деца-
та за 1989 година) — — — — — — 

371. Одлука за утврдување пресметковна стап-
ка за здружување средства во ОСИЗ за 
предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на 
децата — Демир Хисар (за основно обра-
зование за 1989 година) — — — — — 
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