
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Леток, 23 јануари 1981 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

1. 
Врз основа на член 21, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен весник на СРМ", број 44/79), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕМИЈА НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. На Фабр,иката за производство на масло за 
јадење „Благој Горев" — Титов Велес, и се одоб-
рува премија на маслото за јадење во износ од 
3.000.000 динари. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ,ќе 
се исплати од средствата предвидени во Репуб-
личкиот буџет за 1981 година „Раздел 68 — Сред-
ства за компензации, премии, регреси и за попол-
нување на стоковните резерв,и", позиција 625. 

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

3. Републичкиот 'секретаријат за финансии ќе 
ја спроведе оваа одлука. 

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

Бр. 23-2534/1 
30 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

2. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", број 42/79), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА МАСЛОТО 
ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. На Фабриката за производство на масло за 
јадење „Благој Ѓорев" — Титов Велес, и се одоб-
рува компензација на цената на маслото за јаде-
ње во износ од 7.000.000 динари. 

2. Компензацијата од точка 1 од оваа одлука 
ќе ice покрие од средствата предвидени во Репуб-
личкиот буџет за 1980 година (Раздел 10, поз,иција 
123) — Средства за регреси, премии и компенза-
ции. 

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

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја спроведе оваа одлука. 

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

Бр: 23-2534/2 
30 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

3. 

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за 
и,звршување на Републичкиот буџет за 1981 годи-
на („Службен весник на СРМ", бр. 44/80), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 

ЛЕБОТ 

1. Важноста на О,длуката за компензација на 
цената на лебот („Службен весник на СРМ", бр. 
43/79, 10/80 и 27/80), се продолжува до 31 март 1981 
година. 

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

Бр. 213-46/1 
6 јануари 198)1 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Полон, с. р. 

4. 
Врз основа на чле,н 21, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1981 годи-
на („Службен весник на СРМ", бр. 44/80), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 

ЈУНЕШКОТО, СВИНСКОТО И ПИЛЕШКОТО 
(БРОЈЛЕРИ) МЕСО 

/1. Важноста на Одлуката за компензација на 
цената на јунеишшто, свинското и пилешкото (број-
лер,^ месо („Службен весник на СРМ", бр. 39/80), 
се продолжува до 31 ма,рт 1981 година. 

2. (Оваа одлука влегува ,во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-47/1 
6 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот -совет, 
Благој Попов, с. р . 
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5. 
Врз основа на член 2, став 1 од Одлуката за 

утврдување на мерилата за засметување -на ф и -
нансиските средства на организациите на здружен 
труд што ќе 'ги здружуваат и заеднички ќе ги 
вложуваат заради остварување на развојните про-
грами во Социјалистичка Република Македо,нија 
во п-ериод од 1976 година до 1980 година ,како 
постојани средства на Фондот 'на 'Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини („/Службен весник на СРМ" број 15/77), Из-
вршниот -совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 

И ЗАЕДНИЧКО ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

1. (Се дава согласност за здружување и заед-
ничко вложување на средствата за проширување 
и (модернизација на капацитетите за производство 
на моделарски и медицински гипс на Комбинатот 
за тип с и гипсени префабрикати ,,,Радика" од Де-
бар. 

2. Проширувањето и модернизацијата е во со-
гласност со Општествениот план на Социјалистич-
ка Република Македонија за период од 1976— 
1980 година, со мерилата од Одлуката за утврдува-
ње на мерилата за ,засметување на финансиските 
средства на организациите на здружениот труд 
што ќе ги здружуваат и заеднички ќе ги вложу-
ваат заради остварување на развојните програми 
во СР Македонија во периодот од 1976—1960 годи-
на како постојани средства на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на ,побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини. 

3. Здружените средства се сметаат како посто-
јани средства на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиени републики и автономни покраини. 

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

Бр. 23-2390/1 Претседател 
30 декември 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

6. 
Врз основа нџ член 32, став 3 од Законот за 

системите за врски, за радио сообраќају и поштен-
ски, телеграфски и телефо,нски сообраќај („Служ-
бен весник на СРМ" број 14/79), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ И 

РАДИО МЕРЕЊАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува висината на на-

доместокот за техничките (прегледи на радиостани-
ците и радио мерењата. 

Член 2 
Надоместокот за технички преглед на радио-

станици изнесува и тоа: 

а) за радиостаници на ВХФ и УХФ подрачје: 

1. до 5 VV (преносна) 300 динари 
2. до 10 VV (моб,илна) ' 500 
3. до 10 VV (фиксна) 1.000 
4. преку 10 (фиксна и релејна) 1500 ,, 

б) за ТВ предаватели и репетитори на В Х Ф и УХФ: 

1. за ТВ предаватели 7.000 
2. за ТВ репетитори: 

- до 10 VV 2000 
- преку 10 VV до 100 VV 3000 
- преку 100 VV до 500 VV 4000 
- преку 500 VV 5000 

в) за Ф М радио-дифузни предаватели и репети-
т о р ^ 

1. до 100 VV 4000 ' ,, 
2. преку 100 VV 5000 

г) за радиостаници на К Т подрачје: 
1. до 1100 W 2000 
2. преку 100 W до 500 W 3000 
3. преку 500 W 5000 

д) за радиостаници на СТ и ' ДТ подрачје: 
1. до il00 W 3000 
2. преку 100 Wflo 500 W 4000 
3. преку 500 W 5000 

ѓ) за радиостаници во усмерени 
радио-/релејни врски 4000 ,, 

Член 3 
Надоместокот за технички преглед 

на рачни радиостаници без атест изне- т 
сува loo 

Член 4 
Надоместокот за радио-мерења изнесува 250 

динари по работен час. 

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

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

Бр. 23-1459/1 
17 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршнио,т совет, 
Благој Попов, с. р. 

7. 
Врз основа на член 45, 'став 2 од Законот за 

системот на финансирањето на општините и на 
Републиката („Службен весник на СРМ", број 
44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУ-

ЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Се овластува републичкиот секретар за ф и -
нансии да може да одобрува користење на сред-
ства од тековната буџетска резерва на Републич-
киот буџет за 1981 година, кое по одделни барања 
не го надминува износот од 100.000 динари. 

2. З а користењето на средствата од точка 1 на 
ова решение, републичкиот секретар за финансии 
му поднесува повремени извештаи на Извршниот 
совет на (Собранието на СР Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе ice објави bio „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2480/1 Претседател 
25 декември 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 
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8, 
Врз основа на член 67, (став 3 и 4 од Законот 

за даноците на (граѓаните („Службен весник rfS 
СРМ", број 45/77, 9/78 и 43/78), републичкиот се-
кретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТНИТЕ 
КНИГИ И ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДА-
НОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ СТОПАН-

СКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Правилникот !за формата, содржината и на-

чинот на водењето на работните книги и помош-
ната евиденција на даночните обврзниц,и што вр-
шат 'стопанска и професионална дејност („Служ-
бен весник на СРМ", број 4б/718), во член 2, став 
2, по зборот „(Стока", се става запирка а заградата 
се брише. 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Работните книги, помошната евиденција и об-

расците за документациј ата (блок — кочани на 
сметки, признаница парагон — блок и сл.) пред 
употребата се заверуваат к а ј надлежниот орган за 
приходи на општината. 

Органот за приходи на општината води посебна 
ев,иденција за работните книги, помошната евиден-
ција и за обрасците за документациј ата од став 
1 на овој член". 

Член 3 
Во член 5 точка 1, запирката се заменува со 

точка и запирка а зборовите до крајот на точката 
се бришат. 

Во точка 4 запирката се заменува со точка, а 
зборовите до крајот на точката се бришат. 

Член 4 
СВо член 6, -став 1, ред 6 (зборовите: „и помош-

ната евиденција" 'се бришат и во ред '10, по зборо-
вите: „и образецот на „РК-Т" запирката се заме-
нува tco точка а зборовите до крајот на ставот се 
бришат. 

Во став 2, ред втори, зборовите: „и помошната 
евиденција" и во ред седми зборовите: „образецот 
ДИП-2" се бр,ишат. 

Во став 4, по зборот „РК-ПТО", запирката се 
заменува со точка а зборовите до кра јот на ставот 
се бришат. 

Член 5 
Во член 8, став 3, алинеја 3 втората реченица 

се б,рише. 
Во алинеја 6, реченица втора, заградата се бри-

ше, а зборовите „фактура, сметка и сл." се заме-
нуваат со зборовите: „сметка признаница, сметко-
потврда, парагон — блок и сл.". Третата реченица 
се брише. 

Член 6 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Во книгата на приходи (образец „РК-ГГУ") 

се к н и ж и остварениот брутонприход од продаде-
ните алкохолни и безалкохолни пијалаци, од хра-
на и од други угостителски услуги, според обра-
зецот „РК-ПУ" кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Книжењето на прометот се врши секој ден но 
најдоцна во наредниот ден врз основа на состојба-
та на контролната листа од касата, по правило, 
ресторанот односно угостителска каса (регистар 
- каса НЦР 82-301/1) која што издава бон во дуп-
ликат со следново: датум и број на книжењето, 
ознака и износ на конСумациј ата и број на однос-
ната меморија односно парагон — блок за обврз-
ниците кои прометот не го евидентираат преку ре-
гистар — каса. 

Бонот од решстар — касата и примерокот од 
парагон — блокот се дава на корисникот на ус-
лугата. 

Книгата на приходи содржи потребен број ко-
лони и во нив се к н и ж и следново: 

— во колоната 1, се впишува редниот број на 
книжењето; 

— во колоната 2, се впишува датумот на кни-
жењето /(ден, месец и година); 

— во коло,ната 3, се впишува бројот на днев-
ниот извештај ; 

— во колоните 4, 5, 6 и 7 се впишува днев-
ниот ,промет одделно за алкохолни пијалаци, без-
алкохолни пијалаци, храна -и од други угостител-
ски услуги, а во колонат,а 8 се впишу,ва збирно 
остварениот промет за односниот ден. 

Член 7 
Во член 15, став 3, во алинеја 6, заградата 

се брише, а зборовите „фактура, сметка, призна-
ница, ситуација и сл." се заменуваат со зборовите: 
„Сметка, признаница, ситуација, парагон — блок 
и сл". 

Член 8 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Дневниот извештај за прометот ice води в,рз 

основа на издадените документи за испорачаните 
стоки односно извршените у,слуги (сметка, призна-
ница, парагон — блок, ситуација, контролна лента 
од регистар — каса и сл.) и служи како збир од-
носно рекапитулар за дневно книжење во книгата 
за приходи. 

Дневниот извештај од даночните обврз,ници (ѕи-
даро-фасадери, столари, леари, автобравари, елек-
т р о н и к а л атери и слично), кои, поради карактерот 
на работата немаат секој ден промет, се составува 
во денот кога е остварен прих,одот, а се прокни-
жува во книгата на приходи наредниот ден. 

Обврзниците што вршат промет на стока на 
градските пазаришта, преку тезга, дневниот из-
вештај за прометот го составуваат врз основа на 
потврдата за наплатениот надоместок од управата 
за пазариште за користење на тезгата. 

Адвокатите не водат дневен ,извештај, а прихо-
дите ги книжат во книгата на приходи врз основа 
на -издадената признаница на странката. 

Дневниот извештај и документите за книжење 
во книгата за приходи се водат според пропиша-
ните Обрасци („ДИП-d" и „ДИП-12") кои се составе,н 
дел на овој правилник. 

Член 9 
По чле,н 20, се додава нов член 20-а, кој гласи: 

„Член 20-а 
Даночните обврзници што вршат ѕидаро-фаса-

дерска, механичарока, машинобраварска, автомеха-
ничарска, леарска, автобраварска, автолимарска, 
електроинсталатерска, електромехаогаичарска, сто-
ларска дејност и други дејности за кои општината 
ќе определи да водат помошна евиденција водат 
евиденциј,а на порачки к а к о помошна евиденција 
кон книгата за приходи. 

Ев,иденцијата на порачките содржи потребен 
број колонии и тоа: 

— во колоната 1, се впишува редниот број на 
промените; 

— во колоната 2, се впишува името и прези-
мето на нарачателот; 

— во колоната 3, се впишува адреса (место, 
улица и број) на нарачателот; 

— ,во колоната 4, се впишува денот кога е из-
вршена порачката; 

— во колоната 5, се опишува предметот во врс-
ка со кој се врши услугата, (на пр: тип, марка и 
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регистарски бро,ј за механичарите, улица и број 
на оградата и (местото каде што се врши услугата 
за ѕидаро-фасадерите и сл.); 

— во колоната 6, се впишува описот на рабо-
тите што се извршуваат за нарачателот (на пр: 
поправка на моторот на (моторното возило, лансира-
ше, изготвување на градежна (столарија, ѕидање 
на Згради, мо л, ирање и сл.); 

— во колоната 7 се впишува датумот кота е 
наплатена услугата и бројот на сметката; 

— во колоната 8, се впишуваат вградените де-
лови односно материјали, доколку се користени 
при услугата, и ,нивната вредност." 

Член 10 , 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 08-2987/1 
23 декемвр,и 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

К Н Ц Г А Н А П Р И Х О Д И 
(образец „РК-ПУ") 

Образец „ДИП-1" 
ДНЕВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕТОТ Бр. 

ден месец : 198 год. 

О,бразец „ДИП-2" 
ДНЕВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕТОТ Бр. 

д е н месец 198 го,д. 
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9. 
Врз основа на член 3 став 3 и 4 од Законот 

за боречкиот додаток на учебниците во Народно-
ослободителното ,движење во егејскиот дел на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 23/75 и 
27/77), републичкиот 'секретар за здравство и соци-
јална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВОТ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

ВО И ПОЛУГОДИЕ ВО 1980 ГОДИНА 

1. Основот за определување ,на боречкиот до-
даток во 1980 година се зголемува од 1. VII. 1980 
година, за 11% и ќе изнесува 7.193 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
ци ј а листичка ' Република Макед они ј а". 

Бр. 03. 01-7268 
30 декември 1980 година 

Скопје 

Републички секре,тар 
за здравство и социјална политика, 

Петар Џундев, с. р. 

10. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76) и член 56 од Пра-
вилникот за условите и начинот на вршење за-
должителна имунизација, серопрофилакса и хемио-
профилакса против заразни болести и за лицата 
што подлежат на таа обврска '(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/80), републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ-

НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1981 ГОДИНА 

Во 19811 година имунизација е задолжителна ' 

I. Пропив тубер,кулозата (Tuberculosis), дифте-
ријата (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата 
кашлица (Pertussis), детската парализа (Poliomyelitis 
ant. acuta) и малите с-ипаници (Morbilli) — за сите 
лица од определена возраст според оваа програма. 

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица 
повредени од бесно животно или од животно за 
кое се сомнева дека е бесно; 

2) ,против колерата, големите сипаници и жол-
тата треска — за сите лица кои патуваат во зем-
јата во ко ја постои некоја од тие болести или во 
земј'а ко ја бара имунизација против тие болести; 

3) против цревниот тифус и други заразни 
болести — за сите лица за кои постојат епидемио-
лошки индикации. 

Задолжителната ,имунизација против заразните 
болести од точка I се врши исклучително на пер-
манентен начин — континуирано имунизирање во 
текот на целата година, а против детска парализа 
од 1 јануар,и до 15 јуни и од .1 октомври до 81 де-
кември 1981 година со трит,ипна вакцина, согласно 
член 7 од Правилникот за условите и начинот на 
вршење задолжителна имунизација, серопрофилак-
са и хемиоорофилакса против заразни болести и за 
лицата што подлежат на таа обврска („Службен 
лист на ,СФРЈ", број 8/80). 

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

два месеца; 
2. на сите лицћ од навршени 2 месеца до на-

вршени 19 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако не реагираат на ту-

беркулин или к а ј кои реакцијата на туберкулин 
во пречник е помала од 6 мм; 

3. ревакцинирањето се врши според календа-
рот за ,имунизација, односно во 2-та, 7-та, 14-та 
и 19-та година на возраст, со претходно тестирање. 

,2) ,Иму.низација против дифтерија, тетанус и 
голема кашлица: 

А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. 10. 1980 до 30. 9. 

1981 година, на возраст определена со календарот 
за имунизација; 

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

Б . ^ в а к ц и н и р а њ е се врши: 

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 
1980 година против дифтерија , тетанус, ,голема к а ш -
лица, на возраст определена со календарот за иму-
низација; 

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

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

3) ,Имунизација против дифтерија и тетанус: 

А. Вакцинирање ice врши: 
1. на сите деца до петгодишна возраст кои 

уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а 
ја прележале големата кашлица; 

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

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата и четиринаесеттата 

година, кои порано уредно се вакцинирани и ре-
вакцинирани против дифтерија и тетанус според 
календарот за 'имунизација, лицата ревакцинирани 
на дванаесетгодишна возраст не подлежат на ре-
вакзцинација во четиринаесеттата год,ина .на возраст; 

2. на 'сите деца до четиринаесетгодишна возраст 
вакцинирани првпат во 1980 година против д и ф -
терија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало 
една година. 

Имунизација на лица постари од 8 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис). 

4) Имунизација против тетанус: 

A. Вакцинирање се врши: 

1. на сите лица од навршени четиринаесет годи-
ни до навршени деветнаесет години, коси против 
тетанус порано не биле имунизирани. 

B. Ревакцинирање се врши: 

1. на сите лица во деветнаесеттата година кои 
претходно уредно биле имунизирани и реимунизи-
рани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер однос-
но Ди-Те или Те; 

2. на сите лица од четиринаесет години до девет-
наесет години возраст кои во 1980 година биле за 
првпат имунизирани против тетанус, ако од иму-
низирањето поминало ед,на година. 

5) Имунизација против детска парализа : 

А. Вакцинирање се врши: 

1. на сите деца родени од 1. 10. 1980 до 30. 09. 
1981 'година, според календарот за имунизација; 

2. на сите деца родени од 1. 01. 1967 до 30. 09. 
1980 година кои порано не биле вакцинирани. 
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Б. Ревакцинирање се врши: 
,1. на ,сите деца комплетно вакцинирани во 

1980 година, ако од вакцинирањето поминало една 
година; 

2. на сите деца во четвртата, седмата и четири-
наесеттата година, кои претходно биле комплетно 
вакцинирани и ревакцинирани 'според календарот 
за имунизација. 

Возраст на лица 
што подлежат на 
имунизација 

до 2 месеца 
4, 5 и б месеци 
4, 5 1/2 и 7 месеци 
13 месеци 
18 месеци 
20 месеци 
12—30 месеци 
4 години 

7 години 

14 години 

19 години 
19 години 

II 

На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести и на /следните лица: 

1. На задолжителна имунизација против мали 
сипаници подлежат лица од наполнети 6 до 12 ме-
сеци возраст ако постојат епидемиолошки инди-
кации. Задолжителна имунизација против мали 
сипаници на лица што се вакцинирани 'пред на-
полнети 12 месеци возраст се врши и по напол-
нети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години 
возраст. На задолжителна имунизација ,против мали 
сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 ме-
сеци до наполнети 14 години возраст што /се вак-
цинирани против мали сипаници, ако за тоа посто-
јат епидемиолошки индикации утврдени од страна 
на надлежниот орган во Републиката. 

2. На задолжителна имунизација против бес-
нило подлежат сите лица изложени на инфекција 
со вирусот на беснило, и тоа: 

1) лице укажано или на друг начин повредено 
од бесно и на беснило сомнително диво или до-
машно животно; 

2) лице укасано од куче или мачка на непоз-
нат имател што не можат да се држат- под десет-
дневна ветеринарска контрола; 

3) лице укажано од куче или мачка што во рок 
од десет дена од денот на повредата на лицето ќе 
покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат 
убиени или ќе заскитаат; 

4) лице што можело да се. зарази со вирус на 
беснило преку слузницата или оштетување на ко-
жата; 

5) лице повредено при работа со материјал кон-
таминиран со вирус на беснило. 

Иму,низацијата против беснило се врши соглас-
но член 34, 35, 36, 48 и 49 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна 

6) Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
:1. на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршена 14 годишна возраст, к о и не прележале ма-
ли сипаници. 

Имунизацијата (против определените заразни 
болести во оваа (програма се врши по следниот 

Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ревакциниграњ е 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 

I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 
II ревакцинирање 
II ревакцинирање 

III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ,ревакцинирање 
IV ревакцинирање 

IV рееакцинирање 
V ревакцинирање 

имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилацсса 
против заразните болести и за лицата што подле-
жат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ", 
број 8/80). 

3. На задолжителна имунизација против коле-
ра, големи сипаници и жолта треска подлежат 
лица што патуваат во земја во ко ја постои некоја 
од тие болести или во земја ко ја бара имунизаци-
ј а против тие болести. 

Имунизација против колера, големи сипаници 
и жолта треска се врши согласно членовите: 37, 38, 
39, 40, 41 и 42 од Правилникот за условите и на-
чинот на вршењето на задолжителната имуниза-
ција, серопрофилакса и хемиопрофилакса против 
заразни болести и за лицата што подлежат на таа 
обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/80). 

4. На задолжителна ,имунизација против цре-
вен тифус подлежат: 

,1) лица вработени на чистење канализација , 
чистење септички јами, отстранување ѓуб,ре и дру-
ги отпадни материи од населби; 

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тифус;' 

3) л,ица кои живеат или работат во места и 
краишта зафатени со поплава, земјотрес и други 
елементарни непогоди и масовни несреќи, лица 
што учествуваат во изведување на работи на го-
леми работилница на кои се неповолни условите 
на домувањето, исхраната и снабдувањето со вода 
за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки ин-
дикации утврдени од ст,рана на надлежниот орган 
во Републиката. 

Лицата од став 1 на овој член што се помлади 
од 3 или постари од 60 години не подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус. 

Ревакцинирање на лица што подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус се 
врши по истекот на една година од денот на вак -
цинирањето и се врши но истекот на три години се 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУН,ИЗАЦИЈА 

Болест против која се 
врши имунизација 

Туберкулоза без тестирање 
Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози) 
Детска парализа (3 дози тритипна вакцина) 
Мали сипаници 
Дифтерија, тета,нус-пертусис (1 доза) 
Детска парализа (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тетанус-пертуоис (.1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија — тетанус (1 доза) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија — тетанус (1 доза) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Тетанус ,(,1 доза) 
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додека се вработени на определени работи, односно 
додека постои некоја од причините. 

Вакцинирањето против цревен тифус се врши 
со давање на две дози вакцина во растојание што 
не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго 
од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање 
на една доза вакцина — длабоко поткожно на зад-
ната страна од надлактицата. 

5. На задолжителна имунизација против тубер-
кулоза подлежат лица вработени во организациите 
на здружен труд за дија-гностика и лекување на 
туберкулозата што не реагираат на туберкулин или 
к а ј ко:и реакцијата на туберкулин во пречник е 
помала од 6 мм. без оглед на возраста. 

I II 
Оваа програма влегува во 'сила наредниот ден 

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

Бр. 03-01-7067 
22 декември 1980 година 

Скопје 
Републички (секретар 

за здравство и 
социјална политика, 

Петар Џундев, с. р. 

11. 
Уставниот суд ,на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија ,и членот 14, 
став 1, алинеја 5 w членовите 16 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма- ' 
кедонија и за правното дејство' на негов,ите одлу-
ки, по одржаната јавна расправа на 23 септември 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ точките' 2, 3 и 4 на ставот 

2 на член 40 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците од Основното учил,иште „Крсте Мисир-
ков" во Куманово, донесен со референдум на 28 
декември 1977 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на членот 43 од актот озна-
чен во точката 1 на оваа ,одлука. 

3. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Основното училиште „Крсте 
Мисирков" во Куманово на начинот определен за 
обја,вување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, пред Устав,ниот суд на Македонија, пове,де по-.-
стапка за оценување уставноста и зако,нитоста на 
одредбите од оспорениот акт означен во точките 1 
и 2 на ов.аа одлука. Според наводите во предло-
гот со оспорениот член 40 од правилникот неед-
накво била вреднувана стручната подготовка на 
наставниците иако со Законот за основното воспи-
тание и образование било оценето дека со еден од 
степените предвидени во членот 79 од означениот 
закон со успех може да се изведува одделенска 
односно предметна настава во основните училиш-
та. Понатаму, според мислењето на предлагачот, 
со оспорениот член 43 од правилникот нееднакво 
бил вреднуван и минатиот труд ,на наставниците 
зависно од степенот на нивната стручна подго-
товка. 

В. Разгледувај,ќи его оспоре,ниот член 40 од пра-
вилникот во текот на подготвителната постапка и 
на јавната расправа Судов утврди дека согласно 
Законот за Фенов,ното воспитание и образование со 
него се предвидува стручната подготовка потребна 
за извршување на сложеноста ,на работите и работ-
ните задачи, како претпоставка за нивно поква-
литетно извршување. Така, според точката 1 на 
ставот 2 од овој член, по основот сложеност, на 

директорот му се определуваат 100 бода, а според 
точките 2, 3 и 4 од овој член, на професорот 160, 
на наставникот 100, а на учителот и. на секрета-
рот со средно образование 40 бода. По овој основ 
во останатите точки на овој член се предв,идени 
бодов,и за другите работници' во училиштето. 

6. Според начелото на распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и ,во ставот 1 на членот 126 од Законот за 
з,дружениот труд на секој работник му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување ' на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација. Исто така, според алинеја-
та 8 на ставот 3 на член 13 од Законот за здру-
жениот труд работниците во основната организа-
ција на 'здруже,ниот труд, остварувајќи го правото 
на работа со општествени средства, заедно и рам-
ноправно, покрај другото, стекнуваат личен доход 
според резултатите од својот труд и личниот при-, 
денес што го-дале со својот тековен и минат труд 
за зголемување на доходот на основната организа-
ција на здружениот труд. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образо,вание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 
48/78) наставници за одделенска настава можат да 
бидат лица што завршиле филозофски факултет 
педагошка група, педагошка академија" отсек за 
одделенска настава и, лица што завршиле учител-
ска школа. Наставници по предметна настава во 
основното училиште, според ставот 2 од истиот 
член од оз,начениот закон, можат да бидат лица 
што завршиле еднопредметна или дво,предметна 
соодветна група за образование на наставници на 
факултет, висока школа, ликовна академија, му-
зичка а,кадемија, педагошка академија или виша 
школа. 

Со оглед на тоа Судов смета дека наставникот 
кој има еден од степените на стручна подготовка 
предвидени во ставовите 1 и 2 на член 79 о Д За -
конот за осно,вното воспитание и образование е 
стручно оспособен за изведување настава во ос-
новното училиште. Поради тоа, при вреднувањето 
на работите и работните задачи на наставниците, 
кога е во прашање еднаква сложеност на работите 
и работните задачи ,и кога со закон е утврдено де-
ка со било кој од предвидените степени на стручна 
подготовка со успех ќе се изведува наставата во 
основното училиште, мора да се поаѓа од един-
ствени мерила за вреднување на основот сложе-
ност ,затоа што стручната подготовка е основен еле-
мент за одредување степенот на сложеноста на ра-
ботите и работните задачи. На овој начин, по ми-
слењето на Судов, не се обезвреднува значењето и 
вл,ијанието на стручната - подготовка во развиен 
систем на основи и мерила за распределба ,на сред-
ствата за лични доходи според вложениот труд. 

Судов, исто така, утврди дека вреднувањето на 
квалитетот на извршените работи и работни зада-
чи, к а к о што тоа е определено во ставот 2 на член 
40 од оспорениот правилник, со претпоставка дека 
наст.авникот кој и5ма повисок степен на стручна 
подготовка наставно-воспитните работи и работни 
задачи ќе ги извршува поквалитетно од наставни-
кот со понизок степен на стручна подготовка, не е 
во согласност со начелото на распределба според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и ,во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд. Ова затоа што, доколку работ-
никот со повисок степен на стручна подготовка, 
при оценувањето на конкретните резултати постиг-
нати во работата, т. е. при конечното мерење на 
неговиот ,придонес во работата и резултат,ите од 
неговиот труд, покаже дека работите и работните 
задачи ги извршил со поголем успех по квалитет, 
дури тогаш тоа би можело, да се одрази на него-
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виот конечен личен доход, а не квалитетот да се 
оценува во време кога работите и работните зада-
чи се уште не се извршени. 

7. Понатаму, Судов на јавната расправа утвр-
ди дека советот на училиштето на 20 јуни 1979 го-
дина донел одлука со која е укинат 'оспорениот 
член 43 од правилникот за лични доходи. Со оглед 
на тоа што оваа одредба од (Правилникот веќе не е 
во сила Судов, согласно алинејата 5 на став 1 на 
член 14 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејст-

во на неговите одлуки, ја запре постапката за 
оценување на нејзината ус,тавност и законитост. 

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

У. бр. 76/вО 
23 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 
здравството („Службен весник на СРМ", бр. 20/70) 
и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спо-
годба за здружување на општинските СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување во Ре-
публичка СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието на Републичката СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје, 
на заедничката седница на сите собори на делега-
тите, одржана на 22 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Програмата за здравствена 

заштита на населението на СР Македонија за 1980 
година. 

Член 2 
Програмата за здравствена заштита на на-

селението н'а СР Македонија е составен дел на оваа 
одлука. 

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

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

Бр. 0606-2Т27/1 
22. декември 1980 година 

Скопје 
Зам. претседател, 

Игнат Ефремов, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕ-

ТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

Здравствената заштита на населението во СР 
Македонија во 1980 -година се остваруваше сог-
ласно целите и задачите зацртани во Програмата 
за здравствена заштита на населението, Програ-
мата за задолжителни видови на з,дравствена заш-
тита, Акционата програма за намалување на ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца и 
Акционата програма за подобрување на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба во СР 
Македонија. 

Програмата за здравствена заштита на насе-
лението во СР Македонија за 1981 година, изгот-
вена е врз основа на потребата за остварување на 
квалитетна, ефикасна и рационална здравствена 
заштита. Bio неа се вградени основните интенции 
на глобалните прав,ци на развојот на здравството 
во Републиката и поставките на Општествениот 
план за оишитествено-економскиот развој на СР 
Македонија за периодот 1981—1985 година. 

На ист пр,инцип и методологија преку само-
управно договарање — средбено планирање, секо-
ва општина треба да изготви своја програма врз 
основа на своите специфичности и материјални 
можности. 

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 

Од анализата на демографските движења, 
здравствената состојба на населението, анализата 
во врска со санитарно-хигиенсќите и епидемиолош-
ките услови на работната и животната средина, ор-
ганизацијата ,и ,раширеноста на мрежата на здрав-
ствените работни организации, кадров-ска струк-
тура, опременоста, економските можности на оп-
штествено-политичките заедници, како и зацртани-
те основни поставки во Општествениот план за 
развој на Републиката, како приоритетни пробле-
ми за решавање во 198,1 година се следните: 

— високата смртност и заболувањата на доен-
чињата и малите деца; 

— неповолната хигиенс,ко-епидемиолошка сос-
тојба на с,редината во која живее и работи населе-
нието и акутните заразни заболувања; 

— хроничните дегенеративни заболувања (кар-
д ̂ васкуларните , малигните неоплазми, дијабете-
сот и др.); 

— професионалните заболувања, оштетувања и 
повреди; 

— душевните и нервните заболувања; . 
— здравствената просвете,ност ,и култура на на-

селението ; 
— крводарителството и 
— нерамномерниот развој на здравствената 

дејност, посебно на болничко-стационарната. 

ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И 
МАЛИТЕ ДЕЦА 

Г о д и н а 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Морталитет на 
доенчињата 
во %о 67,5 66,6 65,'1 60,7 60,1 54,1 51,0 
Умрени доенчи-
ња на 100 умре-
ни лица 20,7 21,1 20,4 19,6 18,1 16,7 15,9 

Од показателите се гледа дека смртноста на 
доенчињата во СР Македонија е се уште доста ви-
сока иако во последните години се чувствува по-
стојано опаѓање. Исто така тенденција на опаѓање 
покажува и односот на умрените доенчиња на 100 
умрени лица. 

Продолжувањето на спроведувањето на Акцио-
ната /програма ,за намалување на високата смртност 
на доенчињата и малите деца во СРМ, во. голема 
м;ера ќе придонесе за решавање на овој приорите-
тен проблем, како и со другите мерки што ќе се 
преземат од здравствените работни организации и 
од општественонполитичките заедници. 
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Со Акционата програма за намалување на ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца во 
СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со ак-
тивно учество во следните здравствени и други 
организации: Здравствениот дом — Скопје, Заво-
дот з-а заштита на мајки и деца, (клиниките при 
Медицинскиот факултет, медицинските центри, 
здравствените домови и станици, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, о,пштествено-политич-
ките заедници, органи и организации. 

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА 
СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ; И РАБОТИ НА-

СЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛУВАЊА 

Динамиката на урбанизаци ја^ во СРМ се ка-
рактеризира со релативно брз развој што во осно-
ва ги решава повеќето од постоечките санитарно-
х,игиенски проблеми во градовите од една, а од 
друга страна создава други проблеми, особено на 
полето на загадувањето на човековата средина со 
постоење на разноврсни биолошки, хемиски и ф,и-
зички ноќен кои штетно делуваат врз здравјето 
на човекот. 

Спроведувањето на Акционата програма за ,по-
добрување на санитарно-хјигиенската и епидемио-
лошката состојба во С,РМ ќе продолжи и во наред-
ната година преку одредени мер,ки ,по вид и обем, 
со што ќе придонесе за подобрување на хигиен-
ската и епидемиолошката состојба. Во спроведу-
вањето на тие мерки ќе з-емат учество: здравстве-
ните домови и станици, хиг ие не к о - епи деми о л ош -
ките центри, Републичката и општинските сани-
тарни инспекции, Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, општествено-политичките заедни-
ци и други заинтересирани органи и организации. 

/Во нашата Република остануваат ,и понатаму 
приоритетни здравствени проблеми — акутните за-
разни заболувања, нивната раширеност, можноста 
на компликации, учество во смртноста, како и на 
поедини места нерешените хигиенско-енидемио-
лошки ,проблеми на сре,дината во која живее и ра-
боти населението, за кое неминовно се наметнува 
доследното продолжување на мерките предвидени 
со законските пропис,и за спречување и сузбивање 
на заразните заболувања, како и мерките предви-
дени со Акционата програма за подобрување на 
санитарно-хигиеноката и епидемиолошката сос-
тојба. 

1B0 спроведувањето на мерките предвидени со 
програмата за подобрувањето на аанитарно-хигиен-
ската состојба за намалување и спречување на 
акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Ре-
публич,ката и општинските санитарни инспекции, 
хигиенско-епидемиолошките одделенија при меди-
цинските центри, Републичкиот завод за здравстве-
на заштита, општествено-политичките заедници, 
како и другите заинтересирани органи и органи-
зации. 

ХРОНИЧНИТЕ ДЕТЕ,НЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА 
(ЗАБОЛУВАЊА НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИС-
ТЕМ, МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕ-

СОТ И ДР) 

Во структурата на морбидитетот, заболувањата 
на циркулаторниот систем во 1979 година го зазе-
маат третото место, а како причин,и за смрт во 1979 
година со 2i5,20/o ,се на I-то место. 

За решавање на овој приоритетен проблем не-
миновно се наложува потребата од посебна орга-
низациона поставеност на здравствените работ,ни 
организации, отворање на диопанзери за хронични 
и дегенеративни ,заболувања, а ,посебно насочување 
кон решавање проблемот на кардиоваскуларнит,е 
заболувања, нивното спроведување, раното откри-
вање и преземање на адекватни мерки. 

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: 
медицинските центри,, клиниките на Медицинскиот 
факултет, Републичкиот завод за здравствена заш-
тита, општественочполитичките заедници, органите 
и организациите заинтересирани за оваа дејност. 

Карактеристично е за заболувањата од малиг-
ните неоилазми дека во последно време во нашата 
Република се забележува тенденција на покачу-
вање на бројот на заболените и умрените од ма-
лигни неоплазми. За осетниот пораст од малигни 
заболувања, од една страна, придонесува брзиот 
развој на урбанизацијата, индустријата, сообраќа-
јот, надворешната средина, зголемување бројот на 
канцерогените фактори, а од друга ст,рана, про-
должувањето должината на просечниот век на ж и -
веење на човекот. 

Од показателите' ,во амбулантно-поликлинички-
те и социјалистичките организации се забележува 
наголемување на заболувањата од малигни неон-
лазми. Истото зголемување се забележува и во 
болничко-стационарната дејност. Како причина за 
смрт малигните заболувања учествуваат со 11,7% 
во вкупниот морталитет и го заземаат V место. 

Како мерка за решавање на овој проблем се 
наметнува потребата од донесување на законски 
прописи за задолжително пријавување на заболе-
ните од малигни неоплазми од страна на здравст-
вените работни ор,ганизации, со што ќе се овоз-
можи целосен увид на овој проблем преку устрое-
ниот регистар за рак при Републичкиот завод за 
здравствена заштита — Ск,опје. 

Овој проблем наметнува noTpd6a од отворање 
на онтолошки диспанзери во поголемите медицин-
ски центри врз регионална основа, усовршување на 
соодветен стручен кадар и опремување со соод-
ветна опрема за рано откривање и навремено ле-
кување на малигните заболувања. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Институтот за радиологија и онкологија, кли-
никите при Медицинскиот факултет, сите здрав-
ствени работни организации, Републичкиот завод 
за здравствена заштита, општествено-политичките 
заедници и други органи и организации. 

Следејќи го движењето на дијабетесот во 
структурата на заболувањата и состојбите од го-
дина во година бележат перманентен пораст. Како 
причина за смрт дијабетот учествува со 1,4% во 
вкупниот морталитет во 1978 година. / 

Потребно е да се воведе републич,ки регистар 
за болните од шеќерна болест и со законски про-
писи да се обврзат здравствените организации ре-
довно да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе при-
донесе за правилно програмирање и планирање во 
здравствените организации, како и увид во состој-
бата по обем и застапеност по поедини возрасни 
групи. 

1В0 спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Републичкиот центар за дијабет кој е во 
состав на Клиниката за ендокринологија и болести 
на метаболизмот, здравствените организации во Ре-
пуб,ликата, Републичкиот завод за здравствена 
заштита, општествено-политичките заедници и 
други органи и организации. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВА-
Њ А И ПОВРЕДИ 

Анализата на професионалните заболувања, 
оштетувања и повреди на работа укажува на важ-
носта на проблемот и зазема едно од приоритет-
ните места во здравствената заштита на оваа ка-
тегорија население. 

Динамиката на развојот на индустриските ка-
пацитети во голема мера придонесоа со своите сло-
жени технички и технолошки процеси и присуство 
на разни материи кои штетно влијаат врз здрав-
јето и доведуваат до повреди и оштетувања, посеб-
но таму каде мерките за заштита при работа не се 
спроведуваат во целина. 



23 јануари 19811 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 1 - Стр. 11 

За успешно спроведувањ,е на здравствената 
заштита на работниците ,потребно е натамошно сог-
ледување на морбидитетите, трауматогените факто-
ри, како и преземање на рано откривање, спречу-
вање, отстранување, лекување и рехабилитација. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
здравствените станици во работните организации, 
дејностите на медицината на трудот, медицинските 
центри и здравствените домови, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита и други работни орга-
низации заинтересирани за здравствена заштита на 
работниците, како и ^ општествено-политичките за-
едници. 

НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛ,УВАЊА 
Нервните и душевните заболувања имаат тен-

денција на (покачување во апсолутни бројки иако 
во ,1979 година го заземаат третото место со 13,50/о 
за разлика од 1976 година кога го заземаа второто 
место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата. 

Постојаното зголемување на овие заболувања 
кои претставуваат медицинско-социј але,н и економ-
ски проблем, во наредниот период наложува пре-
земање на соодветни мерки со цел за намалување 
на бројот на овие заболувања. 

Во спроведување на мерките ќе земат учество: 
Нервната клиника при Медицинскиот факултет, 
специјал,ните душевни болници, нервните одделе-
нија во медицинските центри и здравствени до-
мови, како и лекарите во диспанзерите и здрав-
ствените станици. 

ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Непосредно влијание на приоритетните здрав-
ствени проблеми имаат здравствената и општата 
просветеност на населението, лошите навики и 
обичаите кои постојат к а ј дел од населението. 

Постоја,ната п р о г р а м и р а н здравствено-воспит-
на активност од сите профили на здравствени ра-
ботници и здравствени работни организации, глав-
но ќе придонесе за подигање на здравствената 
просветност и култура ка ј населе,нието и измена 
на лошите нав,ики и обичаи. 

Активноста на здравствено-воспитната дејност 
треба да биде насочена, пред се, кон изнесените 
приоритет,ни проблеми во општините и Републи-
ката и да биде реализирана преку соодветни ви-
дови и обем на мерки. 

Во спроведувањето на здравствен,о-воспитните 
мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скоп-
је, Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца, сите здравствени работни организации, Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита. Црве-
ниот крст, општествено-политичките заедници, 
училиштата и другите организации заинтересира-
ни за оваа дејност. 

КРВОДАРИТЕЛ,СТВО 
Еден од приоритетните проблеми во здравстве-

ната заштита и во 1981 година е недостигот од крв 
и крвни продукти што е резултат од зголемените 
потреби ,поради зголемувањето на хируршките ин-
тервенции, повредите на работа и вон работа, сооб-
раќајните несреќи и другите медицински интер-
венции. Ваквата состојба наложува да се спрове-
дат следните мер,ки: 

— донесување програма за потребни количини 
на крв и крвни деривати, кака и обезбедување до-
волен број на дарители на крв за околу 3% од 
населението; 

— оспособување и специјализирање на здрав-
ствениот кадар за работа на оваа дејност; 

— до,опремување на организационите единици 
за трансфузиологија; 

—' постојано следење на развојот на медицин-
ските гранки, посебно хируршките, кои имаат пот-
реба од крв во примената на терапијата; 

— п р о г р а м и р а н и организирана информативна 
дејност со цел акт,ивирање на населението за уче-
ство во крвоЈдарителството. 

НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ 

Со оглед ,на тоа дека во нашата Република до 
денес не е извршено самоуправно договарање за 
регионална поставеност на здравството и здравст-
веното осигурување, здра,вствената дејност е орга-
низирана и се обезбедува г,лавно преку здравстве-
ните организации во општ,ините. 

Мрежата на здравствените организцаии и еди-
ници се карактериз,ира со нерамномерна раз,виеност 
и нерамномерно обезбедување на здравствениот ка-
дар, особено на поедини профили. 

Бројот на лекарите од општа практика, иако 
бележи зголемување, се уште е недоволен и не-
рамномерно распореден по одделни општини, а по-
себно тој недостиг се чувствува во неразвиените 
општини и селски населби. 

Здравствената заштита на претшколските де-
ца, како задолжителен вид ,на здравствена зашти-
та која се врши во претшколските ,диспанзери, 
иако има извесно зг,олемување на бројот на орга-
низационите единици, се уште тие не се комплет-
ни со кадар и опрема, а во некои нема ни сове-
тувалишта. 

Здравстве,ната заштита на работниците, иако 
се подобрува, сепак е посебно организирана само 
во 15 општини, од кои голем број организациони 
единици се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекари-
специјалисти од оваа гранка има вкупно 31, од 
кои 2-2 во Скопје, и Битола 2 и по еден во 6 оп-
штин,и. 

Здравствената заштита, се обезбедува од 440 
стоматолози во 1979 година што е за 140 стома-
толози повеќе од 1974 година. Но и покрај зголе-
мувањето, истите не се рамномерно распоредени 
во о,дделни општини. 

Болничко"стационарната дејност се обезбедува 
во болнички одделенија при медицинските центри, 
клиниките и институтите на Медицинскиот факул-
тет, Општата болница — Скопје, с о ц и ј а л и с т и ч к и -
те болници, заводите, природните лекувалишта и 
вонболничките стационари. Се бележи зголемува-
ње на бројот на организационите единици и бро-
јот на болничките кревети, но нивната дистрибу-
ција по видови и намена е различна. Зголемува-
њето на бројот на болничките постели за рехаби-
литација се цени како позитивно, бидејќи е во 
сообразност со зголемувањето на бројот на забо-
лувањата. 

Распоредот на 'болнич,ки постели, гледано по 
општ,ини, е неповолен, што негативно се одразува 
на побрзиот и поскладниот развој на болничката 
дејност и на економичноста на работата. Постои 
нерамномерност на бројот на лекари во однос на 
распореденост по општини, како и во однос меѓу 
лекари-специјалисти и лекари од општа практика. 
Се повеќе расте бројот на учеството ,на лекарите 
специјал,исти што доведува до концентрирање на 
лекарите во поголемите градови. 

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО 1 

ПРОГРАМАТА: 

— нам,алување ,на заболувањата и високата 
смртност на доенчињата и малите деца; 

— подобрување на здравствената з,ашт,ита на 
мајките, доенчињата и малите деца; 

— подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба во СРМ; 

— подо,брување на здравствената заштита на 
борците од НОВ ,и воените инвалиди; 

— откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни заболувања; 

— (намалување на хронично" дегенеративните 
заболувања (кардиоваскуларните, малигните, нерв-
ните ,и душевните заболувања, дијабетесот и др.); 

— регистрирање и намалување на професио-
налните заболувања и оштетувања; 
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— унапредување на крводарителството и обез-
бедување доволни (количини крв и крвни деривати; 

— зголемување и унапредување на активниот 
метод на лекување; 

— рамномерен регионален развој на здравст-
вото; 

— рехабилитација на професионалните и дру-
ги заболувања и оштетување на здравјето; 

— спроведување на методата за активно леку-
вање и нега на болен во домашни услови; 

— засилување на здравствената заштита за 
време на зимскиот и летниот туризам во туристич-
ките места; 

— борба против сообраќајниот трауматизам; 
— кадровско за јакнување на патронажната 

служба и 
— здравствено просветување. 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За намалување високата смртност на доенчи-
њата и малите деца, како и следењето развито-
кот на здравствената состојба на децата и млади-
ната, да се спроведуваат мерките предвидени со 
Акционата програма за намалување на високата 
смртност на доенчињата и малите деца: 

— да се вршат систематски прегледи на заби-
те и санирање на 'заболувањата; 

— преглед, лекување и (рехабилитација на за-
болените деца, вклучува јќи ги и сите ортопедски 
и други помагала; 

— организирање на советувалишта и диспан-
зери во недоволно развиените подрачја; 

— за подобрување на здравствената заштита 
на бремените жени и мајките да се спроведуваат 
мерките од Акционата програма за намалување на 
високата смртност на доенчињата и м.алите деца и 
Програмата за задолжителните видови на здрав-
ствената заштита; 

— за подобрување на епидемиолошката состој-
ба и намалувањето на заболувањата на заразните 
болести да се спроведуваат мерките од Акционата 
програма за подобрување на сан1Итарно-хигиенска-
та состојба и мерките предвидени со Програмата за. 
задолжителните видови на здравствената заштита; 

— за подобрување на здравствената заштита 
на борците од НОВ и воените инвалиди да се от-
ворат амбуланти и диспанзери согласно простор-
ните кадровските и материјалните можности; 

— 'спроведување на превентивната работа за 
рано откривање на хроничните заболувања; 

— лекување, контрола и рехабилитација на 
хроничните заболувања; 

— патронажни посети на болните за пооддел-
ни хронични заболувања кои се наоѓаат на домаш-
но лекување; 

— евиденција и редовно пријавување на болес-
тите кои подлежат на пријавување; 

— отварање на онколошки диспаезери во по-
големите медицински центри; 

— регистрирање на професионалните заболува-
ња и оштетувања на здравјето на вработените; 

— интензивно проучување на здравствената 
состојба на вработените, условите за работа и з а ш -
титата на работа; 

— отварање на диспанзери по медицина на 
трудот во поголемите работни организации; 

— проучување на причините за апсентизмот и 
трауматизмот; 

— откривање, лекување и рехабилитација на 
повредените и заболените од професионални и 
други заболувања; 

— унапредување на крводарителството преку 
спроведување на Програмата за крводарителството; 

— зголемување бројот на медицинските едини-
ци, особено во недоволно развиените подрачја, ин-
тензивирање на амбулантно-поликлитички и дис-
панзерски метод на работа; 

— i o регионализација да се изврши рамноме-
рен развој на здравството, особено на болничко-
стационарните установи; 

— спроведување на методата за лекување и 
нега на болен во . домашни услови со обезбеду-
вање на потребен стручен надзор; 

— за намалување на последиците од сообра-
ќајниот трауматизам да се организираат и опрему-
ваат здравствени станици во населените места во 
непосредна близина на поголемите сообраќајни па-
тишта кои ќе служат за давање здравствена заш-
тита и на повредените во сообраќајните несреќи; 

— зголемување или одржување на исто ниво 
на медицинскиот кадар во здравствените работни 
организации за време на зимскиот и летниот тури-
зам во туристичките места и 

— перманентно да се спроведува здравствено 
воспитување на населението преку програмско-вос-
питна работа во разни форми со користење на ме-
тоди и нагледни здраветвено-воспитните средства. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ШТИП 
2. 

Врз основа на член 58 од Законот за вработу-
вање -и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ'5, бр. 13/78), Собранието 
на Заедницата за вработување Штип, на седница-
та одржана на ден 26 декември 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 од личниот доход на работниците во кои се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход) по стапка 
од 0,60%. 

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 
година. 

Бр. 0201-27/15 
26 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Куку танов Коста, с. р, 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КИЧЕВО 

3. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување '(„Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 и 9/78) и член 200 став 1 точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување Кичево („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/78), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување Кичево, на седницата на Соборот на 
делегатите корисници на услугите — земјоделци и 

,Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржана на 26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ви-

сочината на придонесите за здравствено осигуру-
вање на земјоделците за 1978 година, број 01-5582/1 
од 27 декемв,ри 1977 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/78) и во 198(1 година. 
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Член 2 
О,ваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 09-5015/4 
26 декември 1980 година 

Кичево ^ 
Претседател, 

Ѓоре Димоски, с. р. 

4, 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 
од Статутот на Оп,штинската заедница на здрав-
ството и здравственото . осигурување Кичево 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/78), Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Кичево, на седницата на Со-
борот на делегатите корисници на услугите — ра-
ботници и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, одржана на 26 декември 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 
ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување висината на стапката на придонесот за 
з,дравствено осигурување на работниците за 1980 
година, број 08-5391 од 24 декември 1979 го,дина 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/80) и во 1981 
година. -

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

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

Бр. 09-5015/3 Претседател, 
26 декември ,1980 година Ѓоре Димоски, с. р. 

Кичево 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ТЕТОВО 1 

5. 
Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ 

за социјална заштита — Тетово, на седницата одр-
жана на 30 декември 1980 година, до,несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА НА ОПШТИНА ТЕТОВО 
Член 1 

Стапките на дридонесите на ОСИЗ за социјал-
на заштита на општина Тетово, за 1980 година, се 
определуваат и тоа: 

1. Придонес од дохо,дот од ОЗТ во стопанството 
по стапка од 0,38%; 

2. Придонес од личен доход од работен - однос 
во стопанството по стапка од 0,5%; 

3. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од .0,60%; 

4. Придонес од личен доход од самостојното 
вршење на стопанска и "нестопанска дејност по 
стапка од 2%. v 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1981 
година. ' ^ 

Бр. 1504/120/1 
30 декември 1980 година Претседател, 

Тетово д -р Ирфан Каметнику, с. р. 

Oглсcen дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИ-НСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

,Бошњаковски Аврам од Скопје има загубено 
чек, издаден од Стопанската банка — Скопје, на 
име потрошувачки кредит по партија бр. 01-75788/54 
со број на чекот серија 4383268 на 1.000,00 динари, 

Се поканува секој оној ка ј кого се наоѓа че-
кот или нешто знае за ,истиот тоа да го соопшти 
на Општинскиот суд Скопје I во рок од 60 дена 
од објавувањето на ог,ласот. Во спротивно чекот 
ќе се поништи. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, Р. бо. 
204/80. (108) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пие левски Стоилко од Скопје, ул. „820", згр. 
28/11-12, населба Мазари, поднесе предлог до Оп-
штинскиот суд Скопје II, за докажување смртта 
на Пислевски А. Марко од село Горњани, кој на-
водно умрел на 7. IX. 1944 година во атарот на 
селото Горњане во м. в. „Гор,ни Забел", а во ма-
тичната книга на умрените не е заведен. 

Биде јќи лицето Пислевски А. Марко е во не-
извесност се повикува да се јави, доколку е жив, 
како и секој оној што знае за неговиот живот да 
му јави на судот во рок од три месеци од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ", 
„Службен весник на СРМ" и на огласната табла 
на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. По исте-
кот на овој рок судот ќе донесе решение со кое се 
утврдува дека лицето Пислевски А. Марко умрело 
на Т септември 1944 година. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II. 
Р. бр. 125/80. (109) 

Пред Општинскиот суд Окопје И е заведена ' 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Белчева Павлина од Скопје, ул. „Коперникова" бр. 
10-а, против тужениот Белчев Јован, со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Белчев Јован во ро,к од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот да 
ice јави ,во овој' суд. Во спротивно ќе му биде по-
ставен привремен старател кој ќе ги застапува не-
говите интереси во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, XVI. 
бр. 1667/77. (5) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Стефановски Дионизов Бранко од село Младо 
Нагоричане, Кумановско, поднесе до овој суд туж-
ба за развод на брак, против тужената Стефанов-
ска Савевска Серафим Илинка од село Биљанов-
це, Кумановско, а сега на работа во Германија со 
непозната адреса. Вредност ,на спорот неопределена. 

Биде јќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој за -
стапник. Во спротивно, судот по службена долж-
ност ќе и ја одреди за застапник Рушка Јакимов-
ска, стручен соработник при Општинскиот суд во 
Куманово. 

Од Општинскиот суд вo Куманово, П. бр. 
1032/79. . (110) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Општинскиот суд во Струмица по тужбата за 
развод на брак на тужителката Селиман Неџип 
Кјмет од село Црник, Берово, против тужениот Зе-
киров Мемед Ибраим, роден во село Банско, Стру-
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доица, со последно место на живеење во село Бан-
ско, а сега со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 2.000,00 (динари. 

Бидејќи тужениот Зекиров Мемед Ибраим е со 
непознато место на живеење судот по службена 
должност му ја одреди за застапник Семенковска 
Анастасија, судски приправник при Општинскиот 
суд во' Струмица. Привремениот застапник ќе го 
застапува тужениот, по оваа правна работа, се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, односно додека органот за ^та-
рателств!о не го извести судот дека поставил ста-
рател. 

(111) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 
По оставината на покојната Амет Неџип Наи-

ле, домаќинка, бив. од село Новак, Дебарско, се 
води оставинска постапка ,пред Општинскиот суд 
во Дебар и појавените наследници Фатиме ,Амет и 
Сабије Амет, кои се со непозната адреса вон те-
риторијата на СФРЈ, се повикуваат во рок од една 
година, по објавувањето на овој оглас, да се јават 
лично пред судот за давање наследничка изјава 
или таква да испратат на судов. Во спротивно ос-
тавината ќе се реши во нивно отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 23/77. 
(107) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство на име Радослав Арезанковски, 
ул. „Луј Пастер" бр. 40, Титов Велес. (3664) 

Здравствена легитимација на име Ремзије Али-
ми, с. Раковец, Тетово. (3666) 

Здравствена легитимација на име Халил Ха-
лили, с. Раковец, Тетово. (3667) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шурете Мисими, с. Добарце, Тетово. (366-8) 

Свидетелство за IV одделение на име Себре-
дин Абази, с. Вешала, Тетово. (3669) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рамадан Шерифи, с. Групчин, Тетово. (3670) 

Здравствена легитимација на име Јелица Пе-
ровска, ул. „Г. Делчев" бр. 187, Тетово. (3671) 

Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение на 
име Агим Зибери, с. Шипковица, Тетово^ ' (3672) 

Свидетелства за I, II, III и IV, година на име 
И р ф а н Дехари, с. Седларце, Тетово. (3673) 

Диплома на име Ирфан Дехари, с. Седларце, 
Тетово. (3674) 

Свидетелство за I клас на име Гафур Мурати, 
Гостивар. (3675) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Љуп-
чо Јовановски, Скопје. (3676) 

Свидетелство за завршено III и IV година, из-
дадени од ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје 
на име Трифун Гуриќ, Скопје. (3677) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Тонка Пеева, Скопје. (3678) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Економското училиште „Кочо Рацин", Ѓорче 
Петров на име Лилјана Трајк,овски, Скопје. (3679) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Мирче Ацев" на име Тони Тра ј -
ковски, Македонски Брод. (3681) 

Свидетелство за завршено III и IV година и 
диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" 
во Куманово на име Наим Романи, с. Липково, К у -
маново. (3682) 

(Свидетелство ,за VIII одделение на име Веселин 
Илиоски, с. Алинци, Битола. (3683) 

Работна книшка на -име Петар Беличоски, ул. 
„А. Слабејко" бр. 48-а, Прилеп. (3684) 

Свидетелство за I година на име Љиљана Ру-
леска, ул. „Киро Фетак" бр. 56, Прилеп. (3685) 

Здравствена легитимација на име Роска Илиес-
ка, ул. „Правда Спасевска" бр. 24, Куманово. (3686) 

Здравствена легитимација на име Гарип Гари-
пи, ул. „Карл Маркс" бр. 28, Куманово. (3687) 

Здравствена легитимација на име Неби Б а ј р а -
ми, ул. „Ј. Сандански" бр. 67, Куманово. (3688) 

Здравствена легитимација на име Снежана 
Пауновска, с. Младо Нагоричане Куманово. (3689) 

Здравствена легитимација на име Камбер Иб-
рахими, Куманово. (3690) 

Здравствена легитимација на име Војчо Стоја-
новски, с. Младо Нагоричане, Куманово. (369'1) 

Свидетелство за III к л а с н а име Фатмир Би-; 
љали, ул. „В. Кидрич" бр. 47, Куманово. (3692) 

Здравствена легитимација на име Драгица Ди-
м и т р о в с к а , ул. „П. Пешев" бр. 1, Куманово. (3693) 

Свидетелство за IV одделение на име Роза Па-
нова, с. Бусулци, Титов Велес. (3694) 

Свидетелство за IV одделение на име Шаќир 
Муслиу, с. Лакавица, Гостивар. (3695) 

Свидетелство за IV година на име Фатмир Џе-
маили,' ул. „Беласица" бр. 101, Гостивар. (3696) 

Диплома на име Фатмир Џемаили, ул. „Бела-
сица" бр. 101, Гостивар. (3698) 

Свидетелство и диплома на име Решат Рецепи, 
с. Балин Дол, Гостивар. (3699) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Нури Бајрами, Гостивар. (3700) 

Свидетелства за II, III и IV година на име 
Душко Шарески, ул. ,,ЈНА" бр. 2.27, Гостивар. (370il) 

Свидетелство за VI одделение на име Амет 
Мемеди, с. Добри Дол, Гостивар. (3702) 

Свидетелство за VI одделение на име Абдура-
ман Билали, с. Неготино, Гостивар. (3703) 

Работна книшка на име Петар Финдаковски, 
Берово. (3704) 

Ученичка книшка, за завршено I година, изда-
дена од Работничкиот универзитет „Кочо Рацин" 
во Скопје на име Соња Дуковска, Охрид. (3705) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Цветко Стојановски, Скопје. (3706) 

Свидетелство на име Емил Гулабовски, ул. „Д. 
Н а р е д н и о т " бр. А-З-И-ЗО, Прилеп. (3707) 

Свидетелства за III и IV година на име Звонко' 
Димески, ул. „К. Вашарски" бр. 7,1, Прилеп. (3708) 

Свидетелства за I, II, III и IV клас на име Фаз -
ли Елмази, Охрид. ' (3709) 

Здравствена легитимација на име Арифе Ш а -
сивари, ул. „Пролетерска" бр. 15, Тетово. (3710) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Ме-
џит Фејзули, с. Одри, Тетово. (3711) 

Свидетелство на име Латиф Јашари, с. Пршов-
це, Тетово. (3712) 

Свидетелства за I и III клас на име Лазиме 
Ајдари, с. Порој, Тетово. (3713) 

Работна книшка на име Абдулмеџит Фаризи, 
с. Лисец, Тетово. (3713) 

'Свидетелство на име Нурах Изаири, с. Пал-
чиште, Тетово. (3715) 

Свидетелство на име Алил Алили, с. Пршовце, 
Тетово. (37,16) 

Свидетелство на име Неџати Салихи, с. Нераш-
те, Тетово. (3717) 

Свидетелства за I, И, III и IV клас и диплома 
на име Шекаси Али,' с. Г. Седларце, Тетово. (3718) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Емрије Љимани, с. Добарце, Тетово. (3720) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мујдиар Мемети, с. Камењане, Тетово. (3721) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдира-
ман Исени, с. Камењане, Тетово. (3722) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено на 
име Милан Стојановски, с. М. Каменица. (3723) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ми-
лош Тодоровски, Скопје. (3724) 

Свидетелство за I клас на име Мелита Келто-
жеска, ул. „Ленин" бр. 105, Прилеп. ((3725) 

Здравствена легитимација на име Ч-аслав Ар-
сиќ, с. Љубодраг, Куманово. (3726) 

Здравствена легитимација на име Ирфета Ј а -
шари, ул. „Средорек" бр. 100, Куманово. (3727) 
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Здравствена легитимација на име Сашо Стан-
ковски, ул. „В. Драгомански" бр. 34, Куманово. 

Здравствена легитимација на име Бисерка Ран-
ѓеловиќ, с. Љубодраг, Куманово. (3729) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општината Македонски Брод на име Шасаноски 
Авзија, с. Пласница, Македонски Брод. (3730) 

Диплома на име Јордан Иванов, с. Груевци, 
Кочани. (3731) 

Свид-етелство за III клас на име Деса Стоја-
нова, Делчево. (3732) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Олта Ангелова, Скопје. (3733) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Сефедин Фазлија , Скопје. ^ (3734) 

Воена книшка на име Павел Саничевиќ, Скоп-
је. (4065) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Елена Цветановска, Скопје. (4066) 

Пасош МА-764737, издаден од СВР — Струми-
ца на име Бранко Медарски, Струмица. (4067) 

Здравствена легитимација на име Крсто Спа-
совски, с. Тромеѓа, Куманово. (4068) 

Работна книшка на име Ж и в к о Спасовски, нас. 
Карпош, Куманово. (4069) 

Здравствена легитимација на име Хатиџе Сеј-
дини, с. Лојане, Куманово. (4070) 

Здравствена легитимација на име Риза Рама-
дани, ул. „Огњан Прица" бр. 5-а, Куманово. (4071) 

Здравствена легитимација на име Имран Реце-
пи, ул. „Т. Мендол" бр. 101, Куманово. (4072) 

Здравствена легитимација на име Абдилчени 
Велиа, с. Боговиње, Тетово. (4073) 

Свидетелство на име Калина Трпкоска, с. - Б р -
веница, Тетово. (4074) 

Воена книшка на име Шефит Етеми, ул. 
„Илинденска" бр. 143, Тетово. (4075) 

Свидетелство за IV одделение на име Афет 
Миџаити, с. Пршовце, Тетово. (4076) 

Свидетелство за II клас на име Ариф Муса, 
с. Шипковица, Тетово. (4077) 

Пасош на име Абдула Берзати, с. Боговиње, 
Тетово. (4078) 

Свидетелство за V клас на име Хуријет К а -
мили, ул. „Охридска" бр. И, Тетово. (4079) 

Воена книшка на име Тефик Исени, с. Бого-
виње, Тетово. (4080) 

Воена книшка на име Билал Фетаи, с. Пала-
тица, Тетово. (4081) 

Воена книшка на име Круме Јованоски, ул. 
„Вардарска" бр. 4-а, Тетово. (4082) 

Свидетелство за III година на име Нусрет Али-
ја, ул. „Новоселска" бр. 60-а, Тетово. .(40-83) 

Диплома на име Нусрет Алија, ул. „Новосел-
ска" бр. 60-а, Тетово. (4084) 

Воена книшка на име Ба јрам Касами, с. Г. 
Речица, Тетово. (4085) 

Воена книшка на име Асан Јусуфи, с. Теарце, 
Тетово. (4086) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ратко Зафировски, с. Требош, Тетово. (40'87) 

Лична карта на име Џезаир Мифтари, с. Срби-
ново, Гостивар. (4088) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гостивар 
на име Џезаир Мифтари, с. Србиново, Гостивар. 

(4089) 
(Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР - Го-

стивар на име Џезаир Мифтари, с. Србиново, Го-
стивар. (4090) 

Воена книшка, издадена во Зему,н на име Му-
харем Исени, Скопје. ^ (4091) 

'Свидетелство за V одделение на име Ѓурѓа 
Шишевска, с. Витолиште, Прилеп. (4092) 

Свидетелство за VIII одделение на име Калина 
Гизовска, с. Витолиште, Прилеп. ^ (4093) 

Воена книшка на име Миодраг Радовиќ, К р а -
гуевац. (4094) 

Здравствена легитимација на име Добрила Си-
миќ, ул. „В. Маслеша" бр. 8, Куманово. (4095) 

Здравствена легитимација на име Јовица Стој-
ковски, Куманово. (4096) 

Здравствена легитимација на име Драгица На-
сковиќ, с. Г. Коњаре, Куманово. (4097) 

Здравствена легитимација на име Зурифа Са-
д и е в с к а , ул. „Др. Шутевски" бр. 47, Куманово. 

(4098) 
Свидетелство за V одделение на име М а м у -

товска Веиба, с. Согле, Титов Велес. (4099) 
Свидетелство за VIII одделение за возрасни, 

издадено од Ц. О. У. „Петре Поп — Арсов", с. Бо-
гомила на име Стојановска Нада, с. Богомила, Ти-
тов Велес. (4100) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 
Аневски, с. Сог,ле, Титов Велес. (4101) 

Здравствена легитимација на име Наџије Аме-
ти, ул. „Љуботенска" бр. 31, Тетово. (4102) 

Здравствена легитимација на име Букрије Ете-
ми, ул. „Полог" бр. 21, Тетово. (4103) 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-

је ООЗТ Институт за заштита на растенијата — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор ,на следните работни места: 
— еден ас,истент по наука по фитопатологија 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ и согласно донесената Одлука за 
критериумите за избор на наста,вно-научните ра-
ботници во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите ice поднесуваат до ООЗТ Институт за 
заштита на растенијата — Скопје. 

Кон пријавата кацдидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Кандидатите треба да имаат најмала просечна 
оценка 8. 

Приј,авата, куса биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (Ill) 

Советот на Летувалиштето на Феријалниот со-
јуз на Македонија „Младост" Охрид, согласно чл. 
33, 34 и 35 од Статутот на Л е т у в а л и ш т е ^ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на управител на Л е т у в а л и ш т е ^ 

Услови: 
Покрај општите услови/предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено ,висока или виша школска 
спрема; 

— да има 6 години работно искуство во орга-
низацијата на Феријалниот сојуз ,на Македонија 
и младинскиот туризам, од кои три години на ра-
ководно работно место; 

— да поседува организаторски способности и 
морални квалитети. 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат на а,дреса: 

ЛЕТУВАЛИШТЕ НА ФОМ „МЛАДОСТ" -
ОХРИД. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (661) 
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(Советот на ООЗТ Економски факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници во постојан работен 
однос (во сите звања) за следните предмети: 
1. Економетриски модели и 
2, Француски јазик 
Условите за избор се определени со Законот 

за високото образова,ние и Статутот на Факулте-
тот. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат : 

— диплома, 
— куса биографија, 
— список на научни и стручни трудови и да 
достават по еден примерок од истите. (663) 

Врз основа на член 12 од Законот за органите 
за водење на постапката по прекршоци („Служ-
бен весник^ на СРМ" бр. 35/75), Собранието на оп-
штината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија и реизбор на 
еден судија за прекршоци ,при Општинскиот су-

дија за прекршоци — Гостивар 

I. Заинтересираните . кандидати ,покрај општите 
услови предвидени со Законот за здружен труд, 
треба да ги исполнуваат и следните посебни ус-
лови: 

— да се дипломирани прав,ници со положен пра-
восуден испит или испит за судија за прекршоци 
и да се подобни за вршење на оваа' функција . 

II. Пријавите со потребните документи, кан-
дид,атите да ги достават до Собранието на општи-
ната Гост,ивар — Комисија за избор и именувања 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СР,М". (1) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Собранијата на општините Карпош и Центар 
— Скопје, врз основа на член 95 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79), објавуваат дека ќе извршат избор на два ј -
ца судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

З а судија може да се ,пријави лице, кое покрај 
општите услови предвидени со закон, треба да ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
—: да е дипломиран правник со потребното ис-

куство и стручно знаење; 
— да има положено правосу,ден испит, и 
— да поседува морално-политички квалитети 

за вршење на судската функција . 
Заинтересираните лица своите пријави можат 

да ги достават до Собранието на општината К а р -
пош - Скопје — Комисија за прашања на избо-
рите и именувањата, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на соопштението. (3) 

СОДРЖИНА 
Страна 

1. Одлука за премија на маслото за ,ј,адење 1 
2. Одлука за компензација на цената иа ма-

слото за јадење — — — — - — — 1 

3. Одлука за продолжување на важноста на 
Одлуката за компензација на цената на 
лебот — — — — — — - — — — 1 

4. Одлука за продолжување н,а важноста 
на Одлуката за компензац,ија на цената 
за јунешкото, свинското и пилешкото 
(бројлери) месо — — — — — — — 1 

5. Одлука за давање согласност за здружу-
вање и заедничко вложување на средства 2 

6. Одлука за висината на надоместокот за 
техничките ,прегледи на радиостаниците и 
радио мерењата — - — — — — — 2 

7. ,Решение за овластување на републичкиот 
се,кретар за финансии да одобрува корис-
тење на средства од тековната буџетска 
резерва на Републичкиот буџет за 1981 
година — — — — — — — — — 2 

8. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за формата, содржината 

' ,и начинот на водењето на работните кни-
ги и помошната евиденција на даночните 
обврзници што вршат стопанска и профе-
сионална дејност — — — — — — — 3 

9. Н,аредба з,а вонредно зголемување на ос-
новот за одредување на боречкиот дода-
ток во второ полугодие во 1980 г,одина — 6 

10. Програма за спроведување на задолжи-
телна имунизација на населението против 
заразни болести во 1981 година — — — 6 

11. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 76/80 од 23 септември 1980 година 8 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
1. Одлука за усвојување на Програмата за 

здравствена заштита на населението на СР 
Македонија за 1981 година — — — — 9 
Програма за здравствена заштита на на-
селението на СР Македонија за 1981 го-
дина — — — '— — — — — — — 9 
ШТИП 

2. Одлука за оп,ре,делување на стапката на 
придонесот за вработување за 1981 година 12 

КИЧЕВО 
3. Одлука за продолжување важноста на 

Одлуката за височината на придонесите 
з,а зд,равствено осигурување на земјодел-
,ците за 1978 и ,во 1981 година — — — Т2 

4. Одлука за продолжувања важноста на 
Одлукат,а за утврдување висината на стап-
ката на ,придонесот за здравствено оси-
гурување н-а работниците за 1980 година и 
во 1981 година — — — -— — — — 13 

ТЕТОВО 
5. Одлука за определување висината на 

стапките ,на придонесите за социјална 
заштита на општина Тетово — — — '13 

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

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


