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527. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зака 
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 21 октомври 1985 година, до 
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободуваат осудените лица: 
1. Ранковиќ Цветко Љубица од Скопје, 
2. Симиќ Коста Ристо од Скопје, 
3. Меркоски Расим Сафет од Прилеп, 
4. ѓорѓиевски Кирчо Ѓорѓи од с. Секирани. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови на 1 година на осудените лица: 
1. Балевски Ванчо од Скопје, со траење од 2 

месеца, 
2. Бачевски Славе Сашо од Охрид, во траење 

од 2 месеца, 
3. Пирганоски Наум Ацко од Крушево, во трае-

ње од 2 месеца, 
4. Дервиши Рушан Ваведин од с. Форино, во 

траење од 3 месеци, 
5. Стојаноски Андон Петко од Прилеп, во трае-

ње од 3 месеци, 
6. Ушевска Васил Марика од Скопје, во траење 

од 3 месеци, 
7. Стаменков Димитар Јордан од Кочани, во тра-

ење од 3 месеци, 
8. Штерјова Вангел Кираца од Штип, во траење 

од 5 месеци. 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови на 2 години на осудените лица: 
1. Стојчев Лазар Ристе од с. Стамер, во траење 

од 4 месеци, 
2. Баткоски Стојан Јован од с. Вевчани, во трае-

ње од 4 месеци^ 
3. Стојановски ѓорѓи Павле од Виница, во трае-

ње од 4 месеци, 
4. Ибраими Исен Риза од Тетово, во траење од 

5 месеци, 
5. Трајковски Ташко Петар од Битола, во трае-

ње од 5 месеци, 
6. Спирковски Виете Драгољуб од Битола, во трае-

ње од 5 месеци, 
7. Дишев Костадин Спасо од Радовиш, во трае-

ње од 5 месеци, 
8. Момчилов Стојан Илија од Виница., во трае-

ње од 7 месеци, 

9. Богоевска Трајко Марица од Скопје, во трае-
ње од 8 месеци. 

10. Слабејкоска Ѓоре Љубица од Прилеп, во 
траење од 8 месеци, 

11. Ариф Назиф Јусуф од Битола, во траење 
од 1 година, 

12. Пешовски Благој Пане од Виница, во трае-
ње од 1 година. 

IV 

Делумно се ослободува од натамошно извршува-
ње на изречената казна затвор осуденото лице: 

1. Стојановски Тодор Душко од Тетово, во трае-
ње од 1 година. 

V 

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

Бр.' 08-765 
21 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

528. 
Врз основа на член 4 став 2 и 3 од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народноослобо-
дителното движење од Егејскиот дел на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 23/75, 27/77 и 18/83), 
претседателот на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИ-
ТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ 
ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОД 1 ЈУЛИ 

1985 ГОДИНА ^ 

1. Основата за определување на боречкиот дода-
ток се зголемува од 1 јули 1985 година, како аконта-
ција за 22,б'0/о и така зголемена изнесува 29.643 дин. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-4780 
14 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална 

политика, 
Каменчо Горгов, с. р. 
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529. 
Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од Де-

ловникот на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и член 29 од Одлуката за основите 
и мерилата за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи и другите примања и надо-
местоци на функционерите што ги избира и именува 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" број 
24/85), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 15 октомври 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

1. Износот на дневниците на делегатите во Со-
бранието на СРМ за деновите поминати надвор од 
местото на престојувањето поради учество во рабо-
тата на Собранието на СРМ, неговите собори и работ-
ни тела, нивните претседатели или на претседателот 
на Собранието на СРМ и претседателите на соборите 
изнесува 1.500 динари. 

2. Износот на дневниците за службени патувања 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СРМ и на раководните работници што 
ги назначува Претседателството на Собранието на 
СРМ изнесува 1.500 динари. 

3. Доколку за време на службено патување не 
се ноќева надвор од местото на живеење, дневница-
та се намалува за ЗО'0/о. 

4. Доколку на службеното патување имаат тро-
шоци за ноќевање, трошоците за ноќевање им се 
признаваат врз основа на ,̂ сметката за ноќевање. На-
номестокот за дневницата и на ^трошоците за ноќе-
вање не може да изнесуваат повеќе од 2.650 динари. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за висината на 
дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и 
функционерите, што ги избира и именува Собранието 
на СРМ („Службен весник на СРМ" број 2/85). 

6. Оваа одлука влегува во сила од 15 октомври 
1985 година. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 
ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

Бр. 10-2810 
17 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

530. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 -од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 5 сеп-
тември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 15 од Правилникот 
за конкретна распределба на станови и кредити за 
станбена изградба на работниците во Рудници и фа-
брика „Партизан" Основна организација на здру-
жен труд Рудници Прилеп донесен со референдум 
одржан на 6 октомври 1980 година, во времето на 
неговото важење не бил во согласност со Законот 
за станбените односи. 

Оваа одлука има исто правно дејство како и од-
лука на Уставниот суд на Македонија со која се 
укинува самоуправен општ акт. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" ц во означената Основна организаци-

ја на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на одредбата означена во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот, во член 15 
не се предвидени основи и мерила врз основа на кои 
ќе може да се утврди односот на работникот кон 
работата, кон средствата за работа и кон самоупра-
вувањето и меѓучовечките односи, па врз основа на 
истите на кандидатот при конкретна распределба на 
станови да му се доделат соодветен број на бодови. 

4. Во текот на постапката Судот утврди дека 
во член 15 од оспорениот П р а в и л н и в е предвидено 
дека по однос на работата, дисциплината и меѓучо-
вечките односи и други задолженија во Основната 
организација на здружен труд се добиваат до 5 бода 
во зависност од тоа каков е односот на работни-
кот кон работата, дали работникот е казнуван или 
не, неговиот однос кон средствата за работа и него-
виот однос кон самоуправувањето и меѓучовечките 
односи. Односот кон работата, дисциплината и ме-
ѓучовечките односи се утврдуваат со посебен извеш-
тај од одговорниот работник, синдикатот и постој-
ната документација во основната организација на 
здружениот труд. 

Исто така, Судот утврди дека работниците во 
Основната организација со референдум на 12 сеп-
тември 1984 година донеле нов Правилник. Со до-
несувањето на новиот Правилник оспорениот Пра-
вилник престанал да важи. Новиот Правилник, пак, 
не ја содржи оспорената одредба. 

Со оглед на тоа што од престанокот на важе-
њето на оспорениот Правилник (12 септември 1984 
година) до поведувањето на постапката (2 април 
1985 година) не поминало повеќе од една година, 
согласно член 419 од Уставот на СР Македонија пос-
тојат процесни претпоставки за оценување на него-
вата уставност и законитост. 

5. Согласно член 42 став 1 од Законот за стан-
бените односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 
и 14/75) и член 463 од Законот за здружениот труд 
самоуправно право е на работниците во организаци-
јата на здружениот труд во согласност со Уставот 
и законот, да определат основи и мерила за утвр-
дување редот на првенство за доделување на стан. 

Исто така, работниците можат да предвидат, ос-
вен социјално-економски и такви критериуми кои сс 
поврзани со придонесот на работникот во работата 
и со успехот на организацијата во која тој работи. 

Судот смета дека односот кон работата како из-
раз на придонесот на работникот може да се пред-
види како основ за утврдување редот на првенството 
за, добивање на стан, под. услов тој да се заснова 
врз објективизирани основи, кои во оспорениот Пра-
вилник не се предвидени. Што се однесува, пак, 
до дисциплината, меѓучовечките односи и самоуп-
равната активност, Судот смета дека не можат да се 
предвидат како основи за утврдување редот на пр 
Бегството за добивање стан на користење, бидејќи 
создаваат можност за субјективизам. Тоа особено се 
однесува на одговорноста за дисциплина, која се 
З'тврдува во посебна постапка. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во 
член 15 од Правилникот е предвидено работник да 
може да добие до 5 бода, и ако за тоа не се пред-
видени објективизирани основи и во зависност од тоа 
каков е неговиот однос кон работата односно дали 
е казнуван или не, неговиот однос кон самоуправу-
вањето и меѓучовечките односи, Судот утврди дека 
оспорениот член не е во согласност со Законот за 
станбени односи. " 

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

У. бр. 82/85 
5 септември 1985 година 

Скопје . 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 
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531. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 
септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Правилникот за утврдување висината на надо-

местокот за вршење премерување за потребите на 
разни органи, организации на здружениот труд; дру-
ги организации и граѓани во врска со одржувањето 
на премерот и катастарот на земјиштето како и на-
чинот на користењето на средствата остварени од 
надоместокот, донесен од началникот на поранеш-
ната Катастарска управа на Собранието на општина 
Битола на 2 март 1980 година и на Решението за 
давање согласност на овој правилник, донесено од 
Извршниот совет на означеното Собрание на 24 ап-
рил 1980 година; 

б) Правилникот за измена и дополнување на 
означениот правилник, донесен од директорот на 
Геодетската управа на 3 јануари 1984 година и на 
Решението за давање на согласност на овој Пра-
вилник донесено од означениот Извршен совет на 
8 февруари 1984 година; и 

в) член, 68 став 4 од Статутот на Геодетската 
управа, донесен со референдум на 25 февруари 
1983 година. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", во „Службен гласник на општина Би-
тола" и во Геодетската управа на Собранието на оп-
штина Битола, на начин предвиден за објавување 
на самоуправни општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 233/84 од 15 ма ј 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актите 
означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што се постави прашањето за нив-
ната согласност со член 243 од Законот за државна-
та управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80). 

4 4. На седницата Судот утврди дека во Правил-
никот означен во точка 1 потточка а) од оваа одлу-
ка е предвидено дека 70% од средствата остварени 
од означените премерувања ќе се користат за обнова 
на премерот и за репродукција на катастарските пла-
нови, опремата и слично, а 30% за исплата на надо-
местокот на геометрите. Притоа, висината на овој 
надоместок Ј ј а определува секретарот на извршниот 
совет по предлог на началникот на поранешната Ка-
тастарска управа односно директорот на сегашната 
Геодетска управа, но најмногу до 3.000 динари ме-
сечно за секој геометар поединечно. 

Според член 68 став 4 од Статутот на Геодет-
ската управа, директорот на таа управа е овластен 
да ги определи начинот и висината на користењето 
на средствата остварени. со вршење на означените 
премерувања. Во рамките на ова овластување тој го 
донел Правилникот за измени и дополнување на оз-
начениот -Правилник, во чиј член 2 е предвидено 
дека висината на надоместокот ја определува дирек-
торот на Геодетската управа. ' 

5. Во член 236 од Законот за државната управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/80), е предвидено 
дека личниот доход на работникот во работната за-
едница на органот на управата се утврдува според 
резултатите од неговиот труд и според неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во остварувањето на функциите на органот на 
управата, како и зависно од вкупните резултати на 
трудот на" работната заедница на органот на упра-
вата. Според член 237 од истиот Закон, работниците 
во работната заедница на органот на управата се 
должни да ги утврдат основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи во соглас-
ност со законот и со самоуправниот општ акт. По-
крај веќе утврдениот личен доход, во месечната 
аконтација на личниот доход на овие работници, спо-

ред член 243 од означениот Закон, влегува и делот 
кој на раиотникот му припаѓа Ја посеbnите услови 
и природата на вршење на работите и работните 
задачи, што се исплавува како посеоен додаток врз 
основа на пропис што го донесува извршниот совет 

6. с о оглед на тоа што исплатата на означениот 
надоместок се регулира со означените правилници, 
на кои со означените решениЈа на извршниот совет 
на собранието на општина Битола е дадена соглас-
ност, како и со член став 4 од означениот ста-
тут, а не со посеиен пропис на извршниот совет 
на тоа соорание, судот утврди дека тие не се во 
согласност со член 243 од законот за државната 
управа. 

- У. бр. 233/84 
5 септември 1985 година 

скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

5 3 2 . 
уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 сеп-
тември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 3 став 1 точка 3, 4 и 5 
од Правилникот за исплаќање премија за искористу-
вање на работното време во Раоотната организација 
„Илинденка" во Крушево, донесен од работниците 
со референдум на 6 април 1985 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација на начин пред-
виден за објавување1 на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод подне 
сенага претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актот означен во точка-
та 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што пред Судот основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорениот член од Правилникот со 
член 129 став 3, член 193 став 3 и член 194 став 
1 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорени-
от Правилник е предвидено на секој работник да 
му се исплатува по 1000 динари месечно ако пра-
вилно го користи работното време. Понатаму^ во 
член 3 од Правилникот се предвидени и случаите 
кога работникот го губи правото на добивање на 
премија: ако и нанесе материјална штета на работ-
ната организација; ако не ги извршува или задоцни 
со извршувањето на работните задолженија добиени 
од самоуправните органи или од претпоставените ра-
ководители; и ако направи прекршок на работната 
дисциплина за кои му е изречена една од мерките 
што ги изрекува дисциплинската комисија. 

5. Во член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд е предвидено придонесот на работникот во ра-
ботата да се утврдува зависно од квантитетот и 
квалитетот на работата, земајќи ги4 предвид, особено 
обемот и сложеноста на работата, квалитетот на Ос-
тварените резултати од трудот, остварените заштеди 
во работата, користењето на работното време, одго-^ 
ворноста во работата и условите под кои работи 
работникот. Согласно член 193 став 3 од Законот за 
здружениот труд, работникот одговара во основната 
организација дисциплински и материјално. Според 
член 194 став 1 од истиот Закон со самоуправен 
општ акт со кој се уредува работниот однос се утвр-
дуваат повредите на работните обврски. 

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека корис-
тењето на работното време може да биде предвиде-
но како основ за учество на работникот во распре-
делбата на средствата за лични доходи. Исто така, 
Судот смета дека не може да' се исклучи влијанието 
на присутноста на работното место врз личниот до-
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ход на работникот за извршување на една од него-
вите работни обврски — редовно доаѓање и при-
сутност на работното место, односно дека времен^ 
скиот фактор е не само рамка во која се извршу-
ваат работните задачи туку и основна претпоставка 
за стекнување на личен доход, бидејќи сите работи 
и работни задачи се извршуваат во време определе-
но со закон и самоуправен општ акт. 

Поради тоа, користењето на работното време, 
како основ во системот на распределбата на средства-
та за лични доходи, треба да се изразува со мерила-
та преку кои (ќе може да се утврди придонесот на 
работниците во работата. 

Во конкретниот случај, Судот утврди дека оспо-
рените одредби од Правилникот не содржат еле-
м е н т на користење на работното време како рам-
ка во која работниците ги извршуваат работите и 
работните задачи, туку како основ во распределбата 
на средствата за лични доходи ја предвидуваат одго-
ворноста на работниците за вршење на работните 
обврски, за што, согласно означените законски од-
редби, тие одговараат дисциплински и материјално. 

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

У. бр. 58/85 
11 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

533. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 11 септем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 41 точка (г), 43 

став 2, бб став 3 и 68 став 1 од Правилникот 
за давање на користење станови во општествена соп-
ственост, за доделување на кредити за индивидуал-
на станбена изградба на работниците и распределба 
на станови со ниски лични примања во семејството, 
донесен во Основната организација на здружениот 
труд „Едпида" во Битола, во состав на Работната 
организација „Иднина" во Битола, со референдум 
на 6 мај 1985 година. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација „Елпида" во 
Битола, на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 134/85 од 10 јуни 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одредбите 
означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што се постави прашањето за сог-
ласноста на овие - одредби со начелото на заемност 
и солидарност и спротивноста со член 221 став 1 од 
Законот за здружениот труд. 

4. На седницата судот утврди дека според член 
33 став 1 точка 2 алинеја 6, по основот работен од-
нос на брачниот другар во истата основна односно 
работна организација се добиваат 10 бода. Покрај 
тоа, според член 41 точка (г) и член 43 став 2 ра-
ботниците чии брачни другари се вработени во иста-
та или во друга основна организација во состав на 
Работна организација, добиваат уште по 500/о од бо-
довите на нивните брачни другари по основите стан-
бена состојба и работен стаж. 

5. Според член 42 од Законот за станбените од-
носи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75) 
и член 463 од Законот за здружениот труд, работ-
ниците во основната организација со референдум ги 
утврдуваат начинот, условите и редот на првенство 
по кој ќе се даваат становите на користење. Според 
тоа. самоуправно право на работниците е во соглас-
ност со Уставот и законот, да определат такви осно-

ви и мерила за утврдување на редот на првенство 
за доделување на станови со кои пред се ќе се 
оствари уставното начело на заемност и солидар-
ност во задоволувањето на станбените потреби на 
работниците, односно во користењето на средствата 
за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и сред-
ствата нахменети за станбена изградба. 

6. Судот оцени дека во рамките на самоуправно-
то уредување на основите за распределба на станови 
може да се предвиди вработеноста на брачниот дру-
гар во истата работна организација, како посебен ос-
нов. Меѓутоа, со оглед на тоа што во членовите 
41 (г) и 43 став 2 е предвидено работниците чии 
брачни другари се вработени во истата основна, од-
носно работна организација да добиваат и по 50% 
од бодовите на нивните брачни другари по основите 
станбена состојба и работен стаж, Судот утврди дека 
со тоа се ставаат во привилегирана положба работ-
ниците чии брачни другари се вработени во̂  ис-
тата или друга основна организација во состав на 
работна организација во однос на останатите и овие 
одредби не се во согласност со уставното начело на 
еднаквост. 

7. Понатаму, Судот утврди дека според член 
бб став 3 во случај кога повеќе работници имаат 
еднаков број на бодови, комисијата за станбени од-
носи одлучува кој има право на првенство. Притоа, 
не се утврдени основи за утврдување на приоритет 
под еднакви услови, со што се создава можност 
за распределба без доволно објективизирани основи 
и мерила. 

8. Според член 68 став 1, оспорениот акт, против 
првостепената одлука на станбената комисија може 
да се поднесе приговор до работничкиот совет во 
рок од 8 дена по нејзиниот прием. 

Со оглед на тоа што според означената одредба 
е предвиден рок од 8 дена за поднесување на при-
говор, а не 30 дена како што е предвидено во член 
221 став 1 од Законот за здружениот труд, Судот 
утврди дека таа е во спротивност со оваа законска 
одредба. 

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

У. бр. 134/85 
11 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

534. ( 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 сеп-' 
тември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА точка 3 од Одлуката број 837, 

донесена од Советот на Медицинскиот факултет во 
Скопје на 29 октомври 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Медицинскиот факултет во Скопје, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 18/85 од 12 јуни 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одредбата 
означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што се постави прашањето за неј-
зината согласност со член 167 став 1 од Законот 
за насоченото образование (.,Службен весник на 
СРМ" бр. 22/85). 

4. На седницата Судот утврди дека според точ-
ката 3 од оспорената Одлука, пензионирање на нас-
тавниците и соработниците 'ќе се врши пред почето-
кот на учебната година (1 октомври), за лица кои 
ќе исполнат услови пред почетокот на учебната го 
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дина, а на крајот на учебната година, на 30 јуни, 
за лица кои ќе исполнат услови за пензионирање по 
1 октомври во годината (во текот на учебната го-
дина) . 

5. Според член 77 став 5 од Законот за насоче-
ното образование („Службен весник на СРМ" бр. 
22/85), учебната година во високото образование поч-
нува на 1 октомври, а завршува на 30 септември 
наредната година и се дели на зимски и летен се-
местар. 

Според член 167 став 1 од истиот закон, на нас-
тавник, воспитувач и соработник во насоченото об-
разование, кој во текот на втората половина на нас-
тавната година ги исполнува условите за лична пен-
зија, работниот однос може да трае до крајот на 
таа година под услови, и на начин утврдени со само-
управен општ акт на организацијата на насоченото 
образование. 

Со оглед на тоа што со /оспорената ч одредба не 
се прави разлика при продолжувањето на работниот 
однос на наставниците и соработниците дали ги ис-
полниле условите за лична пензија во првата или 
втората половина на наставната година, Судот утвр-
ди дека таа не е во согласност со член 167 став 1 
од Законот за насоченото образование, па одлучи 
како во точката 1 на ова решение. 

У. бр. 18/85 
19 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

535. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 19 сеп-
тември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот дел со поегледот 
на работните места од Правилникот за измени и 
дополнување на Правилникот за уредување на осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи, заедничка потрошувачка, лични при-
мања и издатоци на товар на материјалните ТРОШО-
ЦИ на работниците во Работната организација за 
ПРОИЗВОДСТВО на челични конструкции и монтажа 
. Металец" во Прилеп, донесен со референдум на 13 
февруари 1985 година. 

2. Онаа одлука ќе се објави во „Службен весник 
ка СРМ" и во Работната организација за ПРОИЗВОД-
СТВО на челичт-ш конструкции и монтажа „Метален" 
во Прилеп, на начин определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со. решение У. 
бо. 44/85 од 15 мај 1985 година, поведе постапка 

оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што се постави прашањето за него-
вата согласност со член 23 од Уставот на СР Маке-
донија и за неговата спротивност со член 1?7 од За-
конот за здружениот труд. 

4. На седницата, Судот утврди дека во означе-
ниот Табеларен дел од Правилникот, бодовите, а 
тоа значи мерилата за утврдување на личните дохо-
ди за сите работни места се утврдени во вкупен 
фиксен износ, а не е извршена нивна аналитичка 
процена според обемот, сложеноста, одговорноста 
и другите основи за%вреднување на трудот. 

Заради остварување на начелото на распределба 
според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на 
СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот 
труд, според член 23 од Уставот и член 127 од озна-
чениот Закон, работниците се должни да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на своите лични 
доходи. 

Со оглед на тоа што во Табеларниот дел на оз-
начениот Правилник се утврдени само мерилата од-
носно бодовите, а не и основите за распределба на 
средствата за лични доходи, Судот утврди дека тој 
не е во согласност со означените одредби од Уста-
вот и е во спротивност со означените одредби од 
Законот за здружениот труд. -

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

У. бр. 44/85 
19 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

536. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 19 сеп-
тември 1985 година донесе 
( 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 39, 40, 41 и 42 од 
Правилникот за 'формирање на средства за финанси-
рање на станбена изградба и доделување на станови, 
давање заем и помош на работниците за решавање 
на станбени прашања на Работната заедница на-Ор-
ганот на управата на Собранието на општина Кичево, 
донесен со референдум на 21 август 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница на Органот на 
управата на Собранието на општина Кичево, на на-
чин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 216/84 од 12 јуни 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одред-
бите означени во точката 1 на^ оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната спротивност 
со член 181 и член 221 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорени-
те членови 39 и 40 од означениот Правилник меѓу 
другото е предвидено дека работниците на собир 
на работните луѓе, по предлог од Советот на Работ-
ната заедница, донесуваат одлуки за утврдување на 
ранг-листа на кандидатите кои конкурираат за доде-
лување стан на користење, 7а исто така донесуваат 
и одлука за конкретна распределба на становите. Во 
членовите 41 и член 42, пак, е предвидено дека про-
тив овие одлуки на собирот на работните луѓе, неза-
доволните работници имаат право на приговор до 
собирот на работните луѓе, кој е должен да одлучи 
во определен рок. 

5. Според член 181 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, за остварување на поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците во основна-
та организација на здружениот труд одлучува ра-
ботничкиот совет^ или комисии што тој ќе ли фор-
мира. Според став 3 од истиот член, во врска со член 
490 став 2 од истиот Закон, во основната органи-
зација во која не се формира работнички совет, 
за правата, обврските и одговорностите на работна 
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ците одлучуваат сите работници со лично изјасну-
вање вршејќи ја функцијата на работнички совет, 
или комисии што т е ќе ги формираат. 

Според член 221 од означениот Закон, за заш-
тита на правата на работниците во основната орга-
низација одлучува органот определен со статутот, 
а во член 26 собирот на работниците е определен 
како форма на лично изјаснување, а не како орган 
на основната организација. 

Во член 20 став 2 од Законот за државната 
управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), е пред-
видено дека работниците во работната заедница на 
органот на управата ги остваруваат своите права, 
обврски и одговорности во согласност со самоуправ-
ниот општ акт, сообразно со одредбите на Законот 
за здружениот труд, ако со овој или друг закон не 
е поинаку определено. Според член 246 од означе-
ниот Закон, на работните односи на работниците во 
работната заедница во органите на управата се при-
менуваат општите прописи кои се однесуваат на ра-
ботниците во основните организации на здружениот 
труд, доколку со закон не е поинаку определено. 

Во Законот за државната управа не е предвиде-
но поинакво решение во поглед на одлучувањето за 
поединечните права, обврски и одговорности на ра-
ботниците во однос на Законот за здружениот труд. 
Исто така, во овој Закон не е предвидено за заш-
тита на правата на работниците да одлучува соби-
рот на работниците, туку органи како што се сове-
тот на работната заедница, извршниот совет на Со-
бранието на општината или органот што тој ќе го 
определи (член 240, 258, 259, 262 во врска со член 
257 итн.). 

6. Од изнесените законски одредби, произлегува 
дека за остварување на поединечните права, обврски 
и одговорности на работниците во основните орга-
низации на , здружениот труд односно во работните 
заедници на органите на управата, секогаш одлучу-
ва работничкиот совет односно советот на работ-
ната заедница, како дел од нивниот законски дело-
круг а работниците со лично изјаснување, значи и 
на собир на работниците, само ако тој не е фор-
миран, доколку со закон во некои случаи не е пои-
наку определено. Исто така, за заштита на правата 
на работниците може да - одлучува само органов 
определен со статутот, а не и работниците со лично 
изјаснување. 

Според тоа, со оглед на тоа што со оспорените 
одредби од означениот Правилник е предвидено за 
остварување на поединечните права, обврски и одго-
ворности на работниците и за заштита на нивните 
поединечни права да одлучуваат работниците на со-
бир на работните луѓе, иако во Работната заедница е 
формиран Совет на Работната заедница, Судот утвр-
ди дека тие се во спротивност со член 181 став 2 
и 3 и член 221 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 216/84 
19 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

537. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки на седницата одржана на 25 сеп 
тември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 49 алинеја 2 од Правил-

никот за распределба на станови и кредитирање на 
станбена изградба, донесен со референдум од работ-
ниците во Земјоделската задруга „Балкан" во село 
Воѓани, општина Прилеп, одржан на 8 декември 
1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Задругата на начин предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето за општините Прилеп и Крушево, 
поднесе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на член 49 алинеја 2 од Правилникот означен 
во точката 1. на оваа одлука. Според наводите во 
предлогот, овластувањето на Работничкиот совет да 
одлучува за здружување на средства со други орга-
низации на здружениот труд за решавање на стан-
беното прашање е " во спротивност со Законот за 

'здружениот труд. Ова затоа што само работниците 
можат да одлучат да здружат вакви средства и ова 
право не може да се пренесува на друг орган. 

4. На -седницата Судот утврди дека член 49"али-
неја 2 предвидува, работничкиот совет да одлучува 
за здружување на средствата со други организации 
на здружениот труд за решавање на станбените пра-
шања на работниците. 

Согласно член 118 став 2 од Законот за здру-
жениот труд. средствата за заедничка потрошувачка 
во основната организација работниците можат да ги 
здружат со средствата за заедничка потрошувачка со 
кои управуваат работниците во други основни орга-
низации, како и со средствата со кои управуваат 
работните луѓе во месните заедници и во други са-
моуправни организации и заедници заради задово-
лување на потребите на заедничка потрошувачка. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка работниците одлучуваат за здружување на сред-
ствата со други организации. За ова здружување, со-
гласно член 463 во врска со член 278 од Законот за 
здружениот труд работниците одлучуваат со рефе-
рендум. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај, за 
здружувањето на средствата со други организации 
одлучува работничкиот совет, а не работниците и 
поради тоа што во оспорениот Правилник нема ос-
нови за условите на здружување, Судот утврди дека 
оспорената одредба е во спротивност со означените 
одредби од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 51/85 
25 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

269. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 

Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието 
на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Со-
бранието на СР Србија, Собранието на СР Хрватска, 
Собранието на СР Црна Гора; Собранието на САП 
Косово, Собранието на САП Војводина, Сојузот на 
заедниците за насочено образование и воспитание 
на СР БиХ — Сараево, Републичката заедница на на-

соченото образование — Скопје, Заедницата за об-
разование на СР Словенија, Заедницата за насочено 
образование за територијата на Републиката — Бел-
град, Сојузот на самоуправните интересни заедници 
за насочено образование на СР Хрватска, Републич-
ката самоуправна интересна заедница за насочено 
образование — Титоград, Покраинската самоуправна 
интересна заедница за образование и воспитание -
Приштина, Самоуправната интересна заедница за на-
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сочено образование и воспитание на Војводина, Уни-
верзитетот во Сараево, Универзитетот во Бања Лука, 
Универзитетот во Тузла, Универзитетот „Џемал Бије-
диќ" во Мостар, Универзитетот „Кирил и Методиј" 
во Скопје, Универзитетот во Битола, Универзитетот 
„Едвард Кардељ" во Љубљана, Универзитетот во Ма-
рибор, Универзитетот во Белград, Универзитетот во 
Ниш, Универзитетот „Светозар Марковиќ" во Крагуе-
вац, Универзитетот на уметностите во Белград, Уни-
верзитетот во Загреб, Универзитетот во Сплит, Уни-
верзитетот „Владимир Бакариќ во Риека, Универзи-
тетот во Осиек, Универзитетот „Вељко Влаховиќ" во 
Титоград, Универзитетот на Косово во Приштина, 
Универзитетот во Нови Сад и Заедницата на вишите 
ШКОЛИ на СР Србија (во натамошниот текст: учес-
ници на Договорот, заради усогласување на воспи-
танието и образованието на наставниците и соработ-
ниците во предучилишното и основното воспитание и 
образование и во насоченото средно образование и 
воспитание и можностите за вработување на целата 
територија на СФРЈ, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И УСОВРШУВАЊЕТО НА НАСТАВНИЦИТЕ И 
СОРАБОТНИЦИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој општествен договор (во натамошниот 

текст: Договор) учесниците на Договорот го утврду-
ваат начинот на договарањето и усогласувањето на 
политиката на воспитанието и образованието и усо-
вршувањето на наставниците и соработниците во 
предучилишното и основното воспитание и образова-
ние и во насоченото средно образование и воспита-
ние заради обезбедување на единствени општествени 
и стручни стандарди во образованието на наставни-
ците и соработниците на целата територија на Југо-
славија. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни, воспита-

нието и образованието на наставниците и соработни-
ците во предучилишното и основното воспитание и 
образование и во насоченото средно образование и 
воспитание (во натамошниот текст: образование на 
наставниците и соработниците) да се засновува врз: 

— целите и задачите на социјалистичкото само-
управно воспитание и образование'; 

— марксистичките основи и во духот на соција-
листичкото самоуправување; 

— рамноправноста, братството и единството и 
заедништвото на народите и народностите на Југо-
славија; 

— придобивките на НОВ' и Социјалистичката ре-
волуција и културите на народите и народностите; 

— современите достигања на науката, културата 
и техниката и педагошката теорија и практика; 

— потребите на здружениот труд во областа на 
образованието; 

— единството и поврзаноста на општото, 'марк-
оистичкото, професионалното и стручното, педагош-
кото, андрагошкото, психолошкото и методичкото об-
разование; 

— вертикалната и хоризонталната поврзаност на 
плановите и програмите за воспитание и образова-
ние и усовршување на наставниците и соработни-
ците и 

— перманентното усовршување на наставниците 
и соработниците. 

Член 3 
Учесниците на Договорот ја остваруваат догово-

рената политика за образование на наставниците и 
соработниците: 

— со планирање на развојот на образованието на 
наставниците и соработниците врз основа на теков-
ните и долгорочните кадровски и образовни потре-
би на здружениот труд во областа на образованието 
и општеството во целина; 

— со утврдување на облиците и организацијата 
на образованието и усовршувањето на наставниците 
и соработниците; 

— со договарање на годишниот план за упис на 
одделни програми за образование за наставниците и 
соработниците; 

-— со усогласување на мрежата на воспитно-обра-
зовните организации за образование на наставни-
ците и соработниците; 

— со договарање за програмите за воспитно-об-
разовна и научна работа во функција на образова-
нието на наставниците и соработниците; 

— со обезбедување на условите за образование 
на наставниците и соработниците на јазиците на на-
родите и народностите. 

Член 4 ' 
Учесниците на Договорот се согласни дека воспи-

танието и образованието на наставниците и соработ-
ниците е интегрален дел на системот на насоченото 
образование и воспитание. 

И. СТЕПЕН НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА 
НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни за Воспит-

но-образовната работа во предучилишното образо-
вание и воспитание, основното образование и воспи-
тание и насоченото средно образование и воспитание 
да се образуваат наставници и соработници од разни 
струки и степени на стручната подготовка. 

Основата за утврдување на струката и степенот 
на стручната подготовка на наставниците и соработ-
ниците се утврдува според специфичностите и сло-
женоста на работите и задачите за : 

— реализација на целите и задачите на предучи-
лишното воспитание и образование, основното воспи-
тание и образование и насоченото средно образова-
ние и воспитание; 

— реализација на плановите и програмите за Вос-
питно-образовната работа во. предучилишното воспи-
тание и образование, основното воспитание и обра-
зование и насоченото средно образование и воспи-
тание ; 

— организација на Воспитно-образовната работа 
во наставните и вон наставните активности, ученичко-
то самоуправување, практичната и производната ра-
бота на учениците, слободното време на младите; 

— програмирање, планирање и спроведување на 
воспитната и културната функција на воспитно-обра-
зовните организации; 

— учествување во истражувањето на програмите 
на воспитанието и образованието и други работи и 
задачи што произлегуваат од функцијата на Воспит-
но-образовната дејност. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни Воспитно-

образовната работа во предучилишното воспитание 
и образование, основното воспитание и образование 
и насоченото средно образование и воспитание да ја 
вршат: наставници, стручни соработници и соработ-
ници во Воспитно-образовната работа. 

За изведување на Воспитно-образовната работа во 
насоченото средно образование и воспитание можат 
да бидат ангажирани и стручњаци од други органи-
зации на здружениот/-труд, ако ги исполнуваат 
условите од член 10 и член 21 став 2 на овој договор. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се согласни наставни-

ците да организираат и изведуваат теориска и прак-
тична настава и да ги реализираат другите задачи на 
Воспитно-образовната работа. 

— Наставници се: воспитувач во предучилишното 
воспитание и образование, учител — наставник на 
одделенската настава, наставник на предметната нас-
тава, наставник на практичната настава, воспитувач 
во дом 'за ученици и во други организирани облици 
на" слободното , време на младите. 
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Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни, стручните 

соработници да ги организираат и реализираат струч-
ните работи на Воспитно-образовната работа: педа-
гошките, психолошките, андрагошките, социјалните, 
програмерските, здравствените, библиотекарските и 
други стручни работи. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни, соработни-

ците во Воспитно-образовната работа (лаборант, негу-
вателка, соработник во практичната настава и др.) да 
учествуваат во Воспитно-образовната работа и да вр-
шат и други работи под непосредно раководство на 
наставниците. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни степенот 

на стручната подготовка да биде: 
— за воспитувачите во предучилишното воспита-

ние и образование: V, VI, односно VIII степен на 
стручната подготовка; 

— за учителите-наставниците на одделенската 
настава: — VII односно VIII степен на стручната 
подготовка; 

— за наставниците на предметната настава во 
основното воспитание и образование: VII, односно 
VIII степен на стручната подготовка; 

— за наставниците на предметната настава во 
насоченото средно образование и воспитание: — VIII 
степен на стручната подготовка; 

— за наставниците на практичната настава во 
насоченото средно образование и воспитание: — од 
V до VIII степен на стручната подготовка. 

За одделни занимања каде што не можат да се 
обезбедат наставници на практичната настава со 
предвидениот степен на стручната подготовка, можат 
да се ангажираат и наставници на практичната наста-
ва со IV степен на стручната подготовка; 

— за стручните соработници: — VII, односно 
VIII степен на стручната подготовка и 

— за соработниците во Воспитно-образовната ра-
бота: — од III до V степен на стручната подготовка. 

Степенот и видот на стручната подготовка што 
мора да ја има воспитувачот, наставникот, стручниот 
соработник и соработникот во Воспитно-образовната 
работа од став 1 на овој член ги утврдува надлеж-
ниот орган на републиката, односно автономната по-
краина со закон и со други прописи. 

III ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ВОСПИТНО-ОБРА-
ЗОВНАТА РАБОТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВ- . 

НИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни, плановите 

и програмите на Воспитно-образовната работа за об-
разование на наставниците и соработниците да содр-
жат единство и континуитет на програмските содр-
жини на општо образовното, општостручното и по-
тесно-стручното подрачје. 

Член 12 
Учесниците на Договорот се согласни општооб-

разовното подрачје да ја обезбедува неопходната ос-
нова на современото општо образование, ^особено за 
кадрите на кои општото образование (ќе им биде во 
функција на вршењето на работите и работните за-
дачи. 

Содржините на ова подрачје треба да обезбедат.-
— врз марксистички основи и основи на совре 

меките достигања на науката, уметноста, културата 
и техниката, сестрано и современо општо образова-
ние и оспособеност за остварување на целите и за 
дачите на воспитанието и образованието; 

—' општествено-економско и идејно-политичко об-
разование врз основите на марксизмот и теоријата 
и практиката на социјалистичкото самоуправување, 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита и оспособеност за самоуправните општествени 

односи во здружениот труд во областа на воспита-
нието и образованието и пошироката општествена 
активност. 

Содржините на општообразовното подрачје се 
изучуваат континуирано во сите фази на образова-
нието во рамките на задолжителните наставни и 
други активности. 

Член 13 
Учесниците на Договорот се согласни општо-

стручното подрачје да обезбедува зае,"^ччка задол-
жителна основа на образованието на наставниците и 
соработниците за нивната професија. 

Содржините на ова подрачје, опфаќаат совреме-
но, врз марксистички основи засновано педагошко, 
психолошко, дидактичко-методичко и андрагошко об-
разование за Воспитно-образовната дејност. 

Општостручното подрачје содржи и педагошка 
практика која опфаќа: вежби од психологијата, пе-
дагошката и дидактиката; хоспитирање и практична 
работа во организациите на Воспитно-образовната деј 
ност; курсеви од современата образовна технологија 
и др. 

Содржините на општостручното подрачје се изу-
чуваат во рамките на задолжителните наставни и 
други активности. 

Член 14 . 
Учесниците на Договорот се согласни потесно-

стручното подрачје да обезбедува современо марк-
систички засновано стручно образование на настав-
ниците и соработниците за воспитно-образовна рабо-
та од областа на различни струки. 

Содржините на ова подрачје го опфаќаат изучу-
вањето на: 

— научните дисциплини од основната и сродни-
те струки во функција на ^стручното образование за 
вршење на Воспитно-образовната дејност на одреден 
степен на воспитанието и образованието; 

— методиката на Воспитно-образовната работа од 
струката со практична работа во соодветни воспитно-
образовни организации на предучилишното воспита 
ние и образование, основното воспитание и образо-
вание и насоченото средно образование и воспитание. 

Програмските содржини на ова подрачје обезбе-
дуваат образование и оспособување на наставниците 
и соработниците за успешно изведување на -Воспитно-
образовната работа во потесна струка, поврзување на 
научната и Воспитно-образовната работа и -следење 
на промените, како во соодветните научни дисципли- ' 
ни, така и во содржините на програмите за воспит 
но-образовната работа. 

За наставниците на предметната настава и нас-
тавниците на практичната настава во основното вос-
питание и образование и насоченото средно образо-
вание и воспитание потесно — стручното подрачје 
се организира како еднопредметно Студирање, студи-
рање од подрачјето или двопредметно студирање во 
рамките на сродните подрачја. 

Член 15 
- Учесниците на Договорот се согласни, образова-

нието на наставниците и соработниците да се оства-
рува според општествено верифицираните планови и 
програми што ги донесуваат надлежните органи на 
социјалистичките републики и социјалистичките ав-
тономни покраини, а но согласност со одредбите на 
овој договор. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАСТАВНИЦИТЕ 

И СОРАБОТНИЦИТЕ 
Член 16 

Учесниците на Договорот се согласни, образова-
нието на наставниците и соработниците да се оства-
рува со примена на различни облици на организаци-
јата во воспитно-обоазов^ите организации за образо-
вание на наставниците и соработниците, а во соглас-
ност со одредбите на овој ДОГОВОР И ВРЗ основа на 
општествено верифицираните планови и програми за 
соодветен степен на стручната подготовка, 
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Член 17 
Учесниците на Договорот се согласни, соработни-

ците во Воспитно-образовната работа да се образу-
ваат за I I I до V степен на стручната подготовка во 
насоченото средно образование и воспитание за раз-
лични струки. 

Доколку во текот на редовното образование со-
работниците во Воспитно-образовната работа не стек-
нале знаења од општостручното подрачје предвидено 
со овој договор, задолжително ги стекнуваат со ра-
бота или од работа. 

Член 18 
Учесниците на Договорот се согласни, за образо-

ванието на воспитувачите во предучилишното воспи-
тание и образование и учителите —. наставниците на 
одделенската настава во основното воспитание и об-
разование да се обезбеди образование во програмски 
континуитет до соодветниот степен на стручната под-
готовка (во согласност со член 10 од овој договор). 

Член 19 
Учесниците на Договорот се согласни, воспитува-

чите во домовите за ученици, наставниците во пред-
метната настава, наставниците на практичната наста-
ва и стручните соработници, во зависност од струка-
та и сложеноста на задачите и работите, да се обра-
зуваат за соодветниот степен на стручната подготов-
ка (во согласност со член 10 од овој договор) во на-
соченото образование и воспитание за различни 
струки. 

Член 20 
Учесниците на Договорот се согласни да ја утвр-

дат. обврската, факултетите, вишите и средните учи-
лишта кои не образуваат наставници и соработници, 
во своите планови и програми да предвидат факул-
тативно изучување на содржините на општостручното 
подрачје и методиката на струката за учениците и 
студентите кои ќе работат во областа на образо-
ванието. 

Член 21 
Учесниците на Договорот се согласни за настав-

ниците и соработниците кои имаат соодветен степен 
на стручната подготовка, но во текот на своето обра-
зование не стекнале педагошко, андрагошко, психо-
лошко и методичко образование, а кои се во рабо-
тен однос во воспитно-образовна организација, да се 
пропише обврска во рок утврден со закон да 
го стекнат тоа образование. 

За стручњаците од организациите на здружениот 
труд ангажирани на остварувањето на програмите 
на насоченото средно образование и воспитание, 
Учесниците на Договорот се согласни, исто, така, да 
се обезбедува стекнување на соодветна педагошко-
психолошка и андрагошка подготовка. 

Член 22 
Учесниците на Договорот се согласни да обезбе-

дат соработка на сите заинтересирани . организации 
и заедници во планирањето и програмирањето на об-
разованието и усовршувањето на наставниците и со-
работниците. 

V. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 
И СОРАБОТНИЦИТЕ 

Член 23 
Учесниците на Договорот се согласни со пропи-

сите и одлуките да се утврдат правата и должности-
те на наставниците и соработниците стручно да се 
усовршуваат според општествено верифицираните 
програми, а во. согласност со барањата на совреме-
ното воспитание и образование и со цел за успешно 
остварување на задачите на -Воспитно-образовната ра-
бота и нејзино натамошно унапредување. 

Член 24 . ^ 
Учесниците на Договорот се согласни, општестве-

но верифицираните програми за усовршување на нас-
тавниците и соработниците да ги опфатат совреме-

ните, врз маркоизмот засновани, содржини од облас-
та на: струката, методиката, педагогијата, психоло-
гијата, андрагогијата ; актуелните теориски, и прак-
тични прашања на самоуправувањето, содржините од 
областа на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита и содржините на идејно-политичкото и 
марксиетичкото образование. 

Усовршувањето на наставниците и соработниците 
се организира како индивидуално и како групно усо-
вршување. 

Член 25 
Учесниците на Договорот се согласни перманен-

тното индивидуално, усовршување да се спроведува 
по пат на самообразование, врз основа на програ-
мите за индивидуално усовршување, а според одред-
бите на посебниот самоуправен општ акт на Воспит-
но-образовната организација во која наставниците и 
соработниците се во работен однос. 

Член 26 
Учесниците на Договорот се согласни дека како 

посебен облик на индивидуалното усовршување на 
наставниците и соработниците е задолжително вове-
дувањето на наставниците и соработниците во вое 
питно-образовната практика која се реализира во. те-
кот на првата година на работата. 

Воведувањето на наставниците и соработниците 
во Воспитно-образовната практика би се реализирало 
во Воспитно-образовната организација во која нас-
тавниците и соработниците се во работен однос, а 
според посебно утврдената и општествено верифици-
раната програма што ја донесува надлежниот орган 
на републиката, односно автономната покраина. Со 
оваа програма се утврдуваат содржината, начинот 
на реализацијата на програмата и начинот на вери-
фикацијата на практичната оспособеност на настав-
ниците и соработниците за современо изведување на 
Воспитно-образовната работа. 

Член 27 
Учесниците на Договорот се согласни групното 

усовршување на наставниците и соработниците да се 
организира со цел за унапредување на Воспитно-обра-
зовната работа и перманентно следење НБЃ современи-
те достигања во научните дисциплини на струката, 
педагогија^ , психологијата и методиката по пат на 
различни видови на теоретско и практично стручно 
усовршување. 

Учесниците на Договорот се согласни со пропи-
сите и одлуките да се задолжат: воспитно-образов-
ните организации во кои наставниците и соработни-
ците се во работен однос, воспитно-образовните ор-
ганизации за образование и усовршување на настав-
ниците и соработниците, републичките односно по-
краинските и регионалните просветно-педагошки за-
води, во меѓусебна соработка и во соработка со дру-
гите заинтересирани организации и стручни друштва, 
да утврдуваат и да ги реализираат програмите за 
групно усовршување на наставниците и соработни-
ците. 

Член 28 
Учесниците на Договорот се согласни, условите, 

средствата и начинот на индивидуалното и групното 
усовршување на наставниците и соработниците да се 
уредуваат со самоуправен општ акт на Воспитно-об-
разовната организација во која наставниците и сора-
ботниците се во работен однос, со тоа што обврски-
те за стручно усовршување да се реализираат во рам-
ките на 42-часовната работна седмица. 

Самоуправните интересни заедници за образова-
ние обезбедуваат материјални и други услови за усо-
вршување на наставниците и соработниците. 
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VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Учесниците на Договорот, во согласност со свои-

те овластувања, ќе обезбедат надлежните органи, са-
моуправните организации и заедници во републиките 
и автономните покраини меѓусебно да соработуваат 
и да се договараат за неговата реализација, за заед-
ничките или специфичните прашања на одделни ре-
публики и автономни покраини, а особено за: 

— методологијата на изготвувањето и усогласува-
њето на содржините на плановите и програмите за 
образование и усовршување на наставниците и сора-
ботниците ; 

— усогласувањето на постапката, условите и на-
чинот на стекнување на стручната подготовка; 

— стручната и научноистражувачката дејност за 
унапредување на воспитанието и образованието на 
наставниците и соработниците; 

— другите прашања значајни за реализацијата на 
овој договор. 

Член 30 
Учесниците на Договорот се согласни за спрове-

дувањето на овој договор да се формира Координа-
ц и о н и одбор за следење и координирање на спрове-
дувањето на Договорот на социјалистичките републи-
ки и социјалистичките автономни покраини за заед-
ничките основи на системот на воспитанието и обра-
зованието. 

Во Координациониот одбор се избираат по двај-
ца претставници на учесниците на Договорот од со-
цијалистичките републики и социјалистичките авто-
номни покраини. 7 

Член 31 
Координациониот одбор го следи спроведувањето 

на овој договор, ја координира соработката на соци-
јалистичките републики и социјалистичките автоном-
ни покраини за прашањата од член 29 на овој Дого-
вор и предлага мерки заради навремено спроведува-
ње на одредбите на овој договор. 

Член 32 
Собранијата на социјалистичките републики, од-

носно собранијата на социјалистичките автономни по-
краини и другите учесници на овој договор презе-
маат обврска во рок од три години од склучувањето 
на Договорот да ги усогласат своите прописи со не-
говите одредби и врз тие основи да обезбедат услови 
за воведување на нови планови на програми за обра-
зование и усовршување на наставниците и соработ-
ниците. 

Член 33 
Кон овој договор можат дополнително да прис-

тапат оранизациите, заедниците и органите кои не 
учествувале во неговото склучување. 

Член 34 
Измени и дополненија на овој договор може да 

предложи секој учесник на Договорот и Координа-
циониот одбор од член 30 на овој договор. 

Член 35 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го пот-

пишат овластените претставници на учесниците на 
Договорот. 

Член 36 
Овој договор ќе се објави во службените гласила 

на социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини. 

Договорот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето. 

ПОТПИСНИЦИ: 
\ 
за Собранието на СР Босна и Херцегови-
на — д-р Хасан Дервишбеговиќ, 
за Собранието на СР Македонија — Ана-
толиј Дамјановски, 
за Собранието на СР Словенија — д-р 
Тоне Зорич, 
за Собранието на СР Србија — Миломир 
Петровиќ, 
за Собранието на СР Црна Гора — Ќа-
мил Тополовиќ, 
за Собранието на СР Хрватска — Бори-
слав Вучковиќ, 
за Собранието на САП Косово — Салих 
Нуши, 
за Собранието на САП Војводина — 
Владислав Радаковиќ, 

за СИЗ на Босна и Херцеговина — Звон-
ко Петровиќ, 
за СИЗ на Македонија — Александар. 
Георгиев, 
за СИЗ на Словенија — Тоне Ференц, 
за СИЗ на Србија — д-р Зоран Боричиќ, 
за СИЗ на Хрватска — Бранко Ѓакуловиќ,. 
за СИЗ на Црна Гора — Петар Т. Ра-
мчевиќ, 
за СИЗ на Косово — д-р- Ејуп Хамити,, 
за СИЗ на Војводина — д-р Петар Дакиќ,. 

за Универзитетот во Сараево —" Брани-
мир Љубичиќ, 
за Универзитетот во Бања Лука — д-р-
Драгица Додиг, 
за Универзитетот во Тузла — д-р Воји-
с лав Магазиновиќ, 
за Универзитетот во Мостар — д-р Бе-
рислав Блажевиќ, 
за Универзитетот во Скопје — д-р Христо. 
Андонов Пољански, 
за Универзитетот во Битола — д-р Гли-
гор Попоски, 
за Универзитетот во Љубљана — д-р Иво 
Фабинц, 
за Универзитетот во Марибор — д-р Дане 
Мелауц, 
за Универзитетот во Белград — д-р Во-
ислав М. Петровиќ, 
за Универзитетот во Ниш — д-р Живота 
Живковиќ, 
за Универзитетот во Крагуевац — д-р 
Драгољуб Стојановиќ, 
за Универзитетот на уметностите во Бел-
град — Војин Тојиќ, 
за Универзитетот во Загреб — д-р Звони-
мир Крајина, 
за Универзитетот во Сплит — д-р Ми-' 
лојко Чишиќ, 
за Универзитетот во Риека — д-р Ми-
лојко Крпан, 
за Универзитетот во Осиек — д-р Нико-
ла СтрДјниќ, 
за Универзитетот во Титоград — д-р Ми-
ленко Шарановиќ, 
за Универзитетот во Приштина — д-р-
Хајредин Хоџа, 
за Универзитетот во Нови Сад — д-р 
Зоран Стојановиќ, 
за Заедницата на вишите школи на СР 
Србија — Милка Јакулиќ. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА-МАКЕДОНИЈА 

270. 
Врз основа 'На член 142 точка 4 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 3/84), а во врска со член 31 
став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ" 
број 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија и член 2 од 
Општествениот договор за усогласување на пензиите 
во СР Македонија („Службен весник на СРМ" број 
.23/84), Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТМВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИ-
ИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД 

ПРЕДВИДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ 
ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши аконтативно усогласува-

ње на старосните, инвалидските и семејните пензии, 
без додатокот на пензијата, како и на паричните 
надоместоци во врска со правото на преквалифика-
ција или доквалификација и соодветно вработување 
на инвалидите на трудот со преостанатата работна 
способност за 36 отсто, што претставува дел од пред-
видениот пораст на номиналните лични доходи на 
работниците во општествениот сектор во Републи-
ката во 1985 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според одлуките за аконтативно усогласување на пен-
зиите и паричните надоместоци со дел од предвиде-
ниот пораст на номиналните лични доходи во Репуб-
ликата во 1985 година („Службен весник на СРМ" 
број 9/85, 20/85 и 27/85) до процентот од став 1 на 
овој член се усогласуваат уште за 5 отсто. 

Член 2 
Со процентот од член 1 на оваа одлука ќе се 

усогласуваат и најниските износи на пензии како и 
пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата 
без оглед на последната година од која се земени 
личните доходи во пензиска основа. 

Член 3 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците во НОВ пред 
9 септември 1943 година определени од гарантирана 
пензиска основа. 

Член 4 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усог-

ласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1985 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1985 
година се зголемуваат до износот на пензијата опре-
делен врз основа на остварените лични доходи и на-
вртениот пензиски стаж, но најмногу до износот на 
највисоката пензија во 1985 година зголемен за про-
центот од член 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите 
чија последна година на работа во смисла на член 
25 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување е 1985 година односно во 
чија пензиска основа делумно или целосно се засме-
тани личните доходи односно основици на осигуру-
вање остварени во 1985 година. 

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлу-
ка припаѓа и на пензиите на работниците во орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи и 
семејните пензии изведени по тој основ сразмерно 
на бројот на месеците од 1985 година во кои прима-
ле пензија согласно член 137 став 2 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ" број 
37\/80). 

Член 6 
Како основица за усогласување според оваа од-

лука се зема износот на пензијата, односно парич-
ниот надоместок усогласен според порастот на номи-
налните лични доходи во 1984 година што на корис-
никот му припаѓал на 1 јануари 1985 година. 

Член 7 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука на пен-

зиите на учесниците во НОВ пред 9 септември 1943 
година, определени од гарантирана пензиска основа, 
ќе се пресмета на износот на гарантираната пензија. 

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука на нај-
ниските износи на пензиите и на пензиите со кои се 
исплатува додаток на пензијата, (ќе се пресмета на 
најнискиот износ на пензијата односно на вкупниот 
износ на пензијата и додаток на пензијата. 

"Член 8 
Пензијата со додатокот на носители на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според член 9 став 3 од Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941". 

Паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлу-
ка не може да го надмине износот на загарантира-
ниот личен доход во Републиката остварен во прет-
ходната година. 

Член 9 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решенија. 

Член 10 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 

јануари 1985 година. 
Член 11 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-2873/1 
22 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајан Старовски, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА. ГРАД СКОПЈЕ 

271. 
Врз основа на член 43 и 82 , од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Гази Баба, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Гази Баба, на 
седницата одржана на 29 октомври 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ђА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ 

ЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА 
ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос и работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
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стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Гази Баба во 1985 година изнесува 1,50%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 500/о од утврдената основица 
во член 1 од оваа одлука или 0,75%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената' основица во 
член 1 од оваа одлука или 1,05%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-598/4 
29 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирко Колевски, с. р. 

272. 
Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Карпош, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на општината Карпош, на 
седницата одржана на 29 октомври 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-
ЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос и работните луѓе кои самос-
тојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга сто-
панска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Карпош во 1985 година изнесува 1,50%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 од оваа одлука или 0,750/о. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или 1,05%. 

'Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-598/4 
29 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Ацанка Јаневска, с. р. 

273. 
Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Кисела Вода, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на општината Кисела Во-
да, на седницата одржана на 29 октомври 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 
1985 ГОДИНА 

- Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос и работните луѓе кои самос-
тојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга сто-
панска дејност и од личен доход на работниците од 
самостојно вршење на нестопанска^ дејност или услу-
га, како приход на Самоуправната интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата на општината 
Кисела Вода во 1985 година изнесува 1,50%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то и средното насочено образование од од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 од оваа одлука или 0,75%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или 1,05%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-598/4 
29 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојанка Јовчевска, с. р. 

274. 
Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Центар, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Центар, на седни-
цата одржана на 29 октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕС ОД ЛР1ЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 
1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос и работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Центар во 1985 година изнесува 1,50%. 
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Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и' од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 од оваа одлука или 0,75%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или 1,05%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-598 ' 
20 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Узунова, с. р. 

275. 
Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир, . Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Чаир, на седни-
цата одржана на 29 'октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 
1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на ра-

ботниците од работен однос и работните луѓе кои 
самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или дру-
га стопанска дејност и од личен доход на работни-
ците од самостојно вршење на нестопанска дејност 
или услуга, како приход на Самоуправната интерес-
на заедница за општествена заштита на децата на 
општината Чаир во 1985 година изнесува 1,50%. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното 

и средното насочено образование и од социјалната заш-
тита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во 
член 1 од оваа одлука или 0,75%. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско-музичките деј-
ности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица 
во член 1 од оваа одлука или 1,05%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 08-598/4 
29 октомври 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Вангелица Стипцарова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕМИР ХИСАР 

276. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општинска-
та СИЗ за здравство и здравствено осигурување Де-
мир Хисар, Собранието на Општинската СИЗ на 
здравство и здравствено осигурување Демир Хисар со 
рамноправно учество на Соборот на делегати — 
корисници на услуги — работници и Соборот на де-
легати даватели на услуги, на заедничката седница 
одржана на 24 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО вА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 од Одлуката бр. 02-529 од 20 декември 

1984 година објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 2 од 6 февруари 1985 година бројката 7,60% се 
заменува со 12%, а бројката 0,30% се заменува со 1%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 септември 1985 година. 

Бр. 02-529/1 
24 септември 1985 година „ 

Демир Хисар 
Претседател, 

\ Борис Сивевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
КИЧЕВО 

277. , 
Врз оонова на член 13 од Законот за Самоуправ-

ните интересни заедници за воспитание и образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 23 
точка 3 од Статутот на ОСИЗ за воспитание и обра-
зование — Кичево, Собранието на ОСИЗ на седни-
цата од 12 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР. 
08-388/1 ОД 21. 12. 1984 ГОДИНА ЗА СТАПКИТЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ВОСПИТАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ - КИЧЕВО 

Член 1 
Со оваа одлука во членот 2 се менува точката 1 

и гласи: „Стапката на придонес од личен доход од 
работен однос се зголемува од 5,50% на б%". 

Член 2 
Оваа одлука ќе се применува од 1 септември 

1985 година. 

Бр. 08-365/1 
12'септември 1985 година 

Кичево 
Претседател, 

Велко Коруноска с. р. 
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278. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 181 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита Ресен, Собранието на 
Општинската СИЗ за здравствена" заштита Ресен, со 
рамноправно учество на Соборот на делегатите ко-
рисници на услуги — работници и Соборот на деле-
гати даватели на услуги на заедничката седница одр-
жана на 27 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА (ЗАШТИТА 
ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ -

РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 
1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапката на придонесот за здрав-

ствена заштита и стапката на посебниот придонес за 
користење на здравствена заштита во странство на 
корисниците на услуги — работници од Општината 
Ресен за 1985 година бр. 02-32/1 од 24. XII. 1984 го-
дина, објавена во („Службен весник на СРМ" бр. 7/85). 

Во член 1 став 1 се менува и гласи: 
„Стапките на придонесот за здравствена заштита 

за 1985 година се утврдуваат на 10,510/о од бруто лич 
ниот доход и другите примања во кои се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови за здравствена заштита од 5,4010/о; 

— стапката на придонесот за правата од здрав 
ствена заштита над задолжителните видови и други-
те примања од здравствената заштита од 5,,10%". 

По исклучок од став 1 на член 1 од плаќање на 
придонес за здравствено осигурување со ретроактив-
но дејство од 1. I. 1985 година се ослободуваат: 

— дисперзираниот погон на Текстилната фабри-
ка „Преспатекс" во с. Стење; 

— новоформираната младинска фабрика на 
„Преспатекс" Ресен; и 

— секретаријатот за внатрешни работи при Со 
бранието на општината Расен. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Придонесот за несреќа на работа и професио-

нални заболувања во висина од 1,000/о". 
Основица за пресметување од претходниот став 

кај обврзниците кои формираат доход, претставува 
остварениот доход ; 

Кај обврзниците кои не формираат доход, бруто 
личните доходи и другите примања. 

Член 2 
Во членот 3 став 1 се менува и гласи: 
„Придонесот за здравствена заштита на привре-

мено невработените лица — СИЗ за вработување ги 
плаќа по стапка од 15%". 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува просечниот паричен 
надоместок на привремено невработените. 

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

вањето, а ќе се применува од 1 октомври 1985 го-
дина. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-69/1 
27 септември 1985 година 

Ресен 
Претседател, 

Дорче Спировски, с. р. 

279. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита Струмица („Службен весник на СРМ" бр. 
9/78), член 22 од Статутот на Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита - Струмица, Собранието на ОСИЗ за 
социјална заштита — Струмица, на седницата одржа-
на на 14 октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
'ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА 
ОЗТ И ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД 
НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 
И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И НЕ-
СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - СТРУМИЦА 

Член 1 
Се донесува Одлука за измена на Одлуката на 

стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и лич-
ниот доход од работен однос, земјоделска дејност на 
ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, број 08-2/5 
од 22. I. 1985 година. 

Член 2 
Член 2 точка 1 од цитираната одлука се менува 

и гласи: 
„Придонесот од доходот на основните организации 

на здружен труд се зголемува од 0,380/о на 0,50%". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 08-60/1 
16 октомври 1985 година 

Струмица 
Претседател, 

Томислав Тенев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ШТИП 

280. 
Врз основа на член 16 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Штип, 
на седницата одржана на 24 септември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 

ДОХОД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 точка 1 бројот 0,15 се заменува со 

бројот О,2О0/о. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 септември 1985 
година. 

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 14-14/6 
24 септември 1985 година 

Штип 
Претседател, 

Добрила Санева, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ШТИП 

281. 
Врз основа на член 34 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на. децата — Штип, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Штип, на седница-
та одржана на 25 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 точка 1 бројот 1,70%, се заменува со 

бројот 1,950/о. 
Во член 1 точка 2 бројот 2,15%, се заменува со 

бројот 2,50%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 септември 1985 
година. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 10-2458/8 
25 септември 1985 година 

Штип 
Претседател, 

Вера Манева, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

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

по тужбата на тужителката Трајка Ѓуревска, момин-
ско Милановска, од Скопје, против тужениот Вука 
дин Ѓуревски од Скопје, сега со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот Вукадин Ѓуревски од Скоп-
је, роден на. 16 јануари 1948 година во с. Колицко, 
Кумановско, да се јави во овој суд во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот или да достави сво-
ја сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во определениот 
рок, на истиот ќе му" биде одреден привремен ста-
рател што ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. бр. 
2764/85. 

Пред овој суд е заведен спор за алиментација на 
малолетниот Дејан Митров од Скопје против туже-
ниот Благоја Митров од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Благоја Митров од Скопје, 
од татко Васил и мајка Сава, роден на 2. I. 1948 го-
дина во с. Сушево. Струмица, да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или 
да достави своја сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во определениот 
рок, на истиот ќе му биде одреден привремен ста-
рател што ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII. 
П. бр. 1259/85. (137) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост од-

носно постапка за повторување по тужбата на тужи-
телот Мисајловоки Петруш Милан од с. Челопек, 
против тужените Хајредини вд. Ајредин Беаре и др. 
од с. Челопек. 

Се покануваат тужените Хајредини Шоип, Африм 
Мендух, Зекирија и Насер, сите од е. Челопек, сега 
со непозната адреса на живеење, да се јават во судот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". 

Во спротивно, по (истекот на овој рок, судот ќе 
побара Центарот за социјална работа — Тетово да 
им постави привремен старател за заштита на нив-
ните права и интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1452/80. 
(134) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за исполнување на договор за купопродажба 
по тужбата на тужителот Шахини Рецеп од Тетово, 
против тужениот Емини Осман Емин од Тетово, а 
сега со непозната адреса на живеење. 

Бидејќи тужениот Емини Емин сега е со непоз-
ната адреса на живеење, се повикува истиот во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во судот, да достави адреса или да овласти свој 
полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот преку Центарот за социјални работи — Тето-
во ќе му постави привремен застапник кој ќе се 
грижи за неговите интереси во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1640/85. 
(135) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 363 од 11. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-40-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Земјоделската задруга „Нов живот" Р. О. — 
с. Папрадник, Дебарско, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Фазли Османовски, ди-
ректор, без ограничување, а се запишува за нов 
застапник Муамет Лимановски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
363/85. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 390 од 17. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот на ЦОУ, со 
следните податоци: Досегашниот назив на Централ-
ното основно училиште „Јоаким Крчовски", Ц. О. 
— Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" бр. 105, се ме-
нува и во иднина ќе гласи: Работна организација 
за основно воспитание и образование „Јоаким Кр-
човски", Ц. О. — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" 
бр. 105. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
390/85. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 365 од 15. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1917-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на спо-
редната дејност на Земјоделската задруга „Рудник", 
Р. О. — с. Лојане — Куманово, со следните податоци: 

Проширување на споредната дејност со: 
— штедно-кредитнм работи за потребите на здру-

жените земјоделци и индивидуалните земјоделски 
производители; " 
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— вршење на транспорт за свои потреби и по-
требите на здружените земјоделци — кооперанти; 

— кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители во сите дејности на задругата; 

— откуп, купување и продажба на сите видови 
земјоделски и сточарски производи; 

— на организиран начин снабдување, производ-
ство, набавка и пласман со репродукциони и други 
материјали (вештачки ѓубрива, семенски материјал, 
заштитни средства, поливинил за рано производство, 
жица за лозје, шпалир и лим) ; 

— производство, откуп и пласман на печурки 
и други шумски плодови (боровинка, маховина, ли-
шаи, смрека и др.); како и собирање на секундарни 
— отпадни материјали (сите видови) за преработу-
вачката индустрија, печење на вар и глина; 

— домашни Ракотворби, преработка и доработка 
на земјоделски производи, сервиси за одржување на 
земјоделски машини и друга опрема за домаќинства-
та, како и други дејности од малото стопанство; 

07011 — промет на мало со прехранбени произ-
води, леб, печиво, млеко и млечни производи, зелен-
чук, овошје и преработки, месо, живина, риба и 
месни производи; 

07012 — промет на мало со непрехранбени про-
изводи: огревно дрво, вар, јаглен, мешани стоки 
и др.; 

07021 — промет на големо со прехранбени про-
изводи: жита и мелнички производи, зеленчук, овош-
је и преработки, добиток и живина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
365/85. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 337 од 20. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-107-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Работната 
организација за згрижување и воспитание „Братство 
Единство" Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 
49, која во иднина ќе гласи: Работна организација 
за згрижување, воспитание и образование „Братство 
Единство", Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов" 
бр. 49. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
337/85. (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 146 од 11. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1829-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и на лицето 
овластено за застапување со следните податоци: До-
сегашната фирма на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, со целосна од-
говорност, ул. „Маршал Тито" бр. 190 — Неготино, 
се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуп-
равна ^интересна заедница за здравствена заштита со 
целосна одговорност, ул. „Маршал Тито" бр. 190, Не-
готино. 

Се брише досегашниот застапник Апостолов Пе-
тар Никола, секретар, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Величков Трајче Васил, се-
кретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
146/85. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 79 од 13. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1053-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Занаетчиско-браварската задруга „4 
Јули", Р. О. — Скопје, ул. „Гуро Ѓоновиќ" бр. 115, со 
следните податоци: Досегашниот вршител на долж-
носта Теодосиев Димчо се запишува како директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
79/85. ' (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 908/84 од 13. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1663-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот на задру-
гата под назив: Монтажно-инсталатерска градежна 
задруга „Југоградба" со Р. О. — Скопје, ул. „Ѓуро Ѓа-
ковиќ" бр. 36. Членови на задругата се: Кузманов-
ски Иван, Стојановски Ѓорѓи, Филиповски Цветан, 
Манев Добре и Манојловски Саве, сите од Скопје. 

Основни дејности: 
— електро-инсталатерски, 
— инсталации за водовод и канализација, 
— инсталации за централно греење, 
— ѕидарско-фасадерски, 
— молеро-фарбарски, 
— тесарски, 
— покривачки и 
— поплочување. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица задругата одговара со сите свои средства 
За обврските на задругата одговараат здружените 

занаетчии во висина на здружениот влог кој изнесу-
ва 10.000 динари и тоа за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
908/84. 4 (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1017 од 13. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1043-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со законот на Мои 
тажно-градежно-водоинсталатерската задруга „Хидро-
градба", Р. О. ул. „Цветан Димов" бб, барака 4. 

Задругата е основана на 6. VII .1971 година од 
група на самостојни занаетчии: Василевиќ Драган, 
ДИМКОВСКИ Драган, Трпевски Добре, Хајдини Рецеп 
и Јошев Перо, сите од Скопје. 

Основни дејности: 
13 — браварска-градежна браварија и услуги и 
14 — лимарска-градежна лимарија и услуги. 
Во правниот промет задругата истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет задру-

гата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата одговараат и здруже : 

ните занаетчии во висина на двократниот износ од 
здружениот влог, кој изнесува 10.000,00 динари (суп-
сидијарна одговорност) различна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1017/84. (206) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 573 од 17. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1184-0-0-0, ја запиша во суд 
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарниот институт „Скопје", Ц. 
О. — Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков"^ бр. 5, со след 
ките податоци: Се брише досегашниот застапник д-р 
Цане Пејковски, в. д. директор, а се запишува но-
виот застапник д-р Атанас Илиев, в. д. директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
573/85. (207) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 570 од 17. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр 1-1590-12-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О 
со ООЗТ при Универзитетскиот центар за Медицин 
ски науки, ООЗТ Клиника за ревматологија „д-р Ди-
митар Арсов" — Скопје, Водњанска бр. 17, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
проф. д-р Богинја Тучева, директор, без ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник доцент д-р 
Љубомир Чапароски, индивидуален работоводен ор-
ган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
570/85. ' (208) 



31 октомври 1985 СЛУЖБЕН'ВЕСНИК НА СРМ Зар. 34 - Стр. 857 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 557 од 10. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци, Ц. О. — Скопје, „II Македонска бригада" 
бб, со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник на заводот в д . директор Велимир Ѓурчи-
новски, а се запишува новиот застапник — дирек-
тор на заводот без ограничување, Живко Наумовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
557/85. (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 889/84 од 10. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1054-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот — про-
мена на фирма, дејност и одговорност, на Градежна-
та молерско-фарбарска занаетчиска задруга ' „Ново 
Скопје", Р. О. — Скопје, ул. „Мариовска" бб под на-
зив: Градежно-молерско-фарбарска занаетчиска за-
друга „Ново Скопје", Р. О. - Скопје, ул. „Мариовска" 
бб. 

Задругата е основана со одлука на здружените 
занаетчии — задругари од Л. VII. 1966 година. За-
другари се Димовски Милан, Стојановски Трајче, 
Шијаковски Алексо, Секуловски Илија и Ѓорчевски 
Борис, сите од Скопје. 

Основна дејност: 
162 — молеро-фарбаоска: изведување на градеж 

но-молеро-фарбарски работи од доменот на градеж 
ната и молеро-фарбарската струка. 

Задругата работи во свое име и за своја сметка 
Задругата одговара за своите обврски со сред-

ствата со кои располага. 
За обврските на задругата што не можеле да се 

намират во смисла на претходниот став одговараат 
супсидијарно и здружените занаетчии до висината на 
средствата утврдени со Самоуправната спогодба за 
здружување на занаетчиите во задругата до 10.000,00 
дин. секој здружен занаетчија за секоја, заклучена 
работа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
889/84. (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 490 од 14. V. 1985' година, на регис-
тарска влошка бр. 1-42-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата со следните податок 
ци: Досегашната фирма на Центарот за социјална 
работа на општина на град Скопје „Скопје" со це-
лосна одговорност, ул. „Партизанска! одреди" бр. 48-а, 
Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Меѓуоп-
штински центар за 'социјална работа на општините 
во град Скопје, со целоска одговорност, ул. „Парти-
зански одреди" бр. 48-а, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
490/85. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 487 од 14. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-68-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената ш фирмата со следните подато-
ци: Досегашната фирма на Центарот за професио 
нална рехабилитација на инвалидизирани лица „Ма-
кедонија", Ц. О., ул. „Васил Ѓоргов" бр. 67, Скопје, 
се менува и во иднина ќе гласи: Центар за реха-
билитација и образование „Македонија", Ц. О. -
Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 67. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
487/85. " (212) 

та на лицето овластено за застапување на Монтаж-
но-инсталатерската задруга „Грмеч" — Скопје со 
следните податоци: Седиштето на задругата се пре-
местува од ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 47 на ул. „Наум 
Наумовски — Борче" бр. 62, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Јанковиќ Бог-
дан, в. д. директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Муковиќ Хивзо, в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
540/85. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 499 од 30. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1888-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Градежно-занаетчиската задруга „Син-
теза", Р. О. - Скопје, ул. „Павле Илиќ" бб (општина 
Чаир - Скопје) со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Јовановски Стојче в. д. дирек-
тор, без ограничување, а се запишува новиот зас-
тапник Алексовски Јован, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
499/85. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 472 од 12. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-258-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата со следните 
податоци: Досегашната фирма на Андрагошката шко-
ла „Образование и стопанство" Ц. О. — Скопје, бу-
левар „Кочо Рацин" бр, 99, се менува и во иднина 
ќе гласи: Андрагошки центар „Образование - наука 
- култура - стопанство", Ц. О. - Скопје, булевар 
„Кочо Рацин" бр. 99. 
- А Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

472/85. ^ (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 458 од 10. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-3-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитет „Кирил и Методиј" — 
Скопје, Универзитетски центар за математичко-тех-
кички науки — Скопје, О. Сол. О. со ООЗТ, ООЗТ 
Електротехнички факултет - Скопје, Карпош И бб, 
по следните податоци: Се брише досегашниот застап 
ник проф. д-р Ристо Миновски, декан, без ограни 
чување, а се запишува новиот застапник проф. д-р 
Томе Бошевски, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
458/85. " (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 378 од 9. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1837-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј 
ност на Земјоделско-сточарската задруга „Мечкуев-
ци", Р. О. — Скопје, ул. „710" бр. 1, со следните по-
датоци: Се запишува проширување на споредната 
дејност на големо и мало: 

070123 — метална и електро-техничка стока; 
070124 — огрев и градежни материјали; 
070223 — метална и електротехничка стока; 

- 070224 — градежни, санитарии и инсталациони 
материјали, огрев и техничко дрво;1 

012522 — производство на волнени ткаенини (од 
волнен тип). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
378/85. ' (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 540 од 7. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1905-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето и промена-

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието 'Фи. бр. 444 од 12. ЈУ. Ш85 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1777-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
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застапување на Занаетчиската задруга за производ-
ство на метли „Меткор", Р. О. - Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Шошол-
чев Петар, в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Миомир Стериовски, в. 
д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
444/85. ' (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 498 од 14. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-1989-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар формирањето и конституирањето на 
Работната заедница под фирма: ,Работна заедница 
на работниците вработени во органите на месните 
заедници на подрачјето на општина „Карпош", Ц. 
О. — Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 68. 

Работната заедница на работниците вработени 
во органите на месните заедници на подрачјето на 
општина „Карпош" - Скопје е формирана со од-
лука од 27. IV. 1982 година. 

Работната заедница е основана од следните мес- -
ни заедници: „Карпош I", „Карпош И", „Карпош 
III", „Карпош IV", „Тафталиџе I", „Тафталиџе И", 
„Нерези", „Владо Тасевски", „Кузман Јосифовски — 
Питу", „Пецо Божиновски — Кочо", „Влае I", „Влае 
II" „Ѓорче Петров", „Мирче Ацев", „Декоион", „Ле-
пенец", „Злокуќани", „Никиштани", „Вучидол", „Глу-
мово", „Чајлане", „Буковиќ",. „Кучково", „Ласкарци", 

Сарај", „Грчец", „Г. Арнакија", „Бојане", „Кондо-
во", „Радуша", „Рашче", „Бардовци", „Д. Свиларе", 
„Ново Село" и „Копаница". 

Основни дејности: 
— технички подготвуваат предлози на плановите 

и програмите за работа и развој, договорите, одлу-
ките и другите акти што ги донесуваат органите на 
месните заедници; 

— технички подготовки на седниците на органи-
те и телата на месните заедници, собирите на работ-
ните луѓе и граѓаните, како и на состаноците на 
месните' организации на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ; 

— прием и испраќање на пошта, водење на де-
ловоден протокол, доставни книги и доставување 
на пристигнатата пошта: 

— архивирање и чување на предметите на орга-
ните на месните заедници; 

— вршат административно-технички, канцеларис-
ки и дактилографски работи за органите на месните 
заедници, делегациите, делегатите,' органите на оп-
штествено-политичките организации и другите само-
управни органи тела на месните заедници; 

—. вршат сметководствено-финансиски работи, из-
работуваат периодични пресметки и завршни смет-
ки. контирање,, книжење во главната книга посебно 
за секоја месна заеднина, подготвуваат налози за 
подигање на лични доходи и вршат други работи. 

Промена на работите може да се врши исклу-
чиво со согласност на основачите. 

Работната заеднина во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на Работната заедница сторени во 
правниот промет со трети лица истата одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Ристо Маринчев-
ски, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
498/85. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 474 од 7. V. 1985 година, на регис 
тарска влошка бр. 2-1987-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под фирма: Градежна мзолатерска задру 
га „Изоградба", Р. О. ул. „Хотел Сарај" - Скопје. 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
за здружување од 17. IX. 1984 година. 

Основачи на задругата се:. Бојовиќ Арсеније од 
Скопје; Касовски Стојко, с. Бразда; Каровски Зоран 
од Нова Колонија — Скопје"; Димовски ѓорѓија, с. 
Сопиште; Гурмишевиќ Драги, е. Кучевиште — Скоп-
је. 

Основни дејности: 
157 — ѕидаро-фасадерски работи; 
159 — тесарски работи; 
160 — покриварски работи; 
163 — изолатерски работи; 
Во правниот промет со трети лица задругата ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
^ За обврските во правниот промет кон трети ли-

ца Задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата гарантираат здруже-

ните основачи во висина на здружениот влог . кој из-
несува 10.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Бојовиќ Арсе-
није, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
474/85. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 392 од 6. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1988-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на за-
другата под фирма: Занаетчиска градежна задруга 
„Изгрев", Р. О. - Скопје, ул. „Огњен Прица" бр. 3, 
општина Кисела Вода 

Задругата е основана на 8. V. 1984 година со 
договор за основање на задругата. 

Основачи на задругата се: Тодорче Велковски, 
с. Јурумлери — Скопје, Санде Аврамовски, с. Илин-
ден — Скопје; Ефто Костадиновски, с. Јурумлери — 
Скопје; Стојанче Анастасов, с. Јурумлери — Скоп-
је и Панче Костовски, с. Ајватовци. 

Основни дејности: ѕидаро-фасадерска, армирачка, 
тесарска, покривачи, подополагачка, молеро-фарбар-
ска, изолатерска, терацерска, керамичарска и инста-
латерска за водовод, гасни постројки и канализација. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За. обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на Задругата во правниот промет 
со трети лица кои не ќе се подмират со средствата 
на Задругата супсидијаоно одговараат основачите на 
Задругата и оние кои ќе пристапат до висината на 
здружениот влог од 10.000,00 динари, за секоја за-
клучена работа. 

Лице овластено за застапување е Тодорче Вел-
ковски, в. д. директор, без „ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
392/85. ' (221) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 293 од 10. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1976-0-0-0, го. запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под фирма.: Производно-занаетчисќа задру-
га -за завршни работи во високоградба „Ентерград-
ба", Р. О. — Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бб — Скопје. 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
за здружување од 26 XII. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Кумбараџи дипл. инж. 
арх. Јегит, Николовски, дипл. м а т . инж. Иракли, 
Младеновски Томе, Костовски Борис и Петковски 
Славко, сите од Скопје. 

Основни дејности: 
— 55 — изработка, на подлоги за тавани; 
— 61 — 69 дрвостругарска (изработка на дрвена 

галантерија); 
— 157 — ѕидарка и фасадерска; 
— 158 — армирачка; 
— 159 — тесарска; 
— 160 — покриварска; 
.— 161 паркетарска; 
— 163 — изолатерска; 
— 165 — изработка и ставање на подови со ме-

шани смеси; 
— 166 — керамичарска. 
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Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата сторени во прав-
ниот промет со трети лица емчат и задругарите до 
износ до 10.000,00 динари, и тоа за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Кумбараџи дипл. 
инж. арх. Јегит, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фет. бр. 
293/85. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 471 од 25. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1984-0-0-0,^ го запиша во суд 
скиот регистар основањето и конституирањето пол 
фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Дело", Р. О.— 
Скопје, ул. „Марко Цепенков" бб. 

Задругата е организирана со одлука на собрание-
то на задругата од 20. III. 1985 година. 

Основачи на задругата се: Пачоски Крстан, Скоп-
је; Николовски Бошко, с. Долно Лисиче — Скопје; 
Бебекоски Радован, Скопје; Радиноски Христо, Ох-
рид; Божиноски Александар, Скопје. 

Основни дејности: 
Градежно-занаетчиски работи: 
— керамичарска; 
— терацерска; 
— фасадерска; 
— молерофарбарска; 
— паркетарска (подополагачка); 
— ѕидарофасадерска. 
Задругата во правниот промет со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За . обврските сторени во правниот -Промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои средства 
За обврските на задругата одговараат и здру-

жените занаетчии ограничено супсидмјарно во ви-
сина на увлогот од 10.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Пачоски Крс-
тан, в. д. директор, без 'ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бо 
471/85. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 217 од 22. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1983-0-0-0, го запиша во Суд-
скиот регистар основањето и конституиоањето на ра-
ботната организација под фирма: Централно основ-
но училиште „Кирил и Методиј" со Ц. О., с. Стај-
ковци— Скопје. 

Училиштето е, основано од Собранието на општи-
на Гази Баба, со решение бр. 09-5261 од 29. X. 1984 
година. 

Основни дејности: 
120111 — основно образование од општ тип (ос-

мото ттитичо). 
Работната организација во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет со 

трети липа работната организација одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Нановски Мир' 
ко, в. д. директор, со неограничено овластувале. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
217/85. ' (224) 

ОКРУЖНИОТ стопански СУД во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 254 од 16. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1979-0-0-0. го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на "за-
другата под фирма: Графичко-услужна задруга „Ва-
ша книга", Р. О. — Скопје, ул. .,715" бр. 51-б, општи-
на Кисела Вола" — Скопје. 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување на занаетчиите од 15. XII. 1984 
година. 

Основачи на задругата се: Димовски Ангеле, Јо-
вановски Димитар, Младеновски Александар, Васков 
Борис и Добревски Зоран, сите од Скопје. 

Основни дејности: 
Графичка дејност: 
123 — книговезачка, картонажерска; 
124 - печатарска дејност (печатење на амбала-

жа, предмети од хартија, пластика или друга галан-
терија, печатење на обрасци за потребите на сто-
панството и производство на ротер печат). 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица. емчат задругарите до износ 
од 10.000,00 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Димовски Ангел, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
254/85. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје;, со реше-
нието Фи. бр. 501 од 10. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-243-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на споредната дејност на 
Училиштето за средно образование „Коле Недел-
ковски", Ц. О. — Титов Велес, ул. „Индустриска" бб, 
со следните податоци: 

Споредната дејност се проширува со: 
120190 — стекнување посебни знаења со мотор-

но возило. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 

501/85. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1253/84 од 22. IV. 1985^година, на ре-
гистарска влошка бр. 4-1981-0-0-0. го запиша во суд-
скиот регистар занишувањето на работната заедни-
ца под фирма: Општински сојуз на возачите — Ти-
тов Велес, Работна заедница за обука на возачи 
„Авто школа", Н. Сол. О. — Титов Велес, ул. „Моша 
Пијале" бр. 13. 

Работната заедница е формирана со одлука бр 
320 од 27. XII. 1977 година. 

Основни дејности: 
120190 — стекнување на знаење за управување со 

МОТОРНИ в о з и л а . 
Работната заедница истапува во правниот про-

мет во име м за сметка на Општинскиот сојуз на 
возачите — Титов Велес 

За обврските на работната заедница сторени во 
правниот промет со трети лица одговара неограни-
чено солидарно Општинскиот сојуз на возачите. 

Лице овластено за застапување е Димов Петар, 
стручен секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1253/84. -.(227) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 468 од 18 - IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1980-0-0-0, го запиша - во суд-
скиот регистар основањето на работната организа 
џија под фирма: Центар за згрижување на дневен 
одмор на корисниците на пензија на град Титов 
Велес. Р. О. во основање, ул. „Димитар Влахов" бб 
— Титов Велес.. 

Основач на Центарот е Основната заедница на 
пензиското и инвалилското осигурување на град Ти-
тов Велес — Титов Велес. 

Основни дејности: 
— обезбедување на услови за сместување, исхра-

на, одмор и рекреација, културно-забавен живот и 
други активности на корисниците на пензија и учес-
ниците во НОВ, 
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Споредни дејности: 
— давање угостителски и сместувачки услуги на 

поширокото граѓанство. 
Покрај услугите од основната и споредната деј-

ност на пензионерите, учесниците во НОВ и поширо-
кото граѓанство им се обезбедува и основна здрав-
ствена заштита во рамките на Центарот преку Меди-
цинскиот центар — Титов Велес. 

Работната организација — Центарот во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица и за сторе-
ните обврски од страна на Центарот, истиот одго-
вара со сите свои средства. 

За обврските на Центарот сторени во правниот 
промет со трети лица одговара неограничено супси-
дијарно и основачот. 

Лице овластено за застапување е Митев Димит-
рија, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
468/85. , (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 624 од 28. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2007-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под фирма: Земјоделска задруга „Дренак" 
Р. О. — с. Собри, Валандово. 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување на земјоделците од 12. V. "1985 го-
дина. 

Основачи на задругата се: Манолев Ристо, Наков 
Димитар, Кортов Душко, Митков Митко, Митков 
Васил, Димов Галеб, Митков Илија, Донев Коста-
дин, Димов Илија, Танчев Душан,. Смиланов Коста-
дин, Томов Илија, Танчев Петар, Танчев Гоне, Мит-
ков Никола. Димов Јован, Кортов Благој, Танчев 
Мирко, Димов Тихомир, Наков Андон, Трајков Мир-
ко, Танчев Глигор, - Митков Костадин, Танчев ѓорѓи, 
Танчев Љубен, Димов А Ѓорѓи и Танчев А. ѓорѓи, 
сите од с. Собри, Валандово. 

Основни дејности: планирање, организирање и 
унапредување на сопственото земјоделско и сточар-
ско производство; набавка и продажба на репрома-
теријали и орудија за сабота за потребите на запру-
гата и здружените земјоделци; откуп на сите видови 
земјоделски и сточарски производи. 

Во правниот со трети лица задругата истапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговараат основачите — за-
другари супсидијарно со по 10.000.00 динари за секоја 
обврска. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Кирил Танчев, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
624/85. (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 595 од 27. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2006-0-0-0,^го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под фирма: Земјоделска задруга „Коста 
Делев", Р. О. — с. Удово, Валандовско. 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување на земјоделците од 21. IV. 1985 
година.' 

Основачи на задругата се: Стојан Бојков, Васе 
Мишков, Драги Мишков, Симо Трајков, Драги Трај-
ков, Љубо Трајков, Илија Бојков, Драги Невеселов, 
Љубо Шопов, Пене Шопов, Тане Пенчев, Пене Зај-
ков, Мирче Невеселов, Коце Зајков, Аврам Месков, 
Петар Челев, Коце Невеселов, Кире Динчев. Лазо 
Бојков, Атанас Нацев, Љубе Топлев, Коце ,, Тра јков 
Петар Савов, Љубо Атанасов, Ангел Тасев, Марко 
Стефанов. Ацо Трајков, Младен Количев, Тане Зај-

ков, Јован Павлов, Тодор ѓорѓиев. Наце Петров, Рис-
то Илиев, Ристо Туновски и Петко Кавазо, сите од 
село Удово — Валандовско. 

Основни дејности: планирање, организирање. и 
унапредување на сопственото земјоделско и сточар-
ско производство, набавка и продажба на репрома-
теријали и орудија за работа за потребите на задру-
гата и здружените земјоделци, откуп и пласман на 
си^е видови земјоделски и сточарски производи. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица основачите — задругари одго-
вараат супсидијарно со по 10.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Пантелија Или-
ја Савов, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
595/85. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 649 од 20. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2001-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето под 
фирма: Радиодифузна работна организација „Радио 
Дебар", Ц. О. — Дебар. ул. „Вељко Влаховиќ" бб. 

Работната организација е основана со одлука бр. 
02-91/85 ОД 27. И. 1985 година. 

Основач е Општинската конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Македони-
ја — Дебар. 

Основни дејности: 
— јавно информирање преку радиото, 
— подготвува, создава, објавува и емитува соп-

ствени програми, 
— емитува реклами, огласи, конкурси, соопште-

нија, поздрави и честитки и друго. 
Работната организација во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и / з а своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети ли-

ца работната организација одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Љуљзиме Крлиу, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
649/85. , (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 361 од 24. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1459-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата со следните 
податоци: Досегашната фирма на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување Ц. 
О. — Кратово, ул. „Гоце Делчев" бр. 36, се менува 
и во иднина ќе гласи: Општинска самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, Ц. О. — 
Кратово, ул. „Гоце Делчев" бр. 36. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
361/85. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 609 од 29. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-943-5-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно обра-
зование, Н., Сол. О. — Куманово, ООЗТ Училиште 
за занимање „Перо Наков" — Куманово, ул. „Бај-
рам Шабани" бб, со. следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Трајковски Ангел, директор, 
без ограничување, а се запишува како нов застап-
ник Драгољуб Митевски, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
609/85. (249) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 598 од з. VI. 1985 година, на регис-
тарска' влошка бр. 1-860-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за унапредување на пред-
училишното' и основното образование и воспитува-
ње на општините Куманово, Крива Паланка, и Кра-
тово, со Ц. О. ул. „11 Октомври" бр. 8, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Владимир Доцевски, директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Ангел Трајковски, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
598/85. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 651 од 11. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-120-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Све-
тозар Марковиќ", Ц. О. — с. Старо Нагоричане, Ку-
маново, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Анѓеловиќ Витомир, директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник ѓор-
ѓевиќ Бранко, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
651/85. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1280/84 од 22. V. 1985 година, на'регис-
тарска влошка бр. 4-1991-0-0-0 ,ја запиша во суд-
скиот регистар работната заедница за вршење на сто-
панска дејност под фирма: Општински сојуз на во-
зачите — Кратово, Работна заедница за обука на 
возачи, Н Сол. О. — Кратово, ул. „Гоце Делчев" бб. 

Работната заедница е формирана со одлука на 
Претседателството на Општинскиот сојуз, бр. 46 од 
19. II. 1985 година. 

Основни дејности: 
120190 — обука на кандидати за возачи. 
Работната заедница при Стручната служба на 

Општинскиот сојуз на возачите ги има сите овлас-
тувања во правниот промет со трети лица при врше-
њето на својата дејност. 

За обврските на Заедницата во правниот промет 
со трети лица одговара неограничено солидарно Оп-
штинскиот сојуз на возачите — Кратово. 

Лице овластено за застапување е Мијалковски 
Митко, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1280/84. (252) 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СШТ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Атанасов Бла-
жо, в. д. директор, оез ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
262/85: (246) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. ор. 383 од 15. V. 1965 година, на регис-
тарска влошка ор. 1-1885-0-0-0, Ја задиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за средно на-
сочено ооразование, ЈемЈоделско-шумарски училишен 
центар „Иво Лола Рибар", Ц. О. — кавадарци, ул. 
„вардарска" бб, со . следните податоци: се орише 
досегашниот застапник, в. д. директорот Владо То-
мовски, оез ограничување, а се запишува новиот 
застапник димитар петровски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
383/85. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 262 од 30. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1994-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на Са-
моуправната интересна заедница под фирма Г Само-
управна интересна заедница за водостопанство за во-
достопанското подрачје „Тиквеш", Ц. О. — Кава-
дарци, ул. „Илинденска" бр. 26. 

Самоуправната интересна заедница за водосто-
панство за водостопанско подрачје „Тиквеш" е осно-
вана со Самоуправната спогодба за здружување, склу-
чена на 26. IX. 1984 година. 

Основачи се: самоуправните интересни заедни-
ци за водостопанство на општините' Кавадарци, Не-
готино и Титов Велес. 

Основни дејности: 
140212 — дејности на самоуправна интересна за-

едница од областа на водостопанство. 
Самоуправната интересна заедница за водосто-

панство за водостопанско подрачје „Тиквеш", во прав-
ниот промет со трети лица истапува за свое име 
и за своја сметка, а во рамките на овластувањата 
утврдени со. Самоуправната спогодба за нејзиното 
здружување. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието ФИ. ор. 558 од 31. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка ор. 1-293-0-0-0 Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот за стари „Зафир Сајто", Ц. О. 
— Куманово, ул. „Братство единство" бб, со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник, в. 
д. директор Томислав Сибиновиќ, а на негово место 
се запишува како нов застапник Славчо Матевски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
558/85. (248) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелства од I до IV година на име Петре 
Угриновски, Тетово. (5454) 

Диплома на име Муса Исеим, Тетово. (5455) 
Здравствена легитимација на име Тони Апосто-

лоски, Тетово. (5457) 
Здравствена легитимација на име Мирослава 

Симовски, Тетово. (5458) 
Лична карта на име Абдураман Рамадани, Те-

тово. (5459) 
Свидетелства од I до IV клас на име Љатиф 

Шабани, Тетово. (5460) 
Здравствена легитимација на име Виолета Га- . 

девска, Тетово. . (5461) 
Здравствена легитимација на име Мирко Ма-

товски, Тетово. (5462) 
Диплома на име Несет Абдиу, Тетово. (5463) 
Свидетелство за VIII одделение на име Абиљ 

Бејтулаи, Тетово. Ј5464) 
Диплома на име Незија Мурети, Тетово. (5465) 
Диплома на име Јусуф Салихи, Тетово. (5466) 
Здравствена легитимација на име Никола Трпе-

ски. Тетово, ' (5467) 
Свидетелства за I и IV клас на име Билал Ре-

цепи, Тетово. (5468) 
Свидетелство за III година на име Владо Дабе-

ски, Гостивар. (5469) 
Свидетелство за III година на име Акип Јусу-

фи, Гостивар. (5470) 
Свидетелство на име Абдулмеџит Демири, Гос-

тивар. (5471) 
Свидетелство за IV година на име Реџат Муа-

мет, Гостивар. (5474) 
Свидетелство за IV година на име Вејсел Решит, 

Гостивар. (5475) 
Свидетелство на име Фикмет Беџети, Гостивар. 
Работна книшка на име Стефан Андонов, Ко-

чани. (5477) 
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Свидетелство на име Даница Јованова, Кочани. 
Диплома на име Љупчо Веселиновски, Виница. 
Ученичка книшка на име Зеко Прчоквиќ, При-

леп. ^ (5480) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љубен 

Демоски, Прилеп. ' (5481) 
Свидетелство на име Борис Наумоски, Прилеп. 
Диплома на име Љубомир Поповски, Куманово. 
Работна книшка на име Ѓоко Бајловски, Кума-

ново. (5488) 
Воена книшка на име Бојан Спасовски, Кума-

ново. . (5489) 
Свидетелство за III одделение на- име Благуна 

Милошевска, Кратово. (5490) 
Книшка на име Санде Николовски, Кр. Палан-

ка. ^ (5491 
Работна книшка на име Бранко Цаневски, Кр. 

Паланка. (5492) 
Работна книшка на име Мирко Мешкоски, 

Охрид. - (5493) 
Диплома на име Терзиоски Новица, Мак. Брод. 
Свидетелство за IV одделение на име Муриќ 

Шефќета, Т. Велес. (5496) 
Свидетелства за I и II година на име Хашим 

Емини, Тетово. (5497) 
Свидетелства од I до IV година на име Дашире 

Шефити, Тетово. (5498) 
Здравствена легитимација на име Лазим Јакупи, 

Тетово. (5499) 
Свидетелство за VIII одделение на име Оливер 

Јанчевски, Тетово. (5500) 
Свидетелство за III клас на име Џеват Адеми, 

Тетово. (5501) 
Здравствена легитимација на име Раде Марков-

ски, Тетово. (5502) 
Свидетелство за VII одделение на име Мухамед 

Хоџа, Тетово. (5503) 
Здравствена легитимација на име Миќерем Фа-

зли, Тетово. 5504) 
Здравствена легитимација на име Снежана Ва-

силева, Штип. - ' - (5505) 
Свидетелство за I година на име Митко Томов, 

Штип. (5506) 
Свидетелство на име Вањо Палковски, ШТЈШ. 
Здравствена легитимација на име Еркан Јаша-

ров, Штип. 5508) 
Здравствена легитимација на име Спасија Трај-

ковска, Скопје. . (5509) 
Свидетелство за VI одделение на име Беџет 

Азири, Скопје. (5.510) 
Воена книшка на име Исни Шерифи, Скопје. 
Свидетелство на. име Јелица ѓорѓевиќ, Белград. 
Воена книшка на име Заим Џаферовски, Скопје. 
Свидетелство за III одделение на име Јусуф 

Дураковски, Прилеп. (5514) 
Свидетелство ' за III одделение на име Абдула 

Дураковски, Прилеп. (5515)̂  
Здравствена легитимација на име Драгица Тас-

кова, Штип. 4 (5516) 
Диплома на име Митко Мијалов, Кочани. (5517) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фалија Ајрули, Тетово. (7088) 
Свидетелство за VIII одделение на име Надица 

Јусинова, Штип. (7089) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил 

Асанов, Штип. (7090) 
Лична карта на име Тона Кировска, Штип. (7091) 
Свидетелство на име Миле Спасевски, Штип. 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од ОУ „Браќа Рамиз Хамид" — Скопје на 
име Куртиш Мехру, Скопје. . (7094) 

Свидетелство за VIII одделение на име Весна 
Житошева, Прилеп. (7095) 

Лична карта на име Халит Адеми, Тетово. (7096) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мијдин 

Абди, Тетово. (7097) 
Здравствена легитимација на име Весел Адеми, 

Тетово. (7098) 
Диплома на име Беглије Ибиши, Гостивар. (7099) 
Свидетелство за VIII одделение на име Исак 

Јашари, Гостивар. (7100) 

Работна книшка на име Ќемал Џевиров, Берово. 
Воена книшка, издадена во Скапје на име Шеф-

ки Сулејмани, с. Кондово, Скопје. (7102) 
Работна книшка на име Јусуфи Нафи, с. Студе-

ничани, Скопје. (7103) 
Свидетелство за I I I одделение на име Мендо 

Чашитовски, Прилеп. (7104) 
Диплома на име Елица Михајловска, Куманово. 
Свидетелства од I до IV година и диплома на, име . 

Илбер Фазлија, Куманово. (7106) 
Свидетелства за I и II година на име Силвана 

Бојковска, Куманово. (7107) 
Свидетелство за IV одделение на име Елица Ва-

нева, Кратово. (7108) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благица 

Манакова, Босилград. (7109) 
Свидетелство за IV одделение на име Вера Ива-

новска, Кратово. (7110) 
Свидетелство за VIII одделение на име Перо 

Секулоски, Македонски Брод. (7111) 
Свидетелство за I и II година на име Славе Апо-

столоски, Македонски Брод. (7112) 
Работна книшка на име Тураби Демиров, Штип. 
Здравствена легитимација на име Ирена Кукова, 

Штип. ' (7114) 
Свидетелство на име Станка Балабанова, Штип. 
Свидетелство на име Ацо Манев^ Штип. (7116) 
Здравствена легитимација на име Симеон Манев, 

Штип. ч (7117) 
Свидетелство на име Јоцо Насев, Штип. (7118) 
Ученичка книшка за I I I одделение на име Бран-

ко Златановски, Кочани. (7119) 
Лична карта на име Љупчо ѓорѓиев, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Илија 

Манилов, Струмица. (7121) 
Свидетелство за VIII одделение на име Верка 

Талевска, Прилеп. (7122) 
Свидетелство за завршен испит на име Валентина 

Илиева, Прилеп. (7123) 
Диплома на име Љупчо Чегороски, Прилеп. 
Свидетелство на име Стана Ристоска, Прилеп. 
Работна книшка на име Надица Вељановска, Ку-

маново. ' (7126) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зора 

Јованова, Титов Велес. (7127) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Заштитната работна орга-

низација „ИНПРЕС", Горче Петров — Скопје пов-
торно 

р а с п и ш у в а ' ^ 
К О Н К У Р С 

за избор и именување на: 
1. директор на Производно-технички сектор — 

избор, 
2. комерцијален директор — реизбор. 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

1. за работните задачи под реден број 1 канди-
датите треба да имаат висока стручна подготовка — 
машински факултет и 3 години работно искуство; 

2. за работните задачи под реден број 2 канди-
датите да имаат висока стручна подготовка — еко-
номски факултет и 3 години работно искуство или 
виша стручна подготовка — економска насока со 5 
години работно искуство. 

Кандидатите за работните задачи под реден број 
1 и 2 да немаат пречки за вршење на горенаведени-
те работни задачи по член 511 од Законот за здру-
жениот труд. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Пријавите со комплетната документација да се 
доставуваат на адреса: ЗРО „ИНПРЕС", Ѓорче Пет-
ров — Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 26. 

31 октомври 1985 
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Врз основа на член 46 од Статутот на Средното 
стручно угостителско училиште „Ванчо Питошески" 
— Охрид, Работничкиот совет на училиштето 

р а с п и ш у в а 
О Г Л А С 

за прием на работник за извршување на работи 
и работни задачи професор по предметот физичко и 
здравствено воспитување на неодредено работно вре-
ме, со неполно работно време од 6 часа неделно 

Услови: 
Пријавените кандидати по огласот треба да имаат 

завршено Факултет за физичка култура — наставна 
насока. 

Пријавите со потребните документи се доставу-
ваат до Работничкиот совет на Средното стручно 
угостителско училиште' „Ванчо Питошеоки" — Ох-
рид, кеј „Маршал Тито" бр. 101 — Охрид. 

Огласот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето. (405) 

СООПШТЕНИЈА 

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, 
Кисела Вода. Центар и Чаир, врз основа на член 25 
и 27 од Законот за судовите за прекршоци („Служ-
бен весник на СРМ" број 6/85) ќе извршат избор на 
5 судии за прекршоци на Општинскиот суд за пре-
кршоци на општините Гази Баба, Карпош, Кисела 
Вода, Центар и Чаир. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 
услови за стекнување на својството на работник в̂  
органите на државната управа: 

1. да е државјанин на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

2. да е здравствено способен за вршење на за-
дачите и работите; 

3. против него да не се води кривична постапка;7 

4. да е дипломиран правник со положен право-
суден испит. „ I 

Кандидатите да поднесат пријави до Собранието 
на Општината Центар — Скопје, Комисија за праша-
њата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето. 

Кандидатите се должни кон пријавата да ги под-
несат потребните документи и биографски податоци. 

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за су-
довите за прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 
6/85), Собранието на општината Кочани 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе изврши избор на еден судија за 

прекршоци 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени во член 25 од Законот за судовите за 
прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 6/85;. 

Пријавите со документите за докажување на ис-
полнувањето на условите заинтересираните кандида-
ти да ги достават до Комисијата за избор и имецу-
вање на Собранието на општина Кочани во рок од 
15 дена сметано од денот на објавувањето во весни-
кот „Нова Македонија". 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и 
Чаир објавуваат дека ќе извршат 

ИЗБОР НА ТРОЈЦА СУДИИ ВО ОПШТИНСКИОТ 
СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Кандидатите за избор на судија треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка^ Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за вр-ј 

шење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати пријавите со. потреб-

ните ,документи треба да ги доставуваат до Комиси-
јата за прашањата на изборите и именувањата н; 
Собранието на општината Чаир, во рок од 15 дена^ 
сметано од денот на објавувањето на ова соопште-
ние. (421) 

/ 

СОДРЖИНА 
. Страна 
Одлука за помилување на осудени лица 841 
наредба за зголемување на основата за 
определување на боречкиот додаток на 
учесниците во Народноослободителното 
движење од Егејскиот дел на Македонија 
од 1 јули 1985 година — — — — — 841 
Одлука за износот на дневниците на де-
легатите во Собранието да СРМ и на 
функционерите што ги избира и именува 
Собранието на СРМ —. — — — — — 842 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 82/85 од 5 септември 1985 година 842 
Одлука на Уставниот суд на Македонија,, 

чУ. бр. 233/84 од 5 септември 1985 година 843 
/Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 58/85 од 11 септември 1985 година 843 

^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 134/85 од 11 септември 1985 година 844 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 18/85 од 19 септември 1985 година 844 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 44/85 од 19 септември 1985 година 845 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

,У. бр. 216/84 од 19 септември 1985 година 845 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 51/85 од 25 септември 1985 година 846 

Општествени договори и 
самоуправни спогодби 

Општествен договор за заедничките осно-
ви на образованието и усовршувањето на 
наставниците и соработниците — — — 846 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
'Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со дел 
од предвидениот пораст на номиналните 
лични доходи во Републиката во 1985 го-
дина — — — — — — — — — 851 
Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес од личен доход на ра-" 
ботниците како приход на Самоуправна-
та интересна заедница за општествена за-
штита на децата на општината Гази Ба-
ба во 1985 година — — — — — — 851 
Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес од личен доход на ра-
ботниците како приход на 'Самоуправна-
та интересна заедница за општествена за-
штита на децата на општината Карпош 
во 1985 година — — — — — — — 852 

f Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес од личен доход на ра-
ботниците како приход на Самоуправна-
та интересна заедница за општествена за-
штита на децата на општината Кисела 
Вода во 1985 година — — — — — — 852 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
1 9 8 0 - 1 9 8 4 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
И НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

КНИГА Ш 

Со издавањето на третата книга ,Збирка на судски одлуки 1980-—1984", 
Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата прак-
тика, оценувајќи дека првата и втората збирка издадена во 1976 и во 1980 
година корисно послужија на јавноста и на сите коишто непосредно ги при-
менуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти. 

Новина претставува тоа што третата збирка на судски одлуки се из-
дава во заедница со Стопанскиот суд на Македонија, со што збирката 
добива комплетност на судските одлуки донесени во работа на редовните 
судови во Републиката. 

Како претходните две така и оваа збирка на судски одлуки корисно 
ќе послужи не само во работата на правосудните и управните органи, туку 
и во работата на организациите на здружениот труд и на сите оние кои 
непосредно ги применуваат законите, подзаконските прописи и самоуправ-
ните општи акти. 

Оваа збирка на судски одлуки содржи начелни ставови и одбрани 
и карактеристични судски одлуки на Врховниот суд на Македонија и на 
Стопанскиот суд на Македонија, донесени по редовни и вонредни правни 
средства од кривичната, граѓанската, управната и стопанската материја за 
периодот 1980—1984 година. Збирката ќе овозможи од една страна јавноста 
да се запознае со работата на овие два суда и воопшто со ч работата на 
редовните судови во нашата Република, а од друга страна ќе послужи 
како корисен прирачник на сите оние кои се занимаваат со правни работи 
и со примената на сојузните и републичките закони и други правни про-
писи. Во исто време, збирката во голема мера ќе обезбеди уедначување на 
судската практика и еднаква примена на законите во Републиката. 

Цена на збирката е 1.200 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ 

- 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 
книгата веднаш се доставува заедно со сметка. 

/Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес од личен доход на ра-
ботниците како приход на Самоуправна-
та интересна заедница за општествена за-
штита на децата на општината Центар во 
1985 година — —: — — — — — -

^Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес од личен доход на ра-
ботниците како приход на Самоуправната 
интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на општината Чаир во 1985 
година — — — — — — — — — 

- ДЕМИР ХИСАР 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за стапката на придонесите за здра-
вствено осигурување и стапката на посеб-
ниот придонес за корисниците на здрав-
ствена заштита во странство за осигурени-
ците на општина Демир Хисар за 1985 
година — — — — — — — — -

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

4100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

I 
РЕСЕН 
Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за стапката на придонесот за здрав-
ствена заштита и стапките на посебниот / 
придонес за користење на здравствена за-
штита во странство на корисниците на 
услуги — работници од општината Ресен 
за 1985 година — — — — — — — 854 

СТРУМИЦА 
Одлука за (измена на Одлуката за утвр-
дување на стапките на придонесите од 
доходот на ОЗТ и личен доход од работен 
однос од нестопанска дејност, земјодел-
ска дејност и самостојно вршење на сто-
панска и нестопанска дејност на ОСИЗ 
за социјална заштита — Струмица — — 854 

ШТИП 

Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање на пресметковната стапка на придо-
несите од доходот за социјална заштита 
во 1985 година — — — — — — 854 
Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање на пресметковната стапка на придо-
несот од личен доход за општествена заш-
тита на децата во 1985 година — — — 855 

852 

853 

853 

853 

КИЧЕВО 
Одлука за измена и дополнување на Од-
луката бр. 08-388/1 од 21. XII. 1984 година 
за стапките на придонесите на ОСИЗ за 
воспитание и образование — Кичево — 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ^ 31 октомври 1985 


