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162. 
Врз основа на член 52, а во врска со член 19 

став 1, точка 4 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 3/78), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

Се распишуваат дополнителни избори за еден 
делегат во Сјоборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ и тоа: од Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општина Делчево. 

II 
Дополнителните избори за избор на делегати 

во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ ќе се одржат на ден 11 мај 1981 година. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропи-
шаните рокови за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 22 април 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-987 Претседател 
21 април 1981 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с.р. 

на Републичкиот буџет, а во договор со Железнич-
ката транспортна 'организација — Скопје. 

5. Републичкиот секретаријат, за финансии ќе 
ја изврши оваа одлука. 

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

163. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен" весник на СРМ" бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ ЗА 

1981 ГОДИНА 
,1. Висината на средствата за компензација на 

име дел на трошоците за репродукција (делот на 
цената за превоз) на Железничката транспортна 
организација — Скопје за 1981 година, се утврдува 
во износ од 210.000.000 динари. 

2. Железничката транспортна организација — 
Скопје може дел од средствата од точка 1 на оваа 
одлука да го употреби како учество на Републи-
ката за покривање на загубите по завршната смет-
ка за 1980 година. 

3. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука, 
ќе се покрие од средствата предвидени во Репуб-
личкиот буџет за 1981 година (Раздел 68, позиција 
623). 

Средствата од став 1 на оваа точка се даваат 
без обврска на враќање. 

4. Користењето на средствата за компензација 
ќе се врши во зависност од приливот на приходите 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с.р. 

Бр. 23-779/1 
9 април 1981 година 

Скопје 
164. 

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за 
извршување на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 44/80), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 
ЈУНЕШКО, СВИНСКО И ПИЛЕШКО (БРОЈЛЕРИ) 

МЕСО 

1. Важноста на Одлуката за компензација на 
ценава на јунешко, свинско и пилешко (бројлери) 
месо („Службен весник на СРМ" број 39/80, 1/81 и 
10/81), се продолжува до 15 мај 1981 година. 

2. Оваа одлука влегува в)о сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 16 април 1981 година. 

Број 23-839/1 Претседател 
16 април 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с.р. 

165. 
Врз основа на член 70, став1 2 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен 
весник на СРМ" број 30/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСЕБ-
НАТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Средствата од Посебната републичка сметка за 
здравствена заштита на животните за 1981 година 
се утврдуваат во износ од 7.22)1.027 динари и тоа: 
1. 80l0/o од средствата што ќе се собе-

рат од наплатената такса за уве-
ренијата за здравствена состој-
ба на животните во 1981 година 5.200.000 дин. 

2. Салдо на сметката од претходна-
та година на ден 1. I. 1981 година 1.921.027 дин. 

3. Камата по видување 100.000 дин. 
Вкупно: 7.221.027 дин. 
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И 
Средствата утврдени во точка I на оваа програ-

ма се распределуваат за: 

1. За дијагностицирање, превенира-
ње, сузбивање и искоренување на 
лигавката и шапот, чумата ка ј 
говедата, афричката чума ка ј 
свињите, афричката чума ка ј ко-
њите, дурината, сипаницата ка ј 
овците, везикуларниот стоматит 
ка ј свињите, туберкулозата, бру-
целозата и други опасни заразни 
болести 

2. За земање пробно крв од говеда, 
овци, свињи, коњи и кучиња за 
преглед на бруцелоза и лептоспи-
роза за грла од индивидуалните 
стопанства 

3. За надоместок на заклани говеда 
поради туберкулоза и за заклани 
(убиени) говеда, овци и свињи по-
ради бруцелоза 

4. Партиципација за изградба на 
објекти за нештетно отстранува-
ње на животински мрши (јами-
гробници, заградени гробишта за 
животни, објекти за горење на 
мрши и др.), за бетонски корита 
за капење на овци, за набавка 
на подвижни пумпи за дезинфек-
ција, за приколки за пренос на 
моторни пумпи за дезинфекција, 
за изградба на зграда за По-
мошна ветеринарна станица во 
Мариово и за лабораториска оп-
рема за ветеринарно-дијагнос-
тичките организации во Репуб-
ликата 

5. Проекти и студии 

6. За опремување и оспособување 
на Републичката ветеринарна 
инспекција за интервенција при 
појава на заразни болести ка ј 
животните во поголем обем (на-
бавка на опрема за дезинфекци-
ја со загревање на вода и др.) и 
одржување на превозни средства 

7. Банкарски и административни 
трошоци, надзор, пропаганда, 
превоз и сл. 

1.040.000 дин. 

1.480.000 дин. 

3.050.000 дин. 

1.348.000 дин. 

46.000 дин. 

137.027 дин. 

110.000 дин. 

IV 
Партиципацијата од точка II, потточка 4 из-

несува: 
1. За јама-гробница или објект за 

горење на мрши од пцовисани 
животни 
— за неразвиени општини 180.000 дин. 
— за развиени општини 150.000 дин. 

2. За заградени гробишта за ж и -
вотни 
— за неразвиени општини 25.000 дин. 
— за развиени општини - 20.000 дин. 

3. За едно бетонско корито за ка-
пење на овци 
— за неразвиени општини 30.000 дин. 
— за развиени општини 20.000 дин. 

4. За едно метално корито за ка -
пење на овци 
— за неразвиени општини 20.000 дин. 
— за развиени општини 15.000 дин. 

5. За една моторна пумпа за дезин-
фекција 
— за неразвиени општини 9.500 дин. 
— за развиени општини 7.500 дин. 

6. За една приколка за пренос на 
моторна пумпа за дезинфекција 
— за неразвиени општини 12.000 дин. 
— за развиени општини 10.000 дин. 

7. За изградба на зграда за Помош-
на ветеринарна станица во Ма-
риово 300.000 дин. 

8. Партиципација,та за набавка 'на 
лабораториска опрема за ветери-
нарно-диј агностичките организа-
ции во Републиката (Ветерина-
рен институт, Ветеринарна бол-
ница —. Скопје и Ветеринарно-
дијагнос,тичка станица — Битола) 
изнесува 70% од набавката вред-
ност на опремата 350.000 дин. 

V 

Определените средства за партиципација се да-
ваат без обврска за враќање. 

VI 

7.22/1.027 дин. 
III 

Корисници на партиципацијата од точка И, 
потточка 4 на оваа програма, можат да бидат: за 
објекти за нештетно отстранување на мрши и бе-
тонски корита за капење на овци — месните за-
едници, општините, ветеринарните станици, орга-
низациите на здружениот труд, што се занимаваат 
со одгледување на животни, задругите и самоуправ-
ните интересни заедници за пасишта; за подвиж-
ни корита за капење на овци, моторни пумпи за 
дезинфекција и приколки за превоз на моторни 
пумпи за дезинфекција — ветеринарните станици, 
орианизациите на здружениот труд што се занима-
ваат со одгледување на животни и задругите, а за 
лабораториска опрема — ветеринарно-дијагностич-
ките организации на здружениот труд во Репуб-
ликата. 

Корисник на партиципацијата за изградба на 
зграда за Помошна ветеринарна станица во Мари-
ово може да биде општина Прилеп или Ветеринар-
ната станица — Прилеп. 

Спроведувањето на оваа програма го врши ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

VII 

Стручните и административните работи за спро-
ведување на Посебната републичка сметка за здрав-
ствена заштита на животните ги врши Републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

VIII 

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

Број 23-641/1 
25 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 
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166. 
Врз основа на член 85 став 1 цонка 5 и 7 од 

Закоиот за здравствена заштита на животните 
(„Службен весник на СРМ" број 30/77), а во врска 
со член 33 од Законот за заштита на животните од 
заразните болести што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ" број 43/76), републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА КЛАНИЦИТЕ И ЗА ВНА-
ТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ОБ-
РАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И СКЛАДИРАЊЕ НА 
МЕСО, МЛЕКО, ЈАЈЦА И РИБА И ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА КОНТРОЛА ВО 

НИВ 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според одредбите на овој правилник се врши 

уредување на кланиците и објектите за обработка, 
преработка и складирање на месо, млеко, ја јца и 
риба (прехранбени објекти) и ветеринарно-санитар-
на контрола во нив. 

II - УРЕДУВАЊЕ НА КЛАНИЦИ И 
ПРЕХРАНБЕНИ ОБЈЕКТИ 

Член 2 
Уредувањето на кланица и прехранбен објект 

опфаќа: уредување на земјиштето, постројките и 
сите други објекти што се наоѓаат во кругот на 
кланицата и прехранбениот објект, за нивни по-
треби. 

Кланиците и прехранбените објекти не смеат 
да бидат загрозени од загадување на воздухот пре-
дизвикано од друг објект и се заградуваат со огра-
да која оневозможува влегување на кучиња и дру-
ги животни. 

Површината на земјиштето треба да одг,овара 
на капацитетот, бројот и големината на зградите, 
да обезбедува нивна функционална поврзаност, а 
кога се р,аботи за кланица да се обезбеди доволна 
оддалеченост на нечистиот од чистиот дел на кру-
гот. 

Сите површини на кругот, надвор од објектите 
и постројките, што не се покриени со бетон или ас-
фалт се озеленуваат. 

Приодните патишта, патиштата и патеките во 
кругот на кланицата, односно прехр,анбениот објект 
се градат од цврст материјал (бетон или асфалт). 

За одржување на чистотата на патиштата, па-
теките и зеленилото во кругот на кланицата, од-
носно прехранбениот објект се поставува доволен 
број хидранти. 

Член 3 
Зградите и постројките што му припаѓаат на 

нечистиот дел во кругот на кланицата (влез на 
животни, рампи за растовар на животни, постројка 
за миење и дезинфекција на превозни средства, 
покриено ѓубриште, просторија з;а дневен престој 
на животни и др.), се доставуваат на начин, тито 
обезбедува хигиенски услови за работа во зградите 
и во постројките што му припаѓаат на чистиот дел 
(просторија за колење, просторија за оцедување на 
месо, ладилник, рампа за издавање на месо, пос— 
тројка за снабдување со вода и др.). 

Патиштата и патеките на чисти,от и нечистиот 
дел во кругот на кланицата не смеат да се вкрсту-
ваат. 
1. Објект за колење на животни, за обработка, пре-
работка и складирање на месо и производи од месо 

Член 4 
Објектот за колење на животни, за обработка, 

преработка и складирање на месо и производи од 
месо ги има следниве простории и објекти: 

1. просторија за колење на животни; 
2. просторија за чистење и обработка на же-

лудници,, црева и шкембиња; 
3. просторија за ветеринарниот инспектор; 
4. просторија за стерилизација; 
5. покриен, заграден и бетониран простор со 

одводна канализација за сместување на животни 
наменети за колење; 

6. бетонско покриено ѓубриште; 
7. простории за одржување на општа лична хи-

гиена (гардероба, тоалет и др.). 
Објектот од став 1 на овој член може да има 

и други простории, како што, се: просторија за одр-
жување на месо, простории за преработка на месо, 
прост,орија за починка на работниците, просторија 
за ладење односно смрзнување и одржување на 
смрзнато месо и др. 

Одделните простории од став 1 и 2 на овој член, 
според својата намена, се поврзуваат така што во 
текот на работата да се обезбеди што покуса врска 
меѓу тие простории, и патиштата меѓу нив да не се 
вкрстуваат. 

Член 5 
До просторијата за колење на животни се на-

оѓа просторија за ветеринарниот инспектор, а во 
поголемите кланици и просторија за трихиноско-
пирање. 

Член 6 
Просторијата за чистење, миење и обработка на 

желудници, шкембиња и црева се лоцира што по-
близу до местото каде се врши одделување на же-
лудниците, шкембињата и цревата од труповите и 
се гради на начин што оневозможува непријатната 
миризба од таа просторија да се шири во другите 
простории. 

Просторијата од став 1 на овој член мора да 
има систем за вентилација, заради спречување на 
ширењето на непријатна миризба и заради одвод 
на пареата. Зависно од капацитетот на кланицата 
таа се снабдува со доволен број приклучоци за лад-
на и топла вода. 

Конзервирањ,е на црева со оолење и складира-
ње на солени црева се врши во одделна просторија, 
која градежно е одвоена од кланицата и се наоѓа 
на растојание од најмалку 100 метри од кланицата. 

Член 7 
Ако кланицата има ладилник, тој се поврзува 

со просторијата за колење на животни преку прос-
торијата за оцедување на месо или преку ходникот 
за изнесување на мес,о. 

Член 8 
За потребите на својот персонал кланицата има 

гардероба со метални ормани, санитарен "јазел и по-
требен број мијалници со ладна и топла вода и ту-
шеви. 

Сите мијалници редовно се снабдуваат со течен 
сапун и со книжни крпи за бришење на раце или 
со апарат за сушење на раце. 

2. Покриен и заграден простор за дневен престој 
на животни, наменети за колење 

Член 9 
Покриениот и заградениот простор за дневен 

престој на животни, наменети за колење (покриен 
и заграден простор) со просторијата за колење на 
животни се поврзува со заградена бетонска патека. 

Површината на покриениот и заградениот прос-
тор е од бетон и рамна со благ пад кон сливниците 
на канализацијата, за да може лесно да се чисти, 
мие и дезинфицира и поврзана е со канализацијата 
на кланицата. 

Во покриениот и заградениот простор се обез-
бедува одделен простор за секој вид животни, за-
градени со метална ограда, која лесно се чисти, мие 
и дезинфицира, 
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3. Просторија за стерилизација на конфискатите и 
кланичните отпадоци. 

Член 10 
Доколку конфискатите и кланичните отпадоци 

во кланицата се прават нештетни со стерилизација, 
стерилизаторот се поставува во просторија со рамен 
и тврд под и ѕидови кои во висина од 2 метри се 
обложени со бели керамички плочки или со друг 
подесен материјал. 

4. Покриено ѓубриште 

Член 11 
За собирање на древниот и стомачниот содржај 

и на ѓубрето од покриениот и заградениот простор, 
во нечистиот дел во кругот на кланицата, се изгра-
дува бетонско ѓубриште со дно и ѕидови од бетон и 
со метален покрив. 

5. Простор за миење и дезинфекција на превозни 
средства 

Член 12 
Просторот за миење и дезинфекција на превоз-

ните средства има: 
1. бетонски или метален тестамент, или канал 

за миење на возилата што има канализационен сис-
тем од соодветен капацитет; 

2. просторија во која се сместени дезинфекцио-
ните средства и дезинфекционата пумпа; 

3. приклучок на текушта вода. 

6. Објекти за обработка и складирање на кожи 

Член 13 
Објектот за обработка на кож^ се изградува ка- , 

ко одделен градежен објект. 
Ако во објектот од став 1 на овој член се солат 

сурови кожи и складираат солени кожи, тој мора 
да биде оддалечен најмалку 200 метри од к л а т е -
ниот круг и други објекти за прехранбени произ-
води. 

Ако во објектот за обработка и складирање на 
кожи се врши сушење на кожи, тој се гради на 
растојание од најмалку 500 метри од кланичниот 
круг и од другите објекти за прехранбени произ-
води. 

7. Кланица за живина 

Член 14 
Кланица за живина се гради како одделен гра-

дежен објект во кругот на кланица за колење на 
добиток или одделно. 

8. Објект за обработка и преработка на млеко 

Член 15 
Според капацитетот, видот и начинот на про-

изводството, објектот за обработка и преработка на 
млеко (млекарница, мандра, бачило) мора да има 
соодветен број простории, изградени така што лес-
но' да можат да се чистат, мијат и дезинфицираат, 
да биде снабден со уреди и опрема од материјал 
што не 'рѓосува. 

9. Внатрешно уредување на кланица и прехранбени 
објекти 

Член 16 
Просторијата за колење на животни, простори-

јата за чистење и обработка на желудци, шкемби-
ња и црева, просторијата за оцедување на месо, 
производните простории во млекарница, мандра и 
бачило, како и во објектите за преработка на ја јца 
и риба мораа,т да ги исполнуваат следните услови: 

1. подот да биде рамен, без пукнатини, од цврст 
и непропустлив материјал за вода, сол и масни ки-

селини, отпорен на средства за миење и дезинфек-
ција, да не е лизгав и да има потребен пад кон 
сливниците, кои не дозволуваат враќање на непри-
јатната миризба од канализацијата; 

2. споевите на половите и ѕидовите да се зао-
блени; 

3. површините на ѕидовите да се обложени во 
висина од најмалку 3 метри со водоотпорен мате-
ријал и да бидат рамни и светли. Над тие површини 
ѕидовите да бидат мазни, без пукнатини и вдлабна-
тини, во бела боја или во светли тонови; 

4. таваните да се изотермични за да спречуваат 
сувишна топлина летно време и кондензирање на 
пареа зимно време и да се мазни без пукнатини, со 
бела бо ј а; 

5. споевите на ѕидовите и на ѕидовите со тава-
ните треба да се заоблени; 

6. прозорците да имаат метални рамки од мате-
ријал што не 'рѓосува. Сите прозорци што се отво-
раат да имаат заштитна мрежа против влегувањето 
на инсекти; 

7. вратите да бидат метални од материјал што 
не 'рѓосува и доволно широки, и при внатрешен 
транспорт, месото да не ги допира рамките на вра-
тите; -

8. да се обезбеди природна или вештачка вен-
тилација, одвод на водената пареа и одвод на не-
пријатните миризби; 

9. висината на просторијата за колење на ж и -
вотни и на просторијата за оцедување на месо, како 
и на ходникот што ги поврзува, да биде таква, што 
по сместувањето на транспортните и другите пос-
тројки, растојанието меѓу долниот дел на закаче-
ното месо и подот да не биде помало од 30 см.; 

10. ако во просторијата за колење на животни 
истовремено се колат и обработуваат два или пове-
ќе видови животни линиите за колење и обработка 
мораат да бидат одвоени; 

11. работата на линиите за колење и обработка 
мора да биде организирана на начин кој обезбе-
дува , хигиенско изведување на технолошките пос-
тапки и ветеринарно-санитарен инспекциски прег-
лед и 

12. колосеците на линиите за колење и обработ-
ка се градат од материјал отпорен на корозија и се 
поставуваат на доволна оддалеченост од ѕидовите, 
така што месото ^а биде оддалечено од ѕидот на ј -
малку 30 см. 

13. Осветлување на просториите 
' Член 17 

Сите работни простории и работни површини се 
осветлуваат со природно или вештачко светло со 
јачина пропишана со Правилникот за начинот на 
вршење на постојан ветеринарно-санитарен преглед 
на животните за колење и на производите од ж и -
вотинско потекло („Службен лист на СФРЈ" број 
47(78). 

Заради обезбедување на дневно светло прозор-
ците се снабдуваат со небојадисано наполно про-
ѕирно стакло. 

Вештачкото светло мора да обезбеди дифузно 
осветлување, кое не ја менува бој алга на осветлени-
от предмет. Светлосните извори се распоредуваат 
така што светлоста во просторијата да е што по-
веќе изедначена. Светлосните извори се поставуваат 
така што рамномерно да ја осветлуваат целата ра-
ботна површина со предвидена јачина на светлоста 
и без создавање на сенки. 

Изворот на вештачкото светло треба да е поста-
вен во арматура во материјал што не 'рѓосува и 
заштитен со ' затворен прозрачен или проѕирен 
штитник. Не е дозволено користење на стаклени и 
емајлирани штитници во производствените просто-
рии. 

Хоризонталните разводници и електричната 
мрежа и другите инсталации во производните прос-
тории и над работните површини мораат да бидат 
заштитени со соодветни штитници. 
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14. Снабдување со вода 

Член 18 
Објектот може да се снабдува со вода од град-

ски водовод или од сопствен бунар. Водата треба 
да ги исполнува условите пропишани за / вода за 
пиење. 

При снабдување со вода од сопствен бунар се 
обезбедува: 

1. сливот на теренот на кој се наоѓа бунарот да 
не минува низ загадениот дел на земјиштето; 

2. бунарот да биде изграден според в,ажечките 
прописи за вода за пиење; 

3. разводната мрежа да има дов,олен притисок 
на најоддалеченово место на потрошувачката и 

4. да биде поставен хлоринатор со автоматски 
дозатор што обезбедува соодветна концентрација на 
резидуелен хлор BIO водата. 

За потребите на котларницата и разладните по-
стројки може да се користи техничка вода, со тоа 
што цевоводите се означуваат видно и јасно и не 
смеат да минуваат низ производните простории, во 
кои се врши обработка или преработка на прехран-
бени производи. 

Член 19 
Топлата вода што служи за санитација на опре-

мата (ножевите и сл.) на местото на по,трошувач-
ката мора да има температура од најмалку 830С. 

На сите места на потрошувачката на вода на 
кои постои можнос,т од загадување на водоводната 
мрежа се поставуваат вентили против повратна си-
фонажа. 

Во објектот се обезбедуваат соодветен број при-
клучоци за ладна и топла вода за миење на опре-
ма,на, просториите, ходниците и сл. Гумените црева 
за миење, кога не се во употреба, се сместуваат на 
држачи поставени на погодни места на ѕидните по-
вршини, во непосредна близина на приклучоците за 
вода. 

Член 20 
Најмалите количества вода што мора да се 

обезбедат за едно животно се: 

— за крупно животно и свиња 500 литри; 
— за други ситни животни 200 литри; 
— за живина 50 литри. 

Во количеството вода од став 1 на овој член не 
влегува количеството кое е потребно за ионденза-
торите, котларницата и за поливање на површините 
во кругот на кланицата. 

15. Отстранување на отпадните води 

Член 21 
Канализацијата се состои од три одделни дела: 

атмосферска (дождовна) канализација, канализаци-
ја за отпадни води и фекална канализација. 

Атмосферските води можат да се влеваат во 
канализација или во природен реципиент без про-
чистување. 

Отпадните, технолошки и фекални води, пред 
излевањето во природниот реципиент мораат прет-
ходно да се прочистуваат според прописите. Ако 
отпадните води се влеваат во градска канализација 
тие претходно мораат да бидат пречистени до доз-
волениот степен за градска канализација (грубо та-
ложење, одмастување и др.). 

Ако во близината на објектот не постои приро-
ден воден реципиент односно градска канализација, 
отпадните води се испуштаат во упивателии бунари 
или подземни дренажи, но претходно пречистени. 

Во случај на колење на болни животни пред 
пуштањето отпадните води појачано се дезинфици-
раат. 

16. О п р е м а 

Член 22 
Опремата што се употребува при колењето на 

животни при обработката и преработката на месо, 
млеко, ја јца и риба во објектот мора да биде из-
работена од цврст, непорозен, неапсорбирачки и 
безмирисен материјал, отпорен на корозија, кој не 
смее да стапува во реакција со месото, млекото, 
јајцата и рибата и производите од нив (прехран-
бените производи) и со материјалите за миење, де-
зинфекција и одржување на опремата. 

Површината на опремата што доаѓа во непосре-
ден допир со прехранбените производи не смее да 
има вдлабнатини, пукнатини, отворени споеви, не-
рамни рабови и скриени агли или било какви ош-
тетувања, а сите заварени места да се рамни, маз-
ни, и во иста рамнина со околната површина. 

За изработка на опремата или деловите од оп-
ремата што доаѓаат во допир со прехранбените про-
изводи, не е дозволена употреба на: бакар, кадмиум, 
антимон, олово и нивни легури или други токсични 
метали. 

Во објектите не е дозволено користење на опре-
ма изработена од дрво, кожа, стакло, емајл или 
порцелан, како и на опрема чии бојадисани повр-
шини доаѓаат во допир со прехранбените произ-
води. 

Член 23 
Во производните простории на погодно место се 

поставува опрема за миење на раце. Опремата за 
миење на раце ја сочинуваат: 

1. мијалник, снабден со топла и ладна вода на 
ножен погон; 

2. сад со течен сапун прицврстен за мијални-
кот; 

3. книжни - крпи, поставени на држач покрај 
мијалникот; 

4. сад за употребените книжни крпи, сместен 
во непосредна близина на мијалникот. 

Во производните простории во кои работните 
места се статични, опремата за миење на раце се 
поставува во непосредна близина од работното 
место. 

Во производните простории со мобилни работни 
места се обезбедуваат потребен број правилно рас-
пределени мијалници за миење на раце. 

Член 24 
За оанитација на ножеви, пили и друга рачна 

опрема, во производните простории се поставуваат 
стерилизатори од челик што не 'рѓосува. 

Стерилизаторот мора да има цевка за довод на 
вода, цевка за одвод на вода или преливНа повр-
шина, отвор за празнење и решетка за ножеви што 
се наоѓа под нивото на водава. 

Член 25 
Подвижните садови за држење, складирање и 

транспорт на суровини и прехранбени производи 
мораат да бидат изработени од материјал што не 
'рѓосува и да имаат рамни4 и мазни површини, за-
облени со рамни споеви, без вдлабнатини, пукнати-
ни, непристапни агли и оштетувања. 

Подвижните садови од материјал што не 'рѓосу-
ва се обележуваат на следниот начин: 

1. садовите за производи што се јадат — со ре-
гистарски број на прехранбениот објект; 

2. садовите за суровини што не се јадат — со 
прстен со зелена боја; 

3. садовите за патолошки изменет материјал 
(конфискати) — со прстен со црвена боја; 

4. садовите што му припаѓаат на одделението 
за обработка на црева, шќембиња и сл. — со прс-
тен со сина боја. 

Прстенот од став 2 на оној член е широк 8—10 
см и ги врамува сите страни на садот. 

Бојата што се користи за одбележување на под-
вижните садови мора да е нештетна за човечкото 
Здравје и да е без миризба. 
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Подвижните садови од пластичен материјал се: 
за производите што се јадат во бела боја, за про-
изводите што не се јадат во зелена боја, за кон-
фискатите во црвена боја и за цревата во сина 
боја. 

Член 26 
Работните маси во производните простории се 

изработуваат од материјал што не 'рѓосува, со рам-
ни и мазни површини за да можат лесно да се чис-
тат, мијат и дезинфицираат. 

Ако дел од површината на работната маса е од 
пластичен материјал, односно од пластични штици, 
тие треба да се лесно подвижни. 

17. Простории за потребите на работниците врабо-
тени во објектот 

Член 27 
Просторијата за починка на работниците, гарде-

робата и санитарните простории (бања, туш, тоалет) 
се лоцираат на погодно место во објектот и со зат-
ворен ходник се поврзуваат со производните про-
стории. 

Во гардеробата за секој работник се обезбедува 
одделна преграда во метален орман, поставен врз 
тестамент висок 30 см. Вратата на орманот има от-
вори за вентилација. 

Во рамките на гардеробата се наоѓаат санитар-
ните простории за одржување на личната хигиена 
на вработениот персонал (мијалници, тушеви, тоа-
лети). 

Просторијата за починка и исхрана на вработе-
ните лица е светла и има природна или вештачка 
вентилација. 

18. Одржување на хигиена во кланиците и пре-
хранбените објекти 

Член 28 
Во производните и другите простории не смеат 

да се фрлаат по родот отпадоци, конфискати и 
слично. Тие се собираат во текот на работата во 
соодветно обележени садови изработени од мате-
ријал што не 'рѓосува. 

Член 29 
'Работата во кланицата се организира така што 

да е обезбедено сето месо и сите делови од закла-
ните животни истиот ден' да се -изнесат од просто-
ријата за колење на животни и сместат во соодвет-
ни простории. 

Член 30 
Работните простории по завршување на рабо-

тата во нив се чистат и мијат со чиста вода под 
притисок. 

Просториите кои повеќе се валкаат почесто се 
чистат и мијат во текот на самата работа. 

Најмалку еднаш месечно се врши дезинфекција 
на производните простории, опремата и алатот. 

Најмалку еднаш во три месеци се врши лабо-
раториска контрола на ефикасноста на извршеното 
чистење и дезинфекција на просториите, опремата 
и алатот. 

За извршените дезинфекции се води книга за 
дезинфекција, дезинфицираните простории, упо-
требеното дезинфекционо средство и за лицето што 
извршило дезинфекциј а. 

Член 31 
Сите машини, постројки, алат и друга опрема, 

континуирано се одржуваат во чиста состојба. 

Член 32 
Миењето на машините, постројките и алатот и 

другата опрема како и миењето на производните и 
другите простории се врши со топла вода која има 
најмалку 60оС и во која е растворено соодветно де-

зинфекционо средство. По извршената дезинфекци-
ја мора да се изврши миење со чиста вода. 

Член 33 
Дезинфекционите средства, приборот за дезин-

фекција и средствата за одржување на чистота се 
чуваат во одделна просторија или во одделни ме-
тални ормани под клуч. 

19. Вработен персонал 
Член 34 

При работа во кланица и прехранбени објекти 
вработениот персонал е должен да користи работна 
облека и обувки, да го употребува и одржува во 
исправна состојба рачниот алат со кој е задолжен 
и да одржува лична хигиена. 

Лица што доаѓаат во непосреден допир со пре-
хранбени производи се должни да носат работна 
облека и обувки и тоа: 

1. во непосредното производство: панталони и 
блуза односно работен мантил, капа или шамија и 
престилка во бела боја, гумени чизми, калоши или 
чевли од кожа и гумени нараквици; 

2. при колење на животни: работен комбинезон 
или панталони и блуза, капа, гумена престилка и 
гумени односно пластични чизми; 

3. при натовар и истовар ма месо: работен ман-
тил односно панталони и блуза од пластифицирано 
платно, капа или шамија во бела боја, престилка, 
чизми или калоши од гума или пластика; 

4. во складови: работен мантил или блуза, капа 
или шамија во бела боја, престилка од пластика 
или гума. 

Лицата што работат на температура под О0С 
носат работна облека преку заштитната облека од 
ниска температура. 

Работната облека се прави од материјал што 
може да се изварува односно лесно дезинфицира. 

Работникот вработен во кланица работната об-
лека ја менува секојдневно. 

Рачниот алат (ножеви, сатари, канин за држе-
ње ножеви, синџир за држење на канин, острач, 
куки и сл.) мораат да бидат од метал што не 'рѓо-
сува или пластика, освен рачките на ножевите, 
острачот и сатарот, кои можат да бидат од тврдо 
дрво. 

Рачниот алат во текот на работата мора да се 
одржува во хигиенска исправна состојба. Зависно 
од природата на работата, а задолжително по секое 
валкање, рачниот алат се чисти со вода со темпе-
ратура од најмалку' 830С. По завршувањето на ра-
ботата рачниот алат се става очистен и исправен 
во орман или касети определени за таа цел. 

Работниците вработени во производството, обра-
ботката и преработката на прехранбени производи 
мораат да бидат потстрижени и избричени и да 
имаат уредна коса. Ноктите на прстите на рацете 
мораат да се одржуваат чисто и постојано да се 
уредно потсечени. Работниците со подолга, уредна 
коса при работата користат заштитни мрежи, ша-
мии и слично. 

За време на работата на вработените во про-
изводството, обработката и преработката не е доз-
волено носење на часовници, накит, како и упо-
треба на козметички средства. 

По употреба на тоалет рацете мора да се изми-
јат со сапун.-

Лицата вработени во производството, обработ-
ката, преработката или складирањето на прехран-
бени производи, мора да бидат здрави и не смеат 
да бидат преносувачи на причинители на болести 
или контаминенти на прехранбени производи од 
животинско потекло. 

Повредите на рацете се ' заштитуваат со ryA\ie-
ни нараквици или напрсток. 

Здравствените книшки на вработениот персонал 
во секое време се ставаат на располагање на вете-
ринарниот инспектор. 
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- III - ПРОСТОРИИ ЗА КОЛЕЊЕ НА Ж И В О Т Н И 

1. Просторија за колење на говеда 

Член 35 
Говедата се зашеметуваат ^о просторијата за 

колење на говеда со удар со пенетрирачки клин 
или со примена на електрична енергија во бокс или 
на издвоен простор, кој и градежно мора да биде 

- издвоен од линијата на колењето. 
Говедата се искрвавуваат со обичен или шуп-

лив нож, над базенот за искрвавување. 
Базенот за искрвавување треба да има големи-

на што му одговара на капацитетот на колењето 
и да биде лоциран и заштитен така што да не- дојде 
до прскање на крв пред боксот за зашеметување 
или врз околината каде што се врши обработка на 
труповите. 

На местото на одводот на крвта од базенот се 
обезбедува заштита против враќање на непријат-
ната миризба. 

Опремата за земање, собирање, обработка, тран-
спорт и складирање на крв за исхрана на луѓе тре-
ба да е изработена од челик што не 'рѓосува. 

Садовите за собирање крв мораат да бидат јас-
но означени за сето време додека труповите и вна-
трешните органи на животните не бидат прегле-
дани од страна на ветеринарниот инспектор. 

Член 36 
За отсечување на роговите на говедата се ко-

ристи сатар, електрична пила или пневмо-хидра-
улична ножица. 

Опремата за подготвување на говедски глави за 
ветеринарно-санитарен преглед се состои од уред 
за миење и постамент. 

Член 37 
При хоризонтална обработка на говеда се обез-

бедува' доволно простор за непречено и хигиенско 
изведување на работните постапки. 

Просторијата за колење на говеда мора да биде 
снабдена со дигалка. 

Член 38 
За прифаќање на градните органи, црниот дроб 

и слезината се користат садови направени од челик 
што не 'ргосуваат односно соодветни пластични са-
дови. Овие органи можат да се закачат и на спе-
цијална сталажа направена од челик што не 'рѓо-
сува. 

Член 39 
Миење на шведските трупови од горе на долу 

се врши со рачен туш. 

2. Просторија за колење на свињи 

Член 40 
Зашеметување, колење и искрвавување на сви-

њи, шурење, обработка во ,печка за согорување и 
симнување на олорениот епидерм се изведува во 
одредена просторија или простор што е функцио-
нално поврзан со линијата за натамошна обработка 
на свински трупови. 

Член 41 
Свињите на стручен начин се зашеметуваат со 

применување на електрична енергија или на јаглен 
диоксид. 

Свињите се и с к р в а в у в а ^ во висечка положба 
со обични или шупливи ножеви. 

Базенот за искрвавување и начинот на собира-
њето на крвта мораат да им одговараат на усло-
вите утврдени во член 35 став 3 и 4, 5 и 6 од овој 
правилник. 

Миењето на труповите пред шурењето се вр-
ши со ладна вода. 

Член 42 
Шурењето на труповите од свињи се изведува 

во базен што е изработен од материјал што н е 'рѓо-
сува. 

Уредот за механичко симнување на влакна (шел 
машина) мора да има пропусна моќ што му одго-
вара на капацитетот на базенот за шурење. 

Масата за обработка на трупови од свињи мора 
да биде од материјал што не 'рѓосува. Над таа маса 
треба да биде поставен туш со ладна вода. 

Уредот за завршно миење на свински трупови 
се наоѓа во продолжение на местото на кое се врши 
чистење, односно избричување, а пред местото на 
кое се врши засечување на кожата на трупот. ' 

Член 43 
За прифаќање на внатрешните органи од сви-

њи при евисцерација се користи маса за ветеринар-
но-санитарен преглед. 

Масата од став 1 на овој член се изработува од 
материјал што не 'рѓосува и мора да биде снабдена 
со садови за сместување на стомачните и градните 
органи. 

Член 44 
Миење на свинските полутки се врши од горе 

на долу, со рачен туш. 

Член 45 
Дерењето на свињи се врши врз погоден поста-

меит, направен од материјал што не 'рѓосува (по-
цинковани цевки). 

3. Просторија за колење на овци 

Член 46 
Овците се зашеметуваат со применување на 

електрична енергија или на јаглен диоксид. 
Овците се искрвавуваат во висечка положба со 

обични или шупливи ножеви над базенот за искр-
вавување. 

Базенот за искрвавување и начинот на собира-
њето на крвта мораат да им одговараат на усло-
вите утврдени од член 35 став 3, 4, 5 и 6 од овој 
правилник. 

Член 47 
Обработка на овците во висечка положба се вр-

ши на колосек. 
Задерувањето на задните нозе се врши во ви-

сечка положба. 
За одвојување на кожата на јагнињата може 

да се користи компресор со вградени филтери за 
прочистување на воздухот при што канилата се 
вовлекува под кожата над карпалниот или тразал-
ниот зглоб. 

Кожата се одвојува така што да не го конта-
минира месото. ч 

Член 48 
За прифаќање на градните органи, црниот дроб, 

слезината и панкреасот се користат подвижни са-
дови на масата за ветеринарно-санитарен преглед, 
а за прифаќање на другите стомачни органи се ко-
ристи количка наменета специјално за оваа цел. 

Член 49 
Конфискатите и кланичните отпадоци се соби-

раат во специјални садови наменети за таа цел и не 
смеат да се фрлаат на подот. 

Член 50 
Со вода загреана на температура од 40оС до 

50оС може да се мијат само деловите од вратот на 
обработените трупови од овци. 
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4. Просторија за колење на пердувеста живина 

Член 51 
Зашеметување^, колењето и искрвавувањето, 

шурењето и в е р у в а њ е т о , како и симнувањето на 
пердувот (од пердувеста живина се изведуваат во 
посебни простории, градежно одвоени, во кои е 
монтирана линија за висечка обработка. 

Член 52 
Пердувестата живина се зашеметува со приме-

нување на електрична енергија или на друг стру-
чен начин. 

Пердувестата живина се искрвавува во висеч-
ка положба со помош на нож, специјални ножици 
или на автоматски уреди над базенот 3ia искрваву-
вање што треба да одговара на условите на член 
35 став 3, 4, 5 и 6 од овој правилник. 

Член 53 
Шурењето на труповите од пилиња, кокошки, 

морки и мисирки се изведува во проточен базен. 
Впарувањето на трупови од шатки и гуски се врши 
во посебен уред со пареа добиена од вода за пиење. 

Член 54 
Уредот за механичко симнување (кубење) на 

пердуви од пердувестата живина мора да има 
штитници што спречуваат распрскување на вода во 
просторијата за колење и сопствен одвод на вода. 

Искубените пердуви во текот на работата се от-
странуваат и се транспортираат во посебна просто-
рија за собирање на пердуви или со помош на со-
одветно транспортно средство до местото на пре-
работката. 

Просторијата за' собирање на пердуви мора да 
има спрема за цедење и сушење на пердуви, до-
вод на ладна и топла вода, канализациони систем 
и опрема за миење на раце, како и соодветен сис-
тем за вентилација. 

Член 55 
Уредот за миење на трупови од пердувеста ж и -

вина треба fra е изработен од материјал што не 'рѓо-
сува и да спречува распрскување на вода по прос-
торијата, односно разлевање на вода по површи-
ната на подот. 

Член 56 
Уредите за отстранување на главата, вра,тот, 

гушката и ножињата на пердувестата живина се 
изработуваат од материјал што не 'рѓосува. 

Член 57 
Вадењето на внатрешните органи од пердувес-

тата живина (евисцерација) се врши рачно или ав-
томатски. 

За рачна евисцерација се користи специјална 
виљушка од челик што не 'рѓосува. За автоматска 
евисцерација се користи уред, изработен од мате-
ријал што не 'рѓосува. 

Член 58 
Уредот за завршно миење на трупови од пили-

ња, кокошки, морки и мисирки од кои се извадени 
внатрешните органи треба да е изработен од мате-
ријал што не 'рѓосува и да е конструиран така што 
да спречува распрскување на вода во просторијата. 

Член 59 
Внатрешните органи што се јадат (црн дроб, 

срце, слезина и желудник) се обработуваат во из-
двоена просториј/а, односно простор. 

5. Просторија за колење на питоми зајаци 

Член 60 
Питоми зајаци можат да се колат на линија за 

колење и обработка на пердувеста живина или во 
зграда или просторија определена за таа цел. 

Колење на питоми зајаци на линијата за коле-
ње и обработка на пердувеста живина се дозволува 
само во време во кое таа линија не се користи за 
колење на пердувестата живина. 

Член 61 
Зашеметување на питоми зајаци може да се 

врши со применување на електрична енергија или 
на друг стручен начин. 

Член 62 
Обработката на питоми зајаци во висечка по-

ложба, се врши на колосек. 

Член 63 
За прифаќање на внатрешните органи се ко-

ристат подвижни садови, а ветеринарниот преглед 
се врши на масата за ветеринарно-санитарен пре-
глед. 

Член 64 
Труповите од питоми за јаци се мидаит на простор 

снабден со канализација. ^ 

IV - ОБЈЕКТИ ЗА ЛАДЕЊЕ, СМРЗНУВАЊЕ И 
СКЛАДИРАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 65 
Објектот за ладење, смрзнување и складирање 

на прехранбени производи од животинско потекло 
ги има следните простории: 

1. просторија за прием на суровини; 
2. просторија за ладење; 
3. просторија за смрзнување; 
4. просторија за складирање на смрзнати про-

изводи. 

Член бб 
О ладените и смрзнатите прехранбени произво-

ди од животинско потекло се чуваат одвоено, спо-
ред видот на производите. 

V - ОТСТРАНУВАЊЕ НА КОНФИСКАТИТЕ И 
ОТПАДОЦИТЕ 

Член 67 
Конфискатите од делови од животни, односно 

конфискати од цели мрши, како и кланичните от-
падоци на соодветен начин се прават безопасни. 

За пренос на конфискатите кланицата мора да 
располага со соодветни метални садови со капак 
(метални канти со капак, бојадисани буриња со ка -
паци и сл.) или со контејнер со капак, направен 
така што од него да не се исцедува течност или 
со специјална приколка обложена од внатре со лим 
кој не дозволува да се исцедува течност и покрие-
на со капак. 

Доколку конфискатите не се подложуваат на 
стерилизација, на подесен начин тие се денатури-
раат со креолин и сл. пред да се изнесат од кла-
ницата. 

За отстранување на конфискатите кланицата 
мора да има опрема за стерилизација или опрема 
за согорување или опрема за утилизација или јама 
— гробница. 

VI - ВЕТЕРИНАРНО"САНИТАРНА КОНТРОЛА 

Член 68 
Општинскиот ветеринарен инспектор односно 

овластениот ветеринарен техничар BIO смисла на 
член 86 од Законот за 'здравствена заштита на ж и -
вотните, ветеринарно-санитарната контрола ја врши 
непосредно во сите фази на производство, обра-
ботка и преработка на месо (колење, дерење, евис-
церација, распарчување, цедење, ладење, смрзну-
вање, пандловање, мелење, оолење и саламурење 
на месото), приготвување на производи од месо, су-
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гаење, димење и стерилизација на месни производи, 
односно утовар на месо и месни производи, млеко, 
јајца и риба. 

^Општинскиот ветеринарен инспектор секојднев-
но ја контролира заштитната облека на работници-
те, алатот, опремата и постројките што доаѓаат во 
допир со месото, млекото, јајцата, рибата, како и 
водоснабдувањето и отстранувањето на отпадните 
води односно општа хигиенска - состојба во сите 
простории во кругот на објектот. 

При спроведувањето на ветеринарната контрола 
општинскиот ветеринарен инспектор се служи и 
со лабораториски прегледи во овластени ветери-
нарни лаборатории (испраќање на суровини, пре-
хранбени продукти од животинско потекло, брисеви 
и друго). 

Член 69 
Средствата што служат за преработка на месо, 

или што посредно или непосредно доаѓаат' во до-
пир со месото и рибата (сол, зачини и др.) во про-
сторијата за преработка на месото можат да се 
внесуваат само, ако претходно лабораториски се 
прегледани и одобрени. 

Член 70 
Ако при вршењето на ветеринарно-с,анитарна 

контрола општинскиот ветеринарен инспектор 
утврди дека во објектот не се применуваат одред-
бите на овој -правилник или се применуваат непра-
вилно, ќе постапи во смисла на одредбите од За-
конот за заштита на животните (од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ" број 43/76), Законот за здравстве-
ната исправност на прехранбените производи и 
предметите за општа употреба („Службен весник 
на СРМ" број 29/73), Законот за здравствената заш-
тита на животните („Службен весник на' СРМ" 
број 30/77), Законот за ветеринарната инспекција 
(„Службен весник на СРМ" број 45/73) и Законот 
за водите („Службен весник на СРМ" број 6/81). 

VII - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за вна-
трешно уредување на кланиците и за начинот на 
вршењето на ветеринарната контрола („Службен 
весник на СРМ" број 11/68). 

Член 72 
Овој правилник влегува во сила осмиот , ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-55/2-80 
26 март 1981 година 

Скопје 
, Републички секретар за 

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

167. 
Врз основа на точката 48 и точката 50, потточка 

3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на 
приходите на општеетвено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и другите самоуправни организации и заед-
ници, за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи („Службен лист на 'СФРЈ", бр. 70/80), 
републичкиот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОД-
НИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛА-
ТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДО-

ХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 
1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 

на уплатните сметки како и за утврдување на пре-
одни сметки и на збирни стапки за уплатување 
на придонесите од личниот доход на работниците 
и од доходот („Службен весник на СРМ", бр. 9/81), 
во Прегледот број 3 под а) од стопанство, на ре-
ден број 4 — Валандово, стапката за здравствено 
осигурување „6,50" се заменува со „7,50", а збир-
ната стапка „12,32" се заменува со „13,32"; и на ре-
ден број 30 — Штип, стапката за здравствено оси-
гурување „7,00" се заменува со „7,10", а збирната 
стапка „13,06" се заменува со „13,16". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанство, на 
реден број 4 - Валандово, стапката за здрав-
ствено осигурување „6,50" се заменува со „7,50", а 
збирната стапка „13,71" се заменува со „14,71"; и 
на реден број 30 — Штип, стапката за здравствено 
осигурување „7,00" се заменува со „7,10", а збир-
ната стапка „14,30" се заменува со „14,40". 

2. Во Прегледот број 5, на реден број 4 -
Валандово, стапката за култура „0,45" се заменува 
со „0,53" и стапката за здравствено осигурување 
за повреда на работа и професионални заболува-
ња „0,30" се заменува со „0,60", а збирната стапка 
„1,69" се заменува со „2,07". 

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

Бр. 11-2909/1-80 Републички секретар за 
14 април 1981 година финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, с.р. 

168. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот 

основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/80) и член 38 од Законот за системот на цените 
и за општествената контрола на цените на произ-
водите и услугите („Службен весник на СРМ", бр. 
33/80), Советот на Републичката заедница за рабо-
тите на цените донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВ-

НИЦИ ЗАРАДИ ИЗВЕСТУВАЊЕ 
1. Организациите на здружениот труд, инте-

ресните заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници се должни да достават ценовници 
за, своите производи и услуги до Републичката 
заедница за работите на цените заради известува-
ње на промена на цените извршена по 1 јануари 
1981 година до 31. 03. 1981 година. 

2. Рок за доставување на ценовниците е 15 
дена од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен весник на СРМ". , 

3. Ценовниците за известување за измените на 
цените треба да содржат: назив на производот од-
носно услугата, ниво на цена пред извршеното 
зголемување и по извршеното зголемување, стап-
ката на поместувањето на цената, начинот на фор-
мирањето на цените на производот, односно услу-
гата, основ по кој е извршено зголемување на це-
ните и други релевантни фактори за оцена на зго-
лемувањето на цените како и образложение. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Претседател 
на Советот на Републичката 

заедница за работите на цените, 
д-р Александар ,Донев, с.р. 
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369. -
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за 

системот на цените и за (Општествената контрола 
на цените на производите и услугите („Службен 
весник на СРМ", број 33/80), Републичката заедни-
ца за работите на цените донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ДО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕ-

НИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1. За производите и услугите од надлежност 
на Републиката за кои мерки на непосредна кон-
трола на цените е пропишано доставување на це-
новници заради заверка, основните и другите орга-
низации на здружен труд, самоуправните интересни 
заедници и други самоуправни организации и за-
едници. (во натамошниот текст: самоуправните ор-
ганизации и заедници) се должни, пред зголему-
вањето на цените на своите производи, односно 
услуги, да доставуваат до Републичката заедница 
за работите на цените ценовник заради заверка. 

2. Ценовникот ги содржи следниве, податоци: 
— назив на производот, односно услугите со 

краток опис на основните техничко-технолошки и 
комерциј алии карактеристики 

— единична мерка; 
— продажната цена на производите и услугите 

за кои се доставува ценовникот заради заверка, со 
назначување на износот и видот на цената (про-
изводителот, големопродажна, малопродажна и 
др.); 

— условите на продажбата (место и начин на 
испорака, пресметување на амбалажа,та и др.); 

— постојаните цени на производите, односно 
на услугите формирани според важечките прописи 
до доставувањето на ценовникот заради заверка, 
условите на продажбата и процентот на зголему-
вањето на цените. 

Републичката заедница за работите на цените 
може, по потреба, да побара од самоуправните ор-
ганизации и заедници да доставуваат и други по-
датоци како и образложение од кое се гледа дека 
цените на производите, односно цените на услуги-
те се формирани со примена и поблиска разработ-
ка на критериумите од Законот за системот на 

цените и општествената контрола на цените на 
производите и услугите. 

Ако ценовникот не ги содржи податоците о,д 
став 1 на оваа точка, Републичката заедница за 
работите на цените ќе ја повика самоуправната 
организација, односно заедница да го дополни це-
новникот во рок кој не може да биде пократок од 
15 дена, а најдоцна во рок од 3 дена пред истекот 
на рокот од член 30 став 5 од Законот за системот 
на цените и општествената контрола на цените ч на 
производите и услугите. 

Ако заинтересираната самоуправна организа-
ција или заедница не го дополни ценовникот со-
гласно претходниот став, Републичката заедница 
нема да го завери ценовникот 

3. Ова упатство влегува во сила ,наредниот ден. 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Претседател 
на Советот на Републичката 

заедница за работите на цените, 
д-р Александар Донев, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст1 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за распо-
ред на средствата за изградба и опремување на 
објектите од општ интерес за Републиката за 1981 
година, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
10/81, се поткраднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

Во член 2, став 1, точка 1, бројката „80.000.000" 
да се брише и да се додаде алинеја која да гласи: 

„— за изградба и опремување на простор за 
здравствена заштита на населението 80.000.000 дин." 

Во точка 3 наместо бројката „16.200.000", треба 
да стои бројката „16.100.000" и 

Во точката 9 наместо бројката „9.500.000", тре-
ба да стои бројката „4.500.000". 

Број 23-591/1 
25 март 1981 година 

Скопје 
Од Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

- РЕСЕН 
128. 

Врз основа на член 34 од Законот за физичка 
култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура ^,,Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74) и член 6 став 3 од Самоуправната спогод-
ба за здружување на средствата во Републичката 
самоуправна интересна заедница на физичката 
култура и член 16 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Ресен, Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница на физичка култура — 
Ресен, на седницата одржана на 13 март 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
- РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 

1981 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-

ниот доход, заради обезбедување средства на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница на фи-
зичката култура — Ресен и за здружување на сред-
ства во Републичката самоуправна интересна за-
едница на физичката култура. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат стапки на придо-

неси и тоа: 
1. 0,15% — придонес од доходот на ООЗТ; 
2. 0,75% — придонес од личен доход од рабо-

тен однос од нестопанска дејност; 
.3. 0,03% — придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; 
4. 0,15% — придонес од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска дејност; 
5. 0,15% — придонес од личен доход од само-

стојно вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинска,та самоуправна интересна заедница на 
физичката култура — Ресен здружува средства во 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура со издвојување на: 

- 0,04% од доходот на ООЗТ од општината Ре-
сен и 
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— 0,05% од личниот доход од работен однос од 
нестопанство. 

Вкупниот износ на средствата што Општинската 
самоуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Ресен ги здружува во Републичката само-
управна интересна заедница на физичката култура, 
и месечниот износ ќе се утврдат со посебен дого-
вор. 

Член 4 
Организациите на здружен труд Угостителско-

туристичката работна организација „Преспа ту-
рист" — Ресен, ООЗТ туристичка населба „Отеше-
во" — Ресен, ќе плаќаат 50% од утврдената стап-
ка на придонес од доходот утврден во член 2 став 
1 алинеја 1 од оваа одлука. 

Организациите на здружен труд ДИК „Црн бор" 
ООЗТ Финална преработка на дрво — Ресен, Фа-
бриката за греј ни тела и автоделови „Алгрета" —' 
Ресен, како и организациите на здружен труд од 
општината Ресен кои ќе градат индустриски и дру-
ги капацитети во ридско-планинските и погранич-
ните подрачја во општината Ресен и дисперзирани-
те погони во општината Ресен од развиените под-
рачја во земјата, се ослободуваат 100% од плаќа-
ње на придонесот од доходот утврден во член 2 
став 1 алинеја 1 од оваа одлука. 

Член 5 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд /„Службен весник на СРМ", 
бр. 2)1/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

Член 6 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — Експозитура Ресен. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. I. 1981 година. 

Бр. 01-18/1 
13 март 1981 година 

Ресен 
Претседател, 

Блаже Наумовски, с.р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - РАДОВИШ 
129. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вањето и осигурувањето во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78), Собранието 
на Заедницата за вработување — Радовиш, на сед-
ницата одржана на 26. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 

Придонесот за вработување се пресметува и се 
плаќа: 

— за работниците во основната организација 
и за работниците вработени ка ј работодавецот — 
личниот доход на работниците, во кој се содржани 
придонесите и даноците што се плаќаат од личниот 
доход (бруто личен доход), по стапка од 0,75%; 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход по стапка од 0,75%; 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ придонесот за вработува-
ње изнесува 15% од годишниот износ на данокот. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1981 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1981 год. 

Бр. 02-599-14/2 
^ 26 декември 1980 година 

Радовиш 
Претседател, 

Димитар Атанасов, с.р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ВИНИЦА 

130. 
Врз основа на член 33 од Статутот на Основ-

ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Виница, Собранието на Основна,та 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Виница, на седницата одржана на 25. II 
19811 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШ-
ТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ-ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОСИ-
ГУРЕНИ ПРИ ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - В И Н И Ц А 

I 
Со оваа одлука се прошируваат обемот на про-

ширената здравствена заштита на осигурениците-
земјоделци осигурени ка ј Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Виница. 

И 
На осигурениците-земјоделци им се проширува 

обемот на проширената здравствена заштита на 
терет на средствата на Заедницата за 100% со учес-
тво на осигуреникот како во работничкото осигуру-
вање и тоа: 

— амбулантско-поликлиничка здравствена заш-
тита; 

— забоздравствена заштита, вклучувајќи и заб-
на протетика; 

— ортопедски помагала утврдени со Правилни-
кот за осигурениците-работници; 

— лекарства. 
III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применув,а од 15. III. 1981 година. 

Број 04-128 
11 март 1981 година 

Виница 
Претседател, 

Боро Нанов, с.р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КАВАДАРЦИ 

131. 
Врз основа на член 25 став 2 и 3, член 24 став 

8 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 202 точка 6 од Статутот, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кавадарци, на заедничката седница 
на сите собори на делегатите, одржана на 24. И 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 

1981 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување на работниците се утврдува на 7,50% 
бруто, од тоа: 
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— 7.30% за финансирање на редовната дејност 
на фондот за здравствено осигурување на работ-
ниците и ' 

— 0,20% за финансирање на развојот на здрав-
ствената дејност. 

Стапката 7,50% се дели и тоа: 
— за задолжителни видови на здравствената 

заштита, 3,20%; 
— за самостојни видови здравствена заштита, 

4,30%. 
'Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува на 0,50% бруто 
од тоа: 

— 0,30% за финансирање на редовната дејност 
на фондот за здравс,твено осигурување на работ-
ниците и 

— 0,20% за финансирање на развојот на здрав-
ствената дејност. 

Член 2 
Стапката 7,50% ќе се применува на основица 

бруто личен доход во ООЗТ од стопанството (деј-
ност од 01 до 11) и во ООЗТ од неотопанските деј-
ности (дејност 12, 13 и 14). 

Член 3 
Стапката 0,50% ќе се применува на основица: 
— доход на ООЗТ од стопанство (дејност 01 

до 11) и 
— бруто личен доход за ООЗТ од нестопанските 

дејности (дејност 12, 13 и 14). 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година. 

Член 5 
Оваа одлука ја заменува Одлуката бр. 0201-174/4 

од 21. II. 1980 година. 

Бр. 0201-189/6 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

132. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци („Службен весник на СРМ", бр. 7/76) и член 
90 став 1 од Статутот на Заедницата, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување — Кавадарци, на заедничката седница на 
сите собори одржана на 24. II. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА-
ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и остварување 
на трошоците за закоп во случај на смрт на осигу-
рени лица-земјоделци од подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кавадарци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

година возраст — 965 динари; 

2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 
7 годишна возраст — 1.530 динари; 

3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 
14 годишна возраст — 2.110 динари; 

4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 
годишна возраст — 2.690 динари. 

х Член 3 
Во случај 'осигуреното лице да умре во стран-

ство за време на привремен престој во странство, 
надоместокот од член 2 на оваа одлука се опреде-
лува и исплатува во висина на стварните трошоци 
за закоп во таа земја. / 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на оси-
гуреното лице врз /основа на извод од матичната 
книга на умрените, потврда за извршениот закоп 
и здравствената легитимација на умреното лице. 

Во случај 'осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, подне-
сува и потврда од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на нашата земја во странство дека 
закопот е извршен BIO странство. 

Член 5 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп стасува на денот на смртта на 
осигурените лица. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. III. 1981 година. 

Член 7 
Оваа одлука ја заменува Одлуката бр. 0201-174/9 

од 21. II. 1980 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/80. 

Бр,0201-189/7 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

133. 
Врз основа на член 23 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРМ", бр. 2/71 и 24/73), член 9 став 1 алинеја 
8 од Законо,т за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 точка 21 
од Самоуправната спогодба за основање на Опш-
тинска заедница, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Кавадарци, на седницата на сите собори одржана 
на 24. II. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 

ИЗДРЖУВАЊЕ ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Оо оваа одлука се определуваат условите под 
кои ќе се сметаат за издржувани лица членови на 
семејството и другите лица што се /осигурени според 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на насе-
лението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи довол-
ни за издржување. 

Член 2 
Се сме,та дека членот на семејството нема соп-

ствени приходи доволни за издржување: 
1, ако нема сопствени приходи; 
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2. ако има сопствени приходи, освен приходите 
од земјоделство, кои заедно не надминуваат 50% 
месечно од износот на минималниот личен доход 
утврден со републички пропис; 

3. ако има приходи од земјоделство (катастар-
ски приход) кој не го надминува износот од 3120 
динари годишно по член од семејството; 

4. ако членот на семејството, покрај приходите 
од земјоделство има и други приходи, а збирот на 
тие приходи не го надминува збирот на' износите 
од точка 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува членот 

на семејството, ако ТОЈ член на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржување и ж и -
вее во заедничко семејство на осигуреникот, а во 
случај на одвоен живот — ако на осигуреникот 
на име издршка му дава најмалку 840 динари ме-

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 0201-189/8 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци . 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

134. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 

за здравственото, осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 
став 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување —ч Кавадарци, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, на седницата одр-
жана на 24. II. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 

ГОДИНА 
Член 1 

Придонесите на здравственото осигурување на 
земјоделците за 1981 година се утврдуваат на стап-
ка од 10% на основица катастарски приход (доход) 
во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита — 4,30% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови — 
5,70%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 год. 

Член 3 
Оваа одлука ја заменува Одлуката бр. 0201-174/5 

од 21. И. 1980 година. 

Бр. 0201-189/9 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

135. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

-25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци, Собра-

нието на Заедницата на здравството и здравствено-
то осигурување, на седницата одржана на 24. II. 
1981 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОД-

НОС ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-
сите на придонесите на здравственото осигурување 
на осигурениците привремено вон работен однос за 
1981 година. 

Член 2 
За лицата кои привремено ќе останат вон рабо-

тен однос и кои во одредениот рок утврден според 
Законот за материјално обезбедување на привре-
мено безработните ќе се пријават во Заедницата 
за вработување врз основа на што ќе имаат право 
на материјално обезбедување и здравствена заш-
тита, придонесот за здравствено осигурување ќе се 
плаќа: 

— по стапка од 8,50% на основица нето износ 
што служи за материјално обезбедување. 

Член 3 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување ја сочинува 
износот исплатен на име паричен надоместок на 
привремено безработните лица во време за кое 
се пресметува и исплатува придонесот за здрав-
ствено осигурување. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 0201-189/10 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

136. 
Врз основа на член 101 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 точка 21 од Са-
моуправната спогодба за основање Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Кавадарци („Службен весник на СРМ", бр. 7/76), 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување —' Кавадарци, на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 
24. II. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО (ДЕТАШИРАНИ РА-

БОТНИЦИ) ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство се определува во висина од 
20% на основица нето личен доход. 

Посебниот придонес се ' пресметува одделно за 
секој осигуреник. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во која 
се прима личниот доход. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година и 
ќе се објави во ,,Службен'весник на СРМ". 

Бр. 0201-189/11 
24 февруари 1981 година Претседател, 

Кавадарци Петре Шулевски, с.р. 
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137. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 43 и бб од Статутот на Заед-
ницата, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци, -на заедничка седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 24. И. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН 
ДОХОД ВО СЛУЧАЈ НА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБО-

ТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува надоместокот на 

личен доход за време на привремена спреченост 
за работа што им припаѓа на осигурениците под 
услови утврдени со Статутот на Заедницата ако се: 

1. поради болест или несреќа на работа при-
времено неспособни за работа; 

2. спреченост за работа поради одредено леку-
вање или медицинско испитување што не може да 
се изврши вон редовното работно време на осигу-
реникот; 

3. изолирани како бактерионосители или пора-
ди, појава на заразни заболувања во нивната сре-
дина ; 

4. определени да негуваат разболен член на по-
тесно семејство или брачен другар — породилка; 

5. спречени за работа поради бременост и по-
родување; 

6. на работа со скратено работно време заради 
исхрана на дете во смисла на прописите од Зако-
нот за работни односи; 

7. определени за придружник на болно лице 
упатено на преглед или лекување во друго место. 

Член 2 
Надоместокот на личниот доход се исплатува 

во висина од 100% од основот на личниот доход 
и тоа: 

1. за време на привремената спреченост за ра-
бота предизвикана со несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

2. кога осигуреникот е одреден како придруж-
ник на болно лице упатено на лекарски преглед и 
лекување во друго место. 

Член 3 
Надоместок на личниот доход поради привре-

мена неспособност за работа во случај на опреде-
лено лекување во текот на работното време, неоп-
ходно лекување поради болест или медицинско 
испитување, санитарна изолација и друго изнесува: 

1. 80% од основот на надоместокот, почнувајќи 
од 31-от ден до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 90% од основот на надоместокот од 61-от ден 
на спреченоста за работа, па се додека трае таквата 
спреченост на осигурениците кои го исполнуваат 
условот на претходното осигурување. 

На осигурениците кои не го исполнуваат усло-
вот за претходното осигурување надоместокот на 
личен доход изнесува: 

1. 70% од основот за надоместок, почнувајќи 
од 31-от до 60-от ден на спреченост за работа; 

2. 80% од основот за надоместок од 60-от ден 
на спреченост^ за работа, па се додека трае таквата 
спреченост. 

Член 4 
За случаите на спреченоста за работа поради 

нега на болно дете изнесува: 
1. 80% од основот на личен доход за првите 

60 дена за дете до една година; 
2. 90% почнувајќи од 61-от ден до крајот на 

спреченоста за работа за дете до една година; 

3. 70% за првите 15 дена од спреченост за ра-
бота 'за дете постаро од една, а помало од три 
години; 

4. 80% од основот на личен доход од кога оси-
гуреникот е" одреден како придружник на болно 
лице упатено на лекарски преглед или лекување 
на друго место. 

Член 5 
Во случај на спреченост за работа за првите 

30 дена, кога надоместокот на „личниот доход се 
остварува на товар на средствата на привремениот 
работодавец, висината на надоместокот изнесува: 

1. 80% од основот на надоместокот на осигуре-
ниците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување; 

2. 70% од основот на надоместокот на осигуре-
ниците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување. 

Член 6 
На осигуреник кој остварува право на надо-

месток на личен доход, за време на лекување во 
стационарна здравствена организација во која има 
обезбедено сместување и храна, му се намалува 
износот на надоместокот на личен доход и тоа за: 

1. 40% — ако нема член на семејството кој со 
овој статут е осигурен како член на семејството 
на осигуреникот; 

2. 20% — ако има еден осигурен член на семеј-
ството; 

3. 10% —ако има двајца осигурени членови на 
семејството. 

Член 7 
Надоместокот на личниот доход утврден со Ста-

тутот и оваа одлука не може да биде помал од 
минималниот личен доход утврден со 'посебен 
пропис. 

Член 8 
Надоместок на личен доход за време на спре-

ченост на работа поради нега на болен член на по-
тесното семејство припаѓа: 

— за деца до една година — за цело време 
додека трае спреченост за работа; 

— за деца од 1 до 3 годишна возраст — за цело 
време додека трае спреченоста за работа; 

— за деца од 3 до 15 годишна возраст — 15 де-
на, а над 15 годишна возраст — 7 дена; 

— за нега на брачен другар-породилка — 
7 дена. 

По претходна оценка на лекарска комисија на-
доместок на личен доход за време на спреченост за 
работа поради нега на болен член на потесното се-
мејство припаѓа и преку роковите утврдени во 
претходниот став и тоа: 

1. за дете постаро од 3 годишна возраст, а по-
младо од 15 годишна возраст — преку 15 дена, а 
најдолго до 60 дена без прекин; 

2. за дете постаро од 15 годишна возраст — пре-' 
ку 7 дена, а најмалку до 30 дена без прекин; 

3. за нега на брачен другар-породилка — пре-
ку 7 дена, а најмалку до 15 дена. 

Член 9 
Надоместок на личен доход за време на отсус-

тво поради бременост и породување на осигуреникот 
— жена изнесува 100% од основот на надоместокот 
утврден според член 59 и 62 од Статутот. 

На осигуреник жена која по истекот на отсус-
твото поради бременост и породување работи со 
скратено работно време заради хранење на дете, 
и припаѓа за времето поминато вон работа дел од 
надоместокот на личен доход во износ кој одговара 
сразмерно на времето вон работа во однос на пол-
ното работно време. 

Член 10 
На осигурени лица што вршат самостојна 

дејност надоместок на личен доход поради привре-
мена неспособност за работа им припаѓа од 31 -от 
ден на спреченоста за работа во висина од 80% од-
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носно 90% од 61-от ден на спреченоста, па се до-
дека трае спреченоста за работа. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. III. 1981 година. 

Член 12 
Со оваа одлука се заменува Одлуката бр. 0201-

174/14 од 21. II. 1980 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ", бр. 15/80. 

Бр. 01201-189/12 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

138. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото^осигурување — Кава-
дарци и член 90 став 1 и 2 од Статутот на Заедни-
цата, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 24. II. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА - РАБОТНИЦИ НА ОПШ-
ТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
- КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на ос-
тварување на правото на трошоците за закоп и по-
смртна помош, во случај на смрт на осигурено лице 
на Заедницата на здравството и здравственото рси-
гурување. ч 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до една 

година возраст — 965 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст — 1.530 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 де 

14 годишна возраст — 2.110 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години — 2.690 динари. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство, за време привремениот престој во странство, 
надоместокот од член 1 на оваа одлука се опреде-
лува и исплатува во висината на стварните тро-
шоци за закоп во таа земја. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на оси-
гуреното лице врз основа на изводот од матичната 
книга на умрените, потврда за извршениот закоп и 
здравствената легитимација на умреното осигурено 
лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство покрај доказите од горниот став, се поднесува 
и потврда од дипломатско-конзуларното претстав-
ништво на нашата земја во странство дека законот 
е извршен во странство. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигуреникот, на членови-

те на семејството им припаѓа посмртна помош во 
висина на просечен едномесечен износ од основот-
надоместокот на личниот доход од претходната го-
дина односно едномесечна последна пензија. 

Посмртната помош се исплаќа на членот на се-
мејството кој го издржувал осигуреникот до него-
вата смрт. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп и посмртна помош стасува на де-
нот на смртта' на осигуреното лице. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. III. 1981 година. 

Член 8 
Оваа одлука ја заменува Одлуката бр. -0201-

174/15 од 21. 02. 1980 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ", бр. 15/80. 

Бр. 0201-189/13 
24 февруари' 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

139. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („,Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци, член 88 и 89 од Статутот на Заедницата, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, на заедничка седни-
ца на сите собори на делегатите, одржана на 
24. И. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА 

НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварување правото 
на помош за спрема на новородено дете која при-
паѓа на осигурениците на Заедницата на здравство-
то и здравственото осигурување на работниците и 
земјоделците — Кавадарци. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете изнесува 528 динари за секое новородено дете. 
Помошта за спрема на новородено дете се 

исплатува доколку се исполнети условите з а . ис-
плата, предвидени во одредбите на Статутот на За-
едницата. 

Член 3 
Помошта за спрема на новородено дете ја ис-

платува Стручната служба на Општинската заедни-
ца врз основа на поднесено барање од страна на 
осигуреникот. 

Кон барањето задолжително се прилагаат след-
ните докази: 

— оцена од матичниот лекар-гинеколог спо-
ред која породувањето ќе уследи во рок од еден 
месец од денот на оценката; 

— доказ за усвојување на дете и доказ дека за 
тоа дете помош не е исплатена во случај да се ко-
ристи помош за спрема кога детето се усвојува; 

— потврда од матичната здравствена организа-
ција на здружен труд во случај на мртвородено 
дете. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. III. 1981 година. " 

Член 5 
Оваа одлука ја заменува Одлуката бр. 0201-174/ 

17 од 21. II. 1980 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ", бр. 15/80. 

Бр. 0201-189/14 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

140. 
Врз основа на член 23 точка 21 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Кавадарци, член 39 од Статутот на Заедницата, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци, на за- ' 
едничка седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 24. II. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат видовите на 
здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица на Заедницата задолжително учествуваат 
во поднесувањето на трошоците, како и висината на 
тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

на Заедницата кои се осигурени спрема одредбите 
на статутот на Општинската заедница и Законот за 
здравствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението. 

Осигурените лица од став 1 на овој член не 
учествуваат во трошоците при користење на здрав-
ствени услуги кои имаат карактер на задолжителни 
видови на здравствена заштита поради несреќа на 
работа и професионални заболувања предвидени со 
Закон и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
1. Сите лекови со 8,00 динари, по еден лек, ос-

вен за оние лекови за чија употреба е потребна не-
посредна интервенција од стручен здравствен ра-
ботник. Осигурениците се ослободени од утврдената 
партиципација во износ од 8,00 динари во случај 
кога цената на пропишаниот лек е пониска од тој 
износ; 

2. Здравствените услуги пружени со цел за ес-
тетска корекција на одделни органи или делови на 
телото., естетски операции на носот, ушните школ-
ки, дој ките, операција на брадавица и сл. — со 50% 
од вредноста на здравствена услуга, освен кога 
корекциите се потребни за одбегнување на функци-
онални и психички општетувања — психичка над-
градба и оштетувања предизвикани не по вина на 
осигуреникот. 

За случаите ,кои треба да се ослободат од учес-
твото во трошоците по оваа точка треба да се при-
бави мислење од Лекарската комисија на Заедни-
цата; 

3. Здравствените услуги пружени со цел за хи-
руршки корекции на вродени недостатоци и дефор-
мации или слични на нив, настанати пред здобива-
ње својството на осигурено лице — со 30% од вред-
носта на здравствените услуги; 

4. Сите здравствени услуги — абортуси за кои 
не постои апсолутна медицинска индикација — со 
50% од вредноста на здравствените услуги; 

5. Чевли со протези - 30% од вкупната вред-
ност на стандардите; 

6. Ортопедски чевли — со 3010/о од вкупната 
вредност на стандардите; 

7. Нараквици - со 30% од вкупната вредност 
на стандардите; 

8. Сите видови гумени чорапи, освен на осигу-
рените лица од женски пол кога носат протези на 
долните екстремитети — со 40% од вредноста на 
стандардите; 

9. Затеги, суспензориуми и појаси — со 20% од 
вкупната вредност на стандардите; 

10. Корсети и мидери — со 30% од вкупната 
вредност на стандардите; 

11. Ортопедски влошки — со 40% од вкупната 
вредност на стандардите; 

12. Кожни капи — со 40% од вкупната вред-
ност; 

13. Протези за горни и долни екстремитети 
(вештачки раце со дланки, функционални продол-
ж е т о к и непоставени кожни нараквици), кога по-
требата за овие протези настанала пред здобивање 
својство на осигурено лице — со 30% од вкупната 
вредност; 

14 Контактни леќи - со 50% од вкупната 
вредност; 

15. Очила — со 50% од вкупната вредност; 
16.1 Слушни помагала — со 30% од вкупната 

вредност; 
17. Привремени и имедијатни протези — со 

50% од вкупната вредност на стандардите; 
18. Заботехничка помош и други забнопротетич-

ки средства — со 30% од вкупната вредност; 
19. Вештачки дојки - со 20% од вкупната 

вредност; 
20. Перики — со 40% од вкупната вредност; 
21. Апарати за говор — со 30% од вкупната 

вредност; 
22. Колички за инвалидизирани лица, кога по-

требата за нив настанала пред здобивање својството 
на осигурено лице — со 20% од вкупната вредност; 

23. Патерици и штаки за инвалидизирани лица, 
кога потребата за нив настанала пред здобивање 
својството на осигурено лице — со 30% од вкуп-
ната вредност; 

24. Електронски справи за движење горни и 
долни екстремитети, кога потребата за нив наста-
нала пред здобивање својството на осигурено лице 
— со 30% од вкупната вредност; 

25. За сите пружени здравствени услуги пре-
дизвикани во пијана состојба — со 50% од вкуп-
ната вредност. 

Член 4 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на 

учества во трошоците по оваа одлука на организа-
цијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе 
по испорача лекот или помагалото и во случај кога 
таа организација не склучила договор со Заедница-
та на осигуреното лице, а има регулирани договор-
ни односи со подрачната заедница на здравственото 
осигурување. 

Член 5 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на помагал ото кога на таква поправка 
имаат право согласно Правилникот за индикациите, 
за стандардите за материјали и за роковите на тра-
ењето на протетичките и ортопедските средства и 
санитарните справи, за очните и слушните пома-
гала, како и помагалата за овозможување на гла-
сен говор и Правилникот за индикациите за забчо-
протетичка помош, за стандардите за материјали од 
кои се изработуваат забно-протетички средства и за 
роковите на траењето на тие средства („Службен 
весник на СРМ", бр. 42/72)'. 

Осигурениците — уживатели на пензија со за-
штитен додаток и членовите на семејствата кои тие 
здравствено ги осигуруваат, како и осигурениците 
— лица пријавени во Заедницата за вработување 
кои примаат материјално обезбедување и членовите 
на семејствата кои тие ги издржуваат, плаќаат 
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учество во трошоците на здравствените услуги 
предвидени во член 3 став 1 од оваа одлука, освен 
услугите од точка 2 на споменатиот став. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", ќе се при7 
менува од 1. III. 1981 год. 

Бр. 0201-189/15 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

141. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

муправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственот,о осигурување — Кава-
дарци и чл. 82, 83 и 84 од Статутот, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување — Кавадарци, на заедничка седница на де-
легатите на сите собори, одржана на 24 II. 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ДНЕВНИЦИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИЗНАВААТ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ МА 
ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на корис-

тење, превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на патните трошоци и висината на 
преглед и лекување на друго место, што ќе се ис-
платуваат на осигурените лица — работници на то-
вар средствата на фондовите на заедницата во слу-
чаите кога користат здравствена заштита на начин 
пропишан со Статутот на Заедницата. 

I. Надоместок на превозни трошоци 
Надоместокот на превозни трошоци припаѓа на 

осигурените лица — работници во случаите пред-
видени со член 82, 83 и 84 од Статутот на Заедни-
цата во висина на тарифата за редовните средства 
на јавниот сообраќај. 

Надоместок на трошоци за превоз припаѓа и на 
осигурени лица кога поради итноста на случајот 
или здравствената состојба, по налог на лекарската 
комисија или здравствената организација, превозот 
е извршен и со други превозни средства. 

Во случај на претходниот.став, кога превозот е 
извршен без претходен налог на лекарот од здрав-
ствената организација, оправданоста за превозот со 
превозните средства дополнително jia цени лекар-
ската комисија на заедницата. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз се одре-

дува по правило според основната тарифа од редов-
ните превозни средства на јавниот сообраќај: 

1. во случај на патување со железница, оси-
гуреното лице има право на полната цена на чи-
нењето на брзи воз (шинибус) од II класа; 

2. во речниот и поморскиот собраќај припаѓа 
цената за II класа-на пловните возила; 

3. кога превозот е со автобус припаѓа право на 
полната цена на чинењето на автобуска карта. 

Кога на иста релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци 
по најниската тарифа. 

За осигурени лица — деца од 5—10 годишна 
возраст патните трошоци се исплатуваат во висина 
од 50'% од основната тарифа на редовните превозни 
средства на јавниот сообраќај, а за осигурени лица-
деца над 10 години, 100'%. 

Член 3 
Ако ^ осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи има право на бесплатно возење со пре-
возни средства на јавниот сообраќај, не му припа-
ѓа надоместок на трошоци за превоз. -

Одредбата на став 1 од овој член не се одне-
сува за случаи кога осигуреното лице има право 
на- повластена возење само за одреден број пату-
вања во текот на годината. 

Член 4 
На осигурено лице кое користи здравствена 

заштита вон одредбите на Правилникот за начинот 
на користењето здравствена заштита и други права 
од здравствено осигурување не му припаѓа надо-
месток за патни трошоци. 

Член 5 
Упатот односно налогот за патување во дру-

го место поради специјалистички преглед важи са-
мо за едно патување. 

Доколку лекарот-специјалист, до кого осигуре-
ното лице е упатено на прв специјалистички пре-
глед, најде да е потребно испитување и лекување 
и ка ј други специЈ а листи, првобитниот упат важи 
за сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице, во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно-специјалистичко испитување и лекување, 
издадениот налог важи за сето време додека трае 
испитувањето или лекувањето. 

И. Висина на дневниците на осигурените лица 
кои се упатуваат на преглед и лекување во други 

место 

Член 6 
Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место' се утврдува: 

1. на подрачјето на сопствената општина од-
носно заедница — во износ од 72 динари; 

2. ако се упатуваат во места на територијата на 
СР Македонија, а вон подрачјето на Заедницата — 
124 динари; 

3. ако се упатуваат во Скопје — 138 динари; 
4. ако се упатуваат во места надвор од терито-

ријата на СР Македонија — 200 динари, а во цен-
трите — 240 динари; 

За осигурени лица — деца до 7 годишна воз-
раст дневниците изнесуваат 50% од претходниот 
став. 

Дневниците на осигурените лица им припаѓаат 
во полн износ ако патувањето и престојот во друго 
место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа, во 
половина износ ако патувањето траело повеќе од 8, 
а помалку од 12 часа. 

Ако осигуреното лице не користи ноќевање из-
носот од полната дневница што припаѓа за престој 
подолг од 12 часа се намалува за 30%. 

Член 7 
АКО се приложи сметката за ноќевање, дневни-

цата не се намалува за 30%, но при тоа дневницата 
и сметката од хотелот заедно несмеат да ја надми-
нат сумата од 480 динари. 

Член 8 
Барањето за исплатата на дневницата стасува 

првиот нареден ден по завршеното лекување, однос-
но завршеното патување. 
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Член 9 
Оваа одлука влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. III. 1981 година. 

Член 10 
Оваа одлука ја заменува Одлуката бр. 0201-174/ 

11 од 21. II. 1980 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ", бр. 15/80. 

Бр. 0201-189/16 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Пре,тседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

142. 
Врз основа на член 201 точка 2 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Кавадарци, на заедничка седни-
ца на сите собори на делегатите, одржана на 
24. II. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 

ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува финансискиот план на средствата 

на фондот за здравствено осигурување на работни-
ците за 1981 година, кој содржи: 

- Вкупно приходи 117.478.000,00 
- Вкупно расходи 117.478.000,00 

Член 2 
Составен дел на оваа одлука е Билансот на 

планираните средства на бпштинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Фонд 
на работници — Кавадарци, за 1981 година. 

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

сув,ањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0201-189/18 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

143. 
Врз основа на член 201 точка 2 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кавадарци, на заедничка седница 
на сите собори на делегатите, одржана на 24. II. 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 

ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува финансискиот план на средствата на 
Фондот за здравствено осигурување на земјоделци-
те за 1981 година, кој содржи: 

Вкупни приходи 7.643.000,00 
Вкупно расходи 7.643.000,00 

Член 2 

Составен дел на оваа одлука е Билансот на 
планираните средства на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Фонд 
на земјоделци — Кавадарци, за 1981 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 0201-189/19 
24 февруари 1981 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с.р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Се поканува лицето Ѓорев Коста да се јави во 

ОВОЈ суд во врска со оставината на неговиот п о к о -
ен тахко Ѓорев Ѓорѓи, 6 И Е Ш од Скопје, роден 1904 
година, а умрел през јануари 1977 година во Скоп-
је, и да даде наследничка изјава во рок од една 
година од објавувањето на овој оглас. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, О. бр. 
624/77. ' /?5/ 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје со овој 
оглас го повикува Жингаров Митко, на кој му е 
назначен привремен застапник, да се јави во су-
дот заради окончување на спорот за развод на 
брак. На тужениот му е поставен привремен зас-
тапник од редот на адвокатите и тоа Глигор Дон-
чевски, адв. од Скопје, преку Центарот за соци-
јални работи кој ќе го застапува тужениот во 
постапката се додека тој или неговиот полномош-
ник не се јават пред судот, односно додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека наз-
начил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, 11. 
бр. 3576/79. /34/ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 

по тужбата на тужителката Давчева Вера, ул. „786" 
бр. 29 — Скопје, против тужениот Давчев Јордан од 
Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Давчев Јордан да се ја -
ви во овој суд, во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас, или во истиот рок да ја соопшти 
својата сегашна адреса на живеење. Во колку ту-
жениот не се јави во овој рок од 30 дена, на ис-
тиот ќе му биде одреден привремен старател, кој ќе 
ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 
135/81./22/. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд е заведена парница за развод на 

брак по тужбата на тужителот Алили Курти ша 
Таир од село Долна Бањица, Гостиварско, застапу-
вав од полномошникот Кипроски Борис од Гости-
вар, против тужената Алили, родена Кадрии Захи-
де, сега со непозната адреса во Австралија. Вред-
ност на спорот 2.000 динари. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса се по-
викува да се јави во судот. Во спротивно, судот ќе 
ја расправи парницата во нејзино отсуство. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1255/80. 
/21/ 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 132 од 19. II. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1631-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација "со ООЗТ под фирма: Работна организа-
ција за основно воспитание и образование „Илин-
ден", О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ул. „И-ра ма-
кедонска ударна бригада" бр. 3. 

Работната организација е организирана со 
здружување на следните основни училишта: „Васил 
Главинов", „Рајко Жинзифов", „Петар Здравковски 
—Пенко", „Живко Брајковски", Доситеј Обрадовиќ", 
„Климент Охридски", „26 Јули", ,,,Браќа Рамиз Хи-
мид", „Иднина", сите во Скопје и „Александар Ур-
даревски" во село Сандево, „Кирил и Методиј" в,о 
село Кучевиште, „Лиман Каба" во село Љуботен, 
„Гоце Делчев" во село Љубанци, „Лирија" во село 
Брест и „Никола Јонков Вапцаров" во Скопје, за-
држувајќи си својство, на основни организации на 
здружен труд. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип; 120И2 — основно' специјално образо-
вание. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име, а за сметка на 
здружените ООЗТ во нејзиниот состав, за работите 
што со самоуправната спогодба за здружување во 
работната организација и се пренесени. 

За обврските на работната организација сто-
рени во правниот промет со трети лица одговараат 
ограничено солидарно до износот од 50.000,00 ди-
нари основните организации на здружениот труд во 
нејзиниот состав. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација Живко Лазаревски, в. д. директор, без 
ограничување. 

Во состав на работната организација се след-
ните ООЗТ: 

ООЗТ Основно училиште „Васил Главинов" -
Скопје, ул. „Џон Кенеди" б.б. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени в1о правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација, сторени' во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Ми-
ле Геговски, директор. 

ООЗТ Основно училиште „Доситеј Обрадовиќ" 
— Скопје, ул. „Ферид Бајрам" бр. 30. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната организа-
ција сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Живко Лазаревски, директор. 

ООЗТ Основно училиште „Рајко Жинзифов" — 
Скопје, Топаанско Поле бб. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
рабатите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
рдговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Филиповска Олга, директор. 

ООЗТ Основно училиште „Петар Здравковски-
Пенко" — Скопје, ул. „Методија Митевски" бр. 107/3. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организациза. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Лешниковски Драгољуб, директор. 

ООЗТ Основно училиште „Живко Брајковски" 
- Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бб. 

Основни дејности: 120111 - основно образова-
ние од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ' ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Петар Тагасовски, директор. 

ООЗТ Централно основно училиште „Климент 
Охридски" — Бутел I — Скопје, ул. „Призрен-
ска" бб. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во - работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Душан Георгиев, директор. 

ООЗТ Централно основно училиште „Браќа 
Рамиз Хамид" - Скопје, ул. „Нов живот" бб. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
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Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице 'овластено за застапување на ООЗТ е 
Панче Апостолов, директор. 

ООЗТ Основно училиште „26 Јули" — Скопје, 
ул. „210. бр. 31. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната (организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обрските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Горѓи Илиевски, директор. 

ООЗТ Основно училиште „Гоце Делчев", село 
Љубанци, Скопје. 

Основни дејности: 120112 — основно образование. 
Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Фанка Попова, директор, без ограничување. 

ООЗТ Централно основно училиште „Кирил и 
Методиј", село Кучевиште, Скопје. 

Основни дејности: 120111 - основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Бочкорова Даница, директор. 

ООЗТ Основно училиште „Лиман Каба", село 
Љуботен, Скопје. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка,, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени ЕО правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Касапи Фатмир, директор. 

ООЗТ Централно основно училиште „Алексан-
дар Урдаревски", село Сандево, Скопје. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка,, освен за 

работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице' овластено за застапување на ООЗТ е 
Смоковски Миливој, директор. 

ООЗТ Централно основно училиште „Лирија", 
село Брест, Скопје. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за 'обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице^4 овластено за застапување на ООЗТ е 
Салихи Нухи, директор, без ограничување. 

ООЗТ Основно училиште „Никола Јонков Вап-
царов" — Скопје. 

Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Оваа ООЗТ во правниот промет сб трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организации. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара ограничено солидарно до износот од 
50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Колев Трајче, директор, без ограничување. 

ООЗТ Специјално основно училиште „Иднина" 
— Скопје, ул. „11-ра македонска ударна бригада" 
број 3. 

Основни дејности: 120112 — основно специјално 
образование. 

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите што со самоуправната спогодба за здру-
жување на ООЗТ во работната организација се 
пренесени на работната организација. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара ограничено солидар-
но до износот од 50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Јаворка Дачевска, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 132/1981 година. (71) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решени-
ето Фи. бр. 28 од 20. II. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-422-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Ветеринарната станица „Тетово", ЦО —-
Тетово, ул. „29 Ноември" бб со следните податоци: 
Се брише досегашниот Застапник на работната ор-
ганизација Мирко Аврамовски, директор, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник'Петар 
Аврамовски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 28/1981 година. (73) 
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Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 23 од 23. I. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 502 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Заводот за заштита на спомениците на културата, 
природните реткости и музеј — Битола со следните 
податоци: 

Име на лицето овластено за застапување: Ни-
кола Иванов, индивидуален работоводен орган — 
директор, со неограничени овластувања. 

' Му престанува овластувањето за застапување 
на Димче Димитровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.4 

бр. 23/8,1. (74К 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 22 од 9. II. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 83 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Уметничката галерија „Моша Пијаде" — Битола, 
со следните податоци: Име на лицето овластено за 
застапување: Христова Лилјана, в.д. индивидуален 
работоводен орган — директор, со неограничени 
овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Андреевски Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 22/81. (75) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 15 од 27. I. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 310 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Централното основно училиште „Браќа Миладинов-
ци", с. Жван, со следните податоци: Име на лицето 
овластено за застапување Ристевски Илија, ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Радовски То-
мислав. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 15/81. " - (76) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Ѓоко Марковиќ, с. Че-
тирце, Кумановско. (1426) 

Воена книшка на име Осман Османи, с. Пирок, 
Тетовско. (1427) 

Воена книшка на име Гија Јовановски, ул. „Ко-
совска бригада" бр. 5, Куманово. (1429) 

Воена книшка на име Елвис Селими, с. Бого-
виње, Тетово. ч (1462) 

Воена книшка на име Џелал Јакупи, с. Пршов-
це, Тетовско. (1465) 

Воена книшка на име Абдил Адили, с. Пала-
тица, Тетовско. (1518) 

Воена книшка на име Јонуз Рецепи, с. Сопот, 
Кумановско. (1600) 

Воена книшка на име Абдулџемил Идризи, с. 
Желино, Тетово. - ^ (1703) 

Воена книшка на име Аљими Идризи, с. Гајре, 
Тетово. (1714) 

Воена книшка на име Рецеп Шабани, ул. „Мир-
че Ацев" бр. 62, Тетово. (1722) 

Воена книшка на име Љубомир Бошков, с. Ар-
гулица, Штип. (1872) 

Воена книшка издадена во Крушево на име 
Ќемал Гановиќ, с. Г. Оризари, Титоввелешко. (1920) 

Воена книшка на име Никола ѓорѓиев, ул. „Јов-
че Чучук" бр. 76, Титов Велес. ' (1947) 

Воена книшка на,име Фардул Јахији, с. Чело-
пек, Тетовско. (1974) 

КОНКУРСИ 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 20 од 30. I. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 263 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Болницата за душевни болести — Демир Хисар, 
со следните податоци: Име на лицето овластено за 

застапување: д-р Димитар Петровски, индивидуален 
работоводен орган - директор, со неограничени 
овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Драгољуб Христовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 20/81. (7 7 ) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 19 од 16. I. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 192 го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на ОЗТ Печатница „11 
Октомври" - Прилеп, со следните податоци: Про-
ширување на споредна дејност: 120311 - издавачка 
дејност (издавање на книги, учебници, научни дела, 
прирачници, брошури и обрасци) и конфекциони-
рање на хартија; 013909 - изработка на печати и 
штембили. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 19/81. ( 8 0 ) 

Врз основа на член 504 и 505 на З З Т и член 
48 од Статутот на РО „ТЕХНОКОМЕРЦ" - увоз-
извоз — Скопје и врз основа на одлуката на ра-
ботната заедница, Работната организација 

распишува 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен ор-
ган (Главен директор) на работната организација 
„ТЕХНОКОМЕРЦ" - увоз-извоз - Скопје 

Кандидатите кои' сакаат да конкурираат треба 
да ги исполнуваат следниве минимални услови: 

1) Да имаат завршено висока или виша струч-
на подготовка — машински факултет — мотори-
зацијски смер. Кандидатот кој покрај овој факул-
тет ќе има завршено и економски факултет — 
економско-комерциј^лен смер ќе има приоритет. 

2. Да имаат работно искуство на раководни 
места во стопанството, а особено во внатрешната 
и надворешната трговија од најмалку 3 (три) го-
дини и да има право за обавување на работа и 
работни задачи од делокругот на надворешно-тр-
говскиот промет. 

Кандидатите да ги поднесат молбите заедно со 
документите, до Конкурсната комисија на Работ-
ната заедница на РО „ТЕХНОКОМЕРЦ" — увоз-
извоз - Скопје, ул. „Даме Груев" бр. 3 најдоцна 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
оној конкурс. ( /115/ 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот штембил под назив: „Макпатрол" 
увоз-извоз Н.СОЛ.О. — Скопје, ООЗТ „Големопро-
дажба" H.COJI.O., ТНГ постројка - Титов Велес", 
се огласува за неважен. (1853) 

Загубените тркалезен печат и штембил.под на-
зив: „Основно училиште „Наум Наумоски-Борче", 
Социјалистичка Република Македонија, Маџари I", 
се огласуваат за неважни. (1932) 

Конкурсната комисија при Изолатерско-оптич-
ката организација „ИЗООПТИК" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за технички раководител на организацијата 
Конкурсната комисија при Изолатерско-оптич-

дени со Законот, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 
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— да имаат завршено технички факултет I 
степен — машински смер со најмалку четири го-
дини работно искуство или 

— да имаат завршено средно техничко учи-
лиште — машински смер со најмногу шест години 
работно искуство. 

Покрај горните услови, предност ќе имаат кан-
дидатите кои работеле на исти или слични работи 
и работни задачи. 

Со молбите кандидатите треба да ги достават и 
следни,те документи: диплома за завршено образо-
вание и потврда за работно искуство. 

Молбите со потребните документи да се дос-
тават до конкурсната комисија на „ИЗООПТИК" 
— Скопје, ул. „Партизански одреди" број 101. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. - /116/ 

Врз основа на член 10 од Законот за работните 
односи, член 13 и 17 од Правилникот за работните 
односи на РО „Беншомак" и одлуката на Работнич-
киот совет бр. 0202-56717 од 19. 03. 1981 г., конкурс-
ната комисија 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работи и работни задачи 
со посебни овластувања и одговорности — Дирек-

тор на финансиски сектор 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

но,т за работните односи и Правилникот за работ-
ните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

— за извршување на работни задачи дирек-
тор на финансиски сектор кандидатите треба да 
имаат стручна подготовка дипломиран економист; 

— да имаат работно искуство 5 години; 
— да не им е забрането со закон или судска 

пресуда обавување на работните задачи за кои се 
пријавуваат. 

Покрај молбата кандидатите треба да ги дос-
тават следните документи: 

— доказ за стручна подготовка, 
— доказ дека не му е со Закон или судска 

пресуда забрането обавување на работните задачи 
за кои се пријавува, 

— доказ за работното искуство, 
— согласност од РО ако е вработен. 
Молбите со потребните документи да се доста-

ват на адреса: 
Рудници „Бентомак" — Крива Паланка. 
Некомплетираните документи нема да се раз-

гледуваат. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". ' /120/ 

СОВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ 
„СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на два ветеринара на неодредено 
време 

Кандидатите покрај општите услови предвиде-
ни со законот треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

а) Да имаат завршено ветеринарен факултет 
и работно искуство до 5 (пет) години во струката 
на работи и работни задачи: 

— специјалист по патологија на овци, 
— искуство — да работел на патологија кај го-

ведата. 
Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат предвид при разгледувањето. /121/ 
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Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Институтот за тутун — 
П Р И Л Е П 

У с л о в и : 

Покрај општите услови предвидени со Закон, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните: 

— да има висока стручна подготовка — зем- , 
јоделски факултет со 6 години работно искуство; 

— да има звање научен советник, професор, 
виши научен соработник, научен соработник или 
доцент; 

— кандидатите покрај молбата треба да доста-
ват: диплома за завршен земјоделски факултет, 
решение за избор во научно звање, кратка биогра-
фија и потврда за работното искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Секретаријатот на Институтот за тутун — 
Прилеп. /122/ 

Конкурсната комисија на Работната организа-
ција за угостителство и туризам Инекс „Горица" 
— Охрид 

распишува 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на директор на Работната 
организација Инекс „Горица" - Охрид 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со Законот за здружениот труд и Законот за 
работните односи треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка и на ј -
малку 5 години работно искуство на раководно 
работно место; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти и организациони способности. 

Кандидатите покрај молбата треба да доста-
ват: 

— диплома за стручна подготовка и 
— потврда за работното искуство на роковод-

но работно место. 
Молбите се примаат во рок од 15 дена од де-

нот на објавувањето на Конкурсот во „Службен 
весник на СРМ". 

Некзомплетираните молби со бараните докумен-
ти и молбите поднесени по истекот на конкурсниот 
рок нема да се земаат предвид. /123/ 

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор или преизбор на еден научен работник 
за областа фитоценологија во звањето научен или 

виш научен соработник 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да прило-
жат диплома за завршен III степен студии, однос-

но за завршен докторат, куса биографија, список 
на стручни и научни трудови и по еден примерок 
од самите трудови. 

Пријавите со останатите документи, се "подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. 

Конкурсот да се објави во „Службен весник 
на СРМ". /128/ 
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Врз основа на член 61 и 62 од Статутот, Бра-
в а р с к и лимарската задруга „25 Мај" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работоводен орган-директор 

УСЛОВИ: 
- кандидатот да е ВКВ или KB бравар со 

најмалку 6 години работно искуство, од кои 4 (че-
тири) години на раководно работно место. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Браварско-
лимарската задруга „25 Мај" — Скопје, ул. „Пе-
тар Манџуков" бр. 15, Бутел I — Скопје. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
разгледувани. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. /129/ 

Врз основа на член 44 од Статутот на РЗЗС на 
РО „ИНПРЕС" - Горче Петров - Скопје, Работ-
ничкиот совет на организацијата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на раководител на Работната заедница за-
еднички служби 

Кандидатите, покрај општите услови, предви-
дени со Законот за работните односи, треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка од еко-
номска или правна насока со пет години стаж; 

— да имаат виша стручна подготовка од еко-
номска или правна насока со три години стаж; 

— да имаат морално-политички квалитети; 
— да се идејно и општествено јасно определе-

ни за оживотворување на политиката на СК и 
принципите на нашите социјалистички самоуправ-
ни односи. 

Кон пријавата кандидатите се должни да дос-
тават: 

— диплома за завршено соодветно образова-
ние и 

— доказ за работно искуство. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 

на објавувањето во јавните гласила. /133/ 

Врз основа на член 45 од Статутот на ООЗТ 
„ПРОМЕТ" на РО „ИНПРЕС" - Горче Петров -
Скопје, Работничкиот совет на организацијата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на ООЗТ „ПРОМЕТ" 
Кандидатите, покрај општите услови, предви-

дени со Законот за работните односи, треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка од еко-
номска или правна насока со пет години стаж; 

— да имаат виша стручна подготовка од еко-
номска или правна насока со три години стаж; 

— да имат морално-политички квалитети; 
— да се идејно и општествено јасно определе-

ни за оживотворување на политиката на СК и 
принципите на нашите социјалистички самоуправ-
ни односи. 

Кон пријавата кандидатите се должни да дос-
тават: 

— диплома за завршено соодветно образова-
ние и 

— доказ за работно искуство. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 

на објавувањето во јавните гласила. /134/ 

Бр. 13- - Стр. 319 

Врз основа на член 45 од Статутот на ООЗТ 
„АЛБУМ" на РО „ИНПРЕС" - Ѓорче Петров -
Скопје, Работничкиот совет на организацијата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на ООЗТ „АЛБУМ" 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со Законот за работните односи, треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка од еко-
номска или правна насока со пет години стаж; 

— да имаат виша стручна подготовка од еко-
номска или правна насока со три години стаж; 

— да имаат морално-политички квалитети; 
— да се идејно и општествено јасно определе-

ни за оживотворување на политиката на СК и 
принципите на нашите социјалистички самоуправ-
ни односи. 

Кон пријавата кандидатите се должни да дос-
тават: 

— диплома за завршено соодветно образова-
ние; 

— доказ за работно искуство. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 

на објавувањето во јавните гласила. /135/ 

Врз основа на член 8 од Законот за работните 
односи на СРМ, Работничкиот совет на Столаро-
стаклорезачката задруга „ЈАВОР" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на еден раководител на Правно-општо-
кадровски и комерцијални работи на Столаро-
стаклорезачката задруга „Јавор" — Скопје 

Кандидатот, покрај општите услови предвиде-
ни со ЗЗТ, треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено правен факултет — втор 
степен; 

— да има 6 години работно искуство; 
— да поседува морално-политички квалитети; 
— да има стручни квалитети и организатор-

ски способности и 
— да не е осудуван по чл. 5И од Законот за 

здружен труд. 
Со молбата — пријавата кандидатот да доста-

ви докази за завршен правен факултет и потврда 
за работно искуство. 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до Столаро-стаклорезачката задруга „Јавор" 
— Скопје — населба Лисиче. 

Молбите со некомплетираните документи нема 
да се разгледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. /136/ 

Советот на Вишата земјоделска школа — Струмица 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на наставници со полно работно 
време по следните двосеместрални предмети: 

1. Педологија, 
2. Индустриски култури, 
3. Градинарство, 
4. Производство на тутун и влакнодајни кул-

тури, 
5. Организација на полјоделското и градинар-

ското производство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени во член 102, став 2 од Законот за ви-
сокото образование и член 117 од Статутот на шко-
лата. 

Кандидатите пријавите , и потребната докумен-
тација да ги достават до Секретаријатот на Шко-
лата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". /137/ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. Ш - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Соб-
ранието на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор (реизбор) на еден судија на 

Општинскиот суд-Охрид 

У с л о в и : 
— Кандидатов да е државјанин на СФРЈ; 
— Да е дипломиран правник со потребно ис-

куство и стручно знаење со положен правосуден 
испит и 

— Да има морално-политички квалитети за 
вршење на судската функција. 

Рокот за пријавување на заинтересираните 
кандидати трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
достават до Собранието на општината Охрид-Ко-
мисија за избор и именување во горе означениот 
рок. /114/ 

СОДРЖИНА 
Страна 

162. Решение за распишување на дополни-
телни избори за делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 297 

163. Одлука за утврдување висината на 
средств,ата за компензација на Желез -

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

128. 

22 април 1981 

тура — Ресен и за здружување на сред-
ствата во Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на физичкана култу-
ра во 1981 година — — — — — — 306 

РАДОВИШ 

129. Одлука за определување на стапката на 
придонесот 3ia вработување за 1981 го-
дина - - - - - - 307 

ВИНИЦА 

130. Одлука за проширување на здравстве-
ната заштита на осигурениците-земјо-
делци осигурени при Основната заедни-
ца на здравството и здравственото оси-
гурување — Виница — — — — — 307 

КАВАДАРЦИ 

131. Одлука за стапката на придонесот за 
здравствено осигурување на работници-
те за 1981 година — — — — — — 307 

132. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 
— земјоделци од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци — 308 

133. Одлука за условите под кои се смета де-
ка осигуреникот издржува членови на 
семејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за из-

ничката ,транспортна организација — 
Скопје за 1981 година — — — — ' — 297 
Одлука за продолжување на важноста 
на Одлуката за компензација на цената. 
на јунешко, свинско и пилешко (број-
лери) месо — — — — — — — — 297 
Програма за користење на средствата 
од Посебната републичка сметка за 
здравствена заштита на животните во 
1981 година - - - - - - - 297 
Правилник за уредување на^ кланиците 
и за внатрешно уредување на објектите 
За обработка, преработка и складирање 
на месо, млеко, ј а јца и риба и за вр-
шење на ветеринарно-санитарна контро-
ла во нив1 — — — — — — — — 299 
Наредба за изменување на Наредбата 
за пропишување на потсметки на уплат-
ните сметки како и за утврдување на 
преодни сметки и на збирни стапки за 
уплатување на придонесите од личниот 
доход на работниците и од^ доходот — 305 
Одлука за задолжително доставување 
ценовници заради известување — — 305 
Упатство за доставување ценовници до 
Републичката заедница за работите на 
цените заради заверка — — — — — 306 
Исправка на Одлуката за распоред на 
средствата за изградба и опремување на 
објектите од општ интерес за Републи-
ката за 1981 година — — — — — 306, 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

РЕСЕН 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката кул-

држување за 1981 година - — — — 308 
134. Одлука за стапката на придонес за 

здравствено осигурување на земјодел-
ците за 1981 година — — — — — 309 

135. Одлука за утврдување стапката на при-
донесите за здравствено осигурување 
на осигурениците привремено вон рабо-
тен однос за 1981 година — — — — 309 

136. Одлука за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење здрав-
ствена заштита во странство (деташи-
рани работници) за 1981 година - / — 309 

137. Одлука за висината на надоместокот на ; 

личен доход во случај на спреченост 
за работа за 1981 година — — — — 310 

138. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурените лица — работници на 
Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кава-
дарци — — — — — — — — — 311 

139. Одлука за висината на помошта за 
спрема на новородено дете — — — — 311 

140. Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците при користење на здрав-
ствена заштита за 1981 година — — 312 

141. Одлука за висината на патните трошо-
ци и дневниците што ќе се признаваат 
на осигурените лица кои се упатуваат 
на преглед и лекување во друго место 
во врска со остварувањето на здравст-
вената заштита — — — — — - 313 

142. Одлука за утврдување на финансиски-
от план на средствата на Фондот за 
здравствено осигурување на работници-
те за 1981 година — — — — — — 314 

143. Одлука за утврду-вање на финансискиот 
план на средствата . на ' Фондот за 
здравствено осигурување на земјодел-
ците за 1981 година — — — — — 314 
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