
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 10 февруари 1978 
С к о п ј е 

Број 5 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 6 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

45. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од З а -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 24.1.1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Стојан Јовче Ристевски, од Битола. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

6 месеци на: 
1. Стојан Тра јко Пеов, од Штип, 
2. Љубомир Раде Станковски, од е. Буковљане, 
3. Никола Љубен Стојчев, од е. Старо Коњарево, 
4. Б л а ж о Бранко Колев, од Кавадарци. 

III 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

1 година на: 
1. Борис Стојан Гичев, од е. Уланци. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

2 години на: 
1. Ристо Стојан Вангеловски, од Скопје, 
2. Алија Р у ф а т Пајазит, од Скопје. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 15 дена 

се замени со условна осуда со тоа што казната 
нема да се изврши ако осудената во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Верка Соте Стефаноска, од Крушево. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што казната нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Хаки Селман Абдула, од Скопје, 
2. Ќемал Нијази Абдула, од Скопје, 
3. Ремзи Нијази Абдулов, од Скопје. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што казната 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Дамјан Србои Вељановски, од е. Безево. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел од 
казната нема да се изврши ако осудените во рок 
од 1 година не сторат ново кривично дело на: 

1. Илија Лазо Пецов, од Кавадарци, 
2. Добре Крсте Петревски, од е. Кременица. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што казната 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Бошко Тодор Звездакоски, од е. Бучин. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што казната 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 годи-
ни не стори ново кривично дело на: 

1. Цветан Нове Филиповски, од е. Жван . 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што казната 
нема да се изврши ако осудената во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Станика Серафим Тодорова, од е. Истибање. 

XI I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 13-73 
24 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

46. 
Врз основа на член 69 од Законот за финанси-

рање на Републиката и општините („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУ-

БЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 

Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши 
намалување на средствата за посебни намени и тоа: 

Во раздел 1 Собрание на Социјалистичка Ре -
публика Македонија, во позицијата 6 (01-2) Придо-
нес за комунално уредување на градежното земји-
ште, износот „150.000" се заменува со „30.000"; во 
позицијата 7 (01-2) Трошоци за републички избори 
на делегати, износот „100.000" се заменува со 
„10.000"; во позицијата 8 (01-2) Трошоци за ди-
ректни и специјални телефони износот „540.000" се 
заменува со износот „480.000"; во позицијата 10 (01-2) 
Трошоци за приеми и пречеци, износот „600.000" се 
заменува со износот „550.000"; во позицијата 13 (01-2) 
Трошоци за преведување на албански и турски ј а -
зик, износот „50.000" се брише; во позицијата 14 
(01-2) Трошоци за надворешни лица кои учеству-
ваат во работата на телата на Собранието, износот 
„400.000" се заменува со износот „200.000"; во пози-
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цијата 15 (01-2) Трошоци за издавање и испраќање 
на „Делегатски информатор", износот „2.500.000" се 
заменува со износот „2.000.000"; во позицијата 16 
(01-2) Стручна литература, износот „300.000" се за-
менува со износот „200.000". 

Во раздел 2 — Претседателство на СР Македо-
нија, во позицијата 21 (01-1) Материјални расходи 
во редовната дејност, износот „240.000" се заменува 
со износот „220.000". 

Во раздел 3 Совет на Републиката во позици-
јата 30 (01-1) Материјални расходи во редовната 
дејност износот „80.000" се заменува со „60.000"; во 
позицијата 32 (01-2) Паушали на членовите на Со-
ветот, износот „230.000" се заменува со износот 
„130.000"; во позицијата 34 (01-2) Трошоци за ди-
ректни и специјални телефони, износот „30.000" се 
заменува со износот „10.000"; во позицијата 35 (01-2) 
Трошоци за приеми и пречеци, износот „80.000" се 
заменува со износот „10.000"; во позицијата 36 (04-1) 
За набавка на опрема, одржување и реконструкци-
ја, износот „70.000" се брише. 

Во раздел 4, глава 3 — Секретаријат за кад-
ровски прашања, во позицијата 58 (01-1) Матери-
јални расходи во редовната дејност, износот 
„121.000" се заменува со износот „60.000"; во пози-
цијата 60 (01-2) Трошоци за подготвување на кадри 
за работа во сојузната управа на ССРН, износот 
„1.000.000" се заменува со износот „430.000". 

Во раздел 8 — Републички секретаријат за 
внатрешни работи, во позицијата 92 (01-2) За на-
значување и опремување на нови работници во 
РСВР и во општинските органи за внатрешни ра-
боти, износот „8.000.000" се заменува со износот 
,.6.000.000"; во позицијата 94 (04-1) За набавка на 
опрема и други потреби од Програмата, износот 
„20.000.000" се заменува со износот „19.000.000". 

Во раздел 14 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика, во позицијата 
172 (08) — Боречки додаток, износот „2.500.000" се 
заменува со износот „1.980.000"; во позицијата 175 
(09) — Болнички трошоци за душевно болни, изно-
сот „6.500.000" се заменува со износот „5.000.000"; во 
позицијата 178 (09) Трошоци за здравствена зашти-
та на странци, износот „120.000" се заменува со из-
носот „80.000". 

Во раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии, во позицијата 194 (01-2) Средства за за-
едничка потрошувачка на републичките органи, из-
носот „11.500.000" се заменува со износот „11.440.000", 
во позицијата 207 (18-5) За отплата на ануитети по 
користени кредити и заеми, износот „17.500.000" се 
заменува со износот „17.340.000". 

Во раздел 18 — Републички секретаријат за 
сообраќај и врски, во позицијата 222 (01-2) Трошо-
ци за инспекторски служби, износот „280.000", се 
заменува со износот „250.000"; во позицијата 225 
(01-2) Трошоци за учество во мешовити комисии, 
износот „60.000" се заменува со „20.000". 

Во раздел 31 — Републички завод за техничка 
соработка, во позицијата 310 (01-2) Трошоци за про-
ширена техничка помош, соработка, консултации, 
семинари и партиципација, износот „600.000" се за-
менува со износот „525.000". 

Во раздел 33 — Републичка комисија за верски 
прашања, во позицијата 326 (01-1) Материјални 
расходи во редовната дејност, износот „60.000", се 
заменува со „50.000"; во позицијата (327) (ОЗ) По-
мош на верските организации, износот „3.500.000" 
се заменува со износот „3.440.000". 

Во раздел 39 — Окружни судови од општа 
надлежност 2 Окружен суд Скопје, во позицијата 
359 (01-2) Надоместок за затоплување, износот 
„700.000" се заменува со износот „690.000"; во пози-
цијата 361 (01-2) Надоместок за спровод на осудени 
лица, износот „80.000", се заменува со износот 
„25.000". 

Во раздел 40 — Окружни стопански судови — 
2 Окружен стопански суд Скопје, во позицијата 
374 (01-1) Материјални расходи во редовната деј-
ност, износот „1.500.000", се заменува со износот 
„1.300.000". 

Во раздел 49 — Окружни судови од општа над-
лежност — 1 Окружен суд Битола, во позицијата 
352 (01-2) Дневници на судии поротници, сведоци и 
вешти лица, износот „300.000" се заменува со изно-
сот „275.000". 

Во раздел 40 — Окружни стопански судови — 
1. Окружен стопански суд Битола, во позицијата 
371 (01-2) Дневници на судии поротници, сведоци и 
вешти лица, износот „45.100" се заменува со изно-
сот „25.100". 

II 
Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши 

зголемување на средствата за посебни намени и 
тоа: 

Во раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии, во позицијата 196 (01-2) За валоризација 
на личните доходи, износот „81.443.000" се заменува 
со износот „82.259.653"; во позицијата 205 (17-1) Те-
ковна буџетска резерва, износот „22.217.300" се за-
менува со износот „28.305.647". 

III 
Измените од претходните точки, Републичкиот 

секретаријат за финансии ќе ги спроведе во би-
лансниот дел на Републичкиот буџет при изготву-
вањето на завршната сметка на Буџетот. 

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

сувањето. 
Бр. 23-152/1 

20 јануари 1978 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

47. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите 

и начинот на користење на средствата на солидар-
носта за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 18/76), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАР-
НОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-
ДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО 
НАСТРАДАНИТЕ ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Од средствата на солидарноста на Соција-
листичка Република Македонија за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди, на оп-
штините кои претрпеле штети од елементарни не-
погоди во 1977 година, им се даваат средства за 
отстранување на последиците и тоа на следниве 
општини: 

Битола 
Тетово 
Струга 
Охрид 
Прилеп 
Берово 

1.500.000 дин. 
1.000.000 
1.000.000 

600.000 
600.000 
500.000 

2. Средствата на солидарноста од претходна-
та точка се даваат без обврска на враќање, а ќе 
се користат во согласност со членот 6 од Законот 
за условите и начинот на користење на средства-
та на солидарноста за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди во Социјалистичка 
Република Македонија. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Бр. 23-158/1 
20 јануари 1978 година 

Скопје 
\ Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

48. 
Врз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), а во врска со член 1 од Догово-
рот за премиите и компензациите за определени 
земјоделски и прехранбени производи („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 61/77), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА МАЛОПРОДАЖ-

НИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирањето 
на малопродажните цени за свежо месо („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76, 
17/77, 30/77, 32/77 и 39/77), точката 6 се брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 15 јануари 1978 година. 

Бр. 23-106/1 
20 јануари 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

49. 
Врз основа на член 25 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1977 година 
(„Службен весник на СРМ" број 44/76), Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВ-

ЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА 

1. Важноста на Одлуката за определување пре-
мија за кравјо и овчо млеко во 1975 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 19/75, 1/76, 24/76, 16/77 и 
30/77) се продолжува до крајот на 1978 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 октомври 1977 година. 

Бр. 12-2627/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

50. 
Врз основа на член 17 став 2, а во врска со 

член 21 од Законот за Извршниот совет („Службен 
весник на СРМ" бр. 40/71), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧ-

КИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Илија Јовчевски, помошник на претседате-
лот на Советот за иселенички прашања на Извр-
шниот совет, повторно се именува на истата функ-
ција. 

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

Број 12-2799/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршршот совет, 
Благој Попов, е. р. 

51. 
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3 

од Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Киро Коштанов, помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи, повторно се имену-
ва на истата функција. 

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

Број 12-2800/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

52. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВР-
ШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за виши советник во Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Густав Влахов, амбасадор на СФРЈ во 
Австрија. 

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

Број 12-2801/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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53. 
Врз основа на член 43 став 4 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА СТАТИСТИКА 

1. Се именува за помошник на директорот на 
Републичкиот завод за статистика Атанас Нико-
ловски, раководител на Групата за работна сила и 
самоуправување во Заводот. 

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

Број 12-2802/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

54. 
Врз основа на член 16 став 1 и член 43 став 3 

од Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1. Боро Пекевски, директор на Републичкиот 
завод за статистика, повторно се именува на истата 
функција. 

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

Број 12-2803/1 
29 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

55. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 "и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 

РЕПУБЛИЧКИ ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР 

1. Се разрешува од должност главен републич-
ки градежен инспектор инж. Велко Сапунџиев, по-
ради истекот на времето за кое беше именуван. 

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

Број 17-192/1 
20 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

56. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР 

1. Се именува за главен републички градежен 
инспектор м-р инж. Крум Трајковски, директор на 
Проектантската работна организација „Македонец а -
проект" — Скопје. 

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

Број 17-193/1 
20 јануари 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

57. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, оценувајќи ја уставноста и за -
конитоста на самоуправните акти на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Прилеп" во Прилеп и тоа: 
Статутот на работната организација од 28 декември 
1973 година, Правилникот за распределба на лич-
ните ДОХОДР1 од 21 октомври 1972 година; Правил-
никот за изменување и дополнување на Правилни-
кот за распределба на личните доходи од 7 ноември 
1975 година; Правилникот за усогласување на чле-
новите 17 и 22 од Правилникот за распределба на 
личните доходи во врска со Општествениот договор 
за распределување на личните доходи и со членот 
47 од Статутот на комбинатот од 5 јули 1975 годи-
на, сите акти донесени од централниот работнички 
совет на комбинатот, на седницата од 7 декември 
1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) Статутот на Работната организација Земјо-
делско-индустриски комбинат „Прилеп" во Прилеп, 
донесен од централниот работнички совет на ком-
бинатот на седницата од 28 декември 1973 година; 

б) Правилникот за распределба на личните до-
ходи на работната организација на здружениот 
труд Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп" 
во Прилеп, донесен од централниот работнички со-
вет на комбинатот на седницата од 21 октомври 
1972 година; 

в) Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за распределба на личните доходи 
во комбинатот, донесен од централниот работнички 
совет на комбинатот на седницата од 7 ноември 
1975 година; и 

г) Правилникот за усогласување на членовите 
17 и 22 од Правилникот за распределба на лични-
те доходи, во врска со Општествениот договор за 
распределување на личните доходи, како и со чле-
нот 47 од статутот на комбинатот, донесен од цен-
тралниот работнички совет на седницата од 5 јули 
1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Прилеп" во Прилеп на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 
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3. Основниот суд на здружениот труд во Б и -
тола му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
актите означени под б) в) и г) на точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот оспорените 
акти биле неуставни и незаконити затоа што биле 
донесени од ненадлежен орган односно од централ-
ниот работнички совет на комбинатот, а не непо-
средно од работниците што не било во согласност 
со членот 23 од Уставот на СР Македонија и со 
членовите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. 

4. Во текот на постапката Судот утврди дека 
сите самоуправни општи акти, означени во точката 
1 на оваа одлука, се донесени од централниот ра-
ботнички совет на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Прилеп" во Прилеп и сеуште се применува-
ат непосредно во сите основни организации на 
здружениот труд, во склопот на комбинатот, така 
што тие не само што не се донесени непосредно од 
работниците во постапката пропишана со закон, 
туку се донесени на ниво на работна организација, 
а не на ниво на основна организација на здруже-
ниот труд. 

5. Во членот 4 од Законот за меѓусебните одно-
си на работниците во здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 22/73) е определено дека права-
та и обврските од меѓусебните односи во здруже-
ниот труд работниците во основната организација 
ги уредуваат со самоуправни спогодби, а според 
членот 76 од овој закон работниците во организа-
циите на здружениот труд беа должни до крајот 
на 1973 година своите меѓусебни односи во здруже-
ниот труд да ги уредат во согласност со одредбите 
на овој закон. Исто така според ставот 1 на член 
179 од Законот за здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 53/76) работниците слободно и рамно-
правно, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување на трудот на работниците во основна-
та организација, ги утврдуваат меѓусебните права, 
обврски и одговорности во трудот со самоуправен 
општ акт со кој се уредува работниот однос, а во 
ставот 1 на член 463 од истиот закон е определено 
дека работниците во основната организација со ре-
ферендум, покрај другото, одлучуваат за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи. 

Со оглед на тоа што сите оспорени акти се до-
несени од централниот работнички совет на земјо-
делско-индустрискиот комбинат пред и после вле-
гувањето во сила на сојузниот Закон за меѓусебни-
те односи на работниците во здружениот труд и се-
уште се применуваат, без да бидат усогласени со 
одредбите на овој закон, ниту пак е пристапено кон 
усогласување со Законот за здружениот труд. Су-
дот утврди дека овие акти се во спротивност со со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд. 

6. Разгледувајќи го по сопствена иницијатива 
Правилникот за распределба на личните доходи, 
донесен на 21 октомври 1974 година, Судот утврди 
дека во овој правилник постои систем на основи на 
претпоставениот придонес на работниците. Меѓутоа, 
мерила за мерење на овие основи и за степенот на 
нивното влијание врз аконтацијата на личниот до-
ход нема, така што стартната основа за секое ра-
ботно место е глобално утврдена, односно аконта-
цијата на личниот доход е утврдена во определен 
број бодови без да бидат утврдени мерила за секој 
од предвидените основи на претпоставениот труд 
на работниците. 

Од друга страна, Судот утврди дека во комби-
натот постојат нормативи, поточно основните нопм.ч 
се содржани во Нормативите за работа во З И К 
..Прилеп" во Прилеп кои се донесени во декември 
1969 година. Судот исто така утврди дека во оние 
основни организации на здружениот труд. во кои 
работниците работат на норма, норми за работа се-
која година си донесуваат работниците во соодвет-
ните основни организации на здружениот труд во 
склоп на комбинатот. Ова Судот го утврди и од 

нормите за работа на основните организации: „Ло-
зароовоштарство" и „Поледелство". 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд да му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување на него-
вите лични, заеднички и општи општествени пот-
реби, според резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. Според ставот 1 на член 
23 од Уставот работниците во основната организа-
ција на здружениот труд утврдуваат основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични дохо-
ди, а во ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд е 
определено дека основите и мерилата треба да би-
дат однапред предвидени. Исто така согласно ста-
вот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд 
работниците во основната организација се должни 
да ги утврдат основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со означениот правилник 
не се определени мерила со кои се утврдува влија-
нието на секој од основите на претпоставениот при-
донес на работниците врз аконтацијата на личниот 
доход, Судот утврди дека оспорениот правилник во 
делот во кој не се утврдени овие мерила, не е во 
согласност со начелото за распределба според тру-
дот. 

8. Проучувајќи го понатаму оспорениот правил-
ник за распределба на личните доходи Судот утвр-
ди дека нема одредби за вреднување на минатиот 
труд. Меѓутоа, во членот 20 од овој правилник е 
определено дека во зависност од искуството што 
го има работникот на работното место, стручната 
подготовка, условите на работа, одговорноста и дру-
го, ќе се пресметуваат додатни бодови на бодовите 
предвидени според систематизацијата на работни-
те места линеарно за сите работници во работната 
организација. При тоа се одредени мерила за ра-
ботниците со работно искуство од 5 — 10 години, 
за кои е определено да добиваат по 30 бодови, ра-
ботниците од 10 — 15 години работно искуство да 
добиваат 60 бодови, а работниците со работно ис-
куство над 15 години да добиваат 90 бодови. 

Ваквото наградување по основот минат труд 
Судот смета дека не е во согласност со начелото 
на распределба според трудот, утврдено во членот 
22 од Уставот на СР Македонија и разработено во 
членот 129 од Законот за здружениот труд, затоа 
што ова наградување се утврдува линеарно и во 
точно определени бодови, а не сразмерно со придо-
несот на работникот. 

Судот исто така утврди дека определувањето 
во членот 26 од овој правилник поради немањето 
на потребното работно искуство на работникот стар-
тната основа да му се намалува за 5% односно де-
ка поради немањето на соодветната стручна под-
готовка или работна квалификација стартната ос-
нова на работникот да се намалува за секој отечен 
по 5% но не повеќе он 10%. е во спгттдптторф го 
начелото за наградување според- трупот. Нпд здтоа 
што ваквото намалување се врши во пропати од 
целиот износ на стартната основа т*тпа е утплтттта 
т*о бодови. а не само по оплевелрит/тот основ побит-
но искуство, односно потребна стручна подготовка 
или работна квалификација . 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. број 1/77 
7 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д -р Асен Групче, с.р. 
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58. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на членот 50 од Самоуправната спогодба 
за стекнување и распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи на работ-
ниците на Центарот за заштита на деца и младинци 
„И Октомври" во Скопје, усвоена од собирот на ра-
ботните луѓе на 19 ноември 1976 година, во делот 
во кој се утврдени мерилата по основот стручна 
подготовка и степен на квалификација, по одржа-
ната јавна расправа на 14 септември 1977 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 50 од Самоуправ-
ната спогодба за стекнување и распоредување на 
доходот и распределбата на средствата за лични 
доходи на работниците на Центарот за заштита на 
деца и младинци „И Октомври" во Скопје, усвоена 
на собирот на работните луѓе на 19 ноември 1976 
година, во делот во кој се утврдени мерилата по 
основот стручна подготовка и степен на квалифи-
кација. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ" и во Центарот за заштита на 
деца и младинци „11 Октомври" во Скопје на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка, со решението У. бр. 43/77 од 
15 јуни 1977 година поведе постапка за оценување 
законитоста на одредбата од самоуправната спогод-
ба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со членовите 7 и 193 од Законот за средното 
образование, поради тоа што стручната подготовка 
што лицата ја стекнале во верифицирани училиш-
та за средно образование не била еднакво вредну-
вана со стручната подготовка стекната во постој-
ните училишта за средно образование. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека во оспорената са-
моуправна спогодба постои разработен систем на 
утврдени основи и мерила. Така, во членот 50 од 
оспорената самоуправна спогодба определени се ме-
рила за секој основ одделно, а секој основ е раз-
врстен во степени, во зависност од природата на 
работите и работните задачи на кои е распореден 
работникот, а пак од своја страна секој степен е 
поделен на трх4 постепени со одреден број на бодо-
ви за секој потстепен во зависност од тоа дали се 
работи за едноставни, помалку сложени, сложени 
или многу сложени работи. Во делот во кој се ут-
врдени мерилата по основот стручна подготовка и 
гтенен на квалификација се определени број на 
бодови па стручната подготовка и степенот на ква-
лификацијата за точно определени работи и ра-
ботни задачи што треба да ги врши работникот, па 
за средната стручна подготовка за одредено зани-
^чље ^тврдени се 160 бодови, а за средната струч-
на нолготовка 190 бодови. 

Во Самоуправната спогодба за внатрешна орга-
низација на работата и систематизација на работ-
ните места во Центарот за заштита на деца и мла-
динци ,.11 Октомври" во Скопје, усвоена на собирот 
на работните луѓе на 30 југо! 1976 година. рабо-
ти и работни задачи што ги врши негователка, ка-
го потребна стручна подготовка е предвидена онаа 

која што е оформена во средно медицинско учи-
лиште во училиште за негователки. 

Според ставот 2 член 4 од Законот за 
средното образование („Службен весник на СРМ" 

бп. 24 /70 39/71, 5/73, 17/74 и 4/77) услов за здобивање 
со средно образование е претходно завршено основ-
но училиште односно основни образование за воз-

расните Со членот 7 од овој закон е предвидено 
средното образование тито го организираат училиш-

тата и другите установи и организации за средно 
образование за кои е утврдено дека ги исполнуваат 
условите за вршеле на образовно-воснитна дејност 

пропишани со овој закон (верифицирани установи) 
добива општо признание од општествената заедни-
ца и дека овие установи за средно образование из-
даваат свидетелства за средно образование како 
јавни исправи, во согласност со одредбите на овој 
закон. Според членот 17 од истиот закон училиш-
та за средно образование се стручните училишта 
за одделни занимања и струки во стопанството и 
општествените служби, гимназиите и уметничките 
училишта. Со членот 193 од цитираниот закон на 
лицата кои до 19 октомври 1971 година се здобиле 
со образование во некои од постојните училишта и 
други установи и организации според наставниот 
план и програма што бил одобрен од надлежниот 
орган, им се признава средно образование во смис-
лата на овој закон. 

Со оглед на тоа што со членот 50 од оспорена-
та самоуправна спогодба, во делот во кој се утврде-
ни мерилата изразени во бодови по основот струч-
на подготовка и степен на квалификација, на об-
разованието кое е стекнато во верифицирано учи-
лиште за средно образование не му е дадена иста 
вредност на образование што е стекнато во постој-
ните училишта за средно образование, Судот утвр-
ди дека означената одредба во оспорениот дел не е 
во согласност со Законот за средното образование 
затоа што во смислата на овој закон средното обра-
зование им се признава на сите лица кои до ис-
текот на рокот определен во законот се здобиле 
со образование во верифицираните установи според 
наставниот план и програма што бил одобрен од 
надлежниот орган. Судот смета дека и овие лица 
треба во смислата на означениот закон да се трети-
раат како лица со завршено средно образование во 
својата струка и при вреднувањето на работите и 
работните задачи што се определени за овие работ-
ници по основот образование да бидат изедначени 
по бројот на бодовите со работниците што имаат 
завпшено средно образование. 

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

У. бр. 43/77 
14 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с.р. 

59. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија, алинејата 2 на 
член 15 и членот 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, оценувајќи 
ја уставноста и законитоста на одлуката бр. 02-43, 
донесена на 5 февруари 1977 година од работнич-
киот совет на Основната организација на здруже-
ниот труд „Куманово" во Куманово, во состав на 
Претпријатието за стопанисување со води „Водо-
стопанство" во Скопје, на седницата од 21 декември 
1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА одлуката бр. 02-43 донесена на 
5 февруари 1977 година од работничкиот совет на 
Основната организација на здружениот труд „Ку-
маново" во Куманово, во состав на Претпријатието 
за стопанисување со води „Водостопанство" во 
Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Куманово" во Куманово на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти, 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 88/77 од 9 ноември 1977 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорената одлука означена во точката 1 од оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
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за нејзината согласност со членот 5 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73), со ставот 1 на член 463 од Законот за здру-
жениот труд, со ставот 1 на член 23 од Уставот на 
СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, со ставот 1 на член 127 од Зако-
нот за здружениот труд. Ова затоа што оспорена-
та одлука била донесена од работничкиот совет и 
што со неа личниот доход е бил определен во фикс-
ни месечни износи во бодови без утврдување на 
основи и мерила. 

4. Во претходната постапка и на седницата одр-
жана на 21 декември 1977 година Судот утврди де-
ка оспорената одлука е донесена од работничкиот 
совет на основната организација и дека со неа по-
именично на секој работник му е определен лични-
от доход во фиксен месечен износ, во зависност од 
степенот на стручната подготовка без утврдување 
на основи и мерила. 

5. Согласно членот 5 од Законот за меѓусебни-
те односи на работниците во здружениот труд кој 
беше во сила во времето на донесувањето на оспо-
рената одлука предлогот на самоуправната спогод-
ба за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд го подготвува работничкиот совет. Во 
подготвувањето на самоуправната спогодба мора да 
се обезбеди учество на работниците од сите делови 
на работната организација односно основната орга-
низација. Предлогот на самоуправната спогодба го 
утврдуваат работниците со мнозинство на гласови-
те. Самоуправната спогодба се смета за склучена 
кога 2/3 од вкупниот број на работниците дадат 
писмена изјава со која ја прифаќаат самоуправна-
та спогодба. Овие одредби се однесуваат и на са-
моуправната спогодба за распределба на средствата 
за лични доходи на работниците. Според ставот 1 
на член 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 
3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд и ставот 
1 на член 127 од Законот за здружениот труд, ра-
ботниците во основната организација се должни да 
ги утврдат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. На основа ставот 1 на 
член 463 од Законот за здружениот труд работни-
ците во основната организација со референдум од-
лучуваат за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка. 

Со тоа што оспорената одлука, со која се врши 
распределба на средствата за лични доходи е до-
несена од работничкиот совет на основната органи-
зација, а не од работниците непосредно во постап-
ката предвидена со членот 5 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд, Судот оцени дека таа е во спротивност со на-
ведената законска одредба. Ова и затоа што доне-
сувањето на самоуправниот општ акт за распредел-
ба на средствата за личните доходи е неотуѓиво 
право на работниците кое тие не можат да го пре-
несат на работничкиот совет односно друг нему со-
одветен орган. Освен тоа оспорената одлука е про-
тивуставна и незаконита и затоа што личниот до-
ход на работниците е определен во фиксни месечни 
износи во зависност само од степенот на стручна-
та подготовка без основи и мерила за определугање 
на висината на личниот доход, поради што таа не е 
во согласност со ставот 1 на хтлен 23 од Уставот на 
СР Македонија односно е во спротивност со ставот 
3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд и со ста-
вот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 88/77 
21 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с.р. 

60. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 54, 55 и 68 
и на табеларниот дел од Самоуправната спогодба 
за основите и мерилата на условите за стекнување 
и распоредување на доходот и распределба на сред-
ствата за лични доходи во Основната организација 
на здружениот труд VI-то градилиште „Бетон" — 
Тетово, донесена на собирот на работните луѓе одр-
ж а н на 23 јуни 1977 година, по јавната расправа 
одржана на 21 октомври 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 54 и 55 и Табе-
ларниот дел од Самоуправната спогодба за основи-
те и мерилата на условите за стекнување и распо-
редување на доходот и распределба на средствата 
за лични доходи во основната организација на здру-
жен труд на У1-то Градилиште „Бетон" — Тетово 
донесена од собирот на работните луѓе одржан на 
23 јуни 1977 година. 

2. СЕ ПОНИШТУВА членот 68 од самоуправна-
та спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд У1-то Градилиште „Бетон" во Тетово, 
на начинот определен за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето на општината Тетово, поднесе предлог за 
оценување уставноста и законитоста на членот 68 
од самоуправната спогодба означена во точката 1 
на оваа одлука, а Уставниот суд на Македонија по 
сопствена иницијатива, со решение У. бр. 96/77 од 
15 септември 1977 година поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на членовите 54 и 
55 и на Табеларниот дел од означената самоуправ-
на спогодба затоа што основано се постави праша-
њето за нивната согласност со ставот 1 на член 23 
од Уставот на СР Македонија, односно за нивната 
спротивност на ставот 3 на член 42 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од За-
конот за здружениот труд. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судот утврди дека во членот 53 од оспорениот 
акт се определени основи за стекнување на лич-
ниот доход остварен со тековен труд. Тие основи 
се образованието, работното искуство, организатор-
ските способности, иницијативноста итн. Меѓутоа, 
Судот утврди дека оспорената самоуправна спогод-
ба нема мерила за сите предвидени основи па не 
може да се утврди учеството по секој основ од-
делно во формирањето на личниот доход. Ова Су-
дот го утврди од увидот во табеларниот дел за 
утврдување стартните основи на работниците, спо-
ред која стартната основа се определува според 
основот стручна подготовка и основот минат труд. 
Во табеларниот дел пак, во кој се претставени ра-
ботните места, дадени се рамки во кои може да се 
движи височината на личниот доход. Утврдувањето 
на конкретните износи на стартните основи се вр-
ши според членовите 54 и 55 од оспорената само-
управна спогодба. Во членот 54 е определено дека 
предлог за одредување на стартната основа дава 
непосредниот раководител, а одлучува работнички-
от совет на основната организација. Според членот 
55, висината на стартните основи на раководните 
работни места одредени со статутот, ја определува 
работничкиот совет на предлог на генералниот ди-
ректор односно на основната организација на здру-
жениот труд. 

Бр. 5 — Стр. 111 
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Во ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-
донија е предвидено работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд заради остварува-
ње на начелото на распределба според трудот и 
резултатите од трудот, да утврдуваат основи и ме-
рила за распределба на средствата за своите лични 
доходи. Исто така во ставот 3 на член 42 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд е предвидено личниот доход 
на работникот да се утврдува според однапред 
предвидени основи и мерила во основната органи-
зација на здружениот труд, во согласност со осно-
вите и мерилата утврдени со самоуправната спо-
годба и со општествениот договор. Во ставот 1 на 
член 127 од Законот за здружениот труд е пред-
видена должност за работниците во основната ор-
ганизација да ги утврдат основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. 

При вака утврдената фактичка и правна со-
стојба, Судот утврди дека распределбата на сред-
ствата за лични доходи во Основната организација 
на здружениот труд У1-то Градилиште во Тетово 
се врши делумно според основите стручна подго-
товка и работно искуство, за кои постојат однапред 
предвидени мерила, а за другите основи делумно 
според мерилата кои за секој конкретен работник 
ги утврдува работничкиот совет во рамките на из-
носите определени во табеларниот дел. Ваквиот на-
чин на определување на мерила Судот го оценува 
како спротивен односно несогласен на уставните и 
законски барања личниот доход на работниците да 
се утврдува според однапред утврдени основи и 
мерила кои ги донесуваат непосредно работниците 
во основната организација на здружениот труд. 
Сходно на тоа, Судот смета дека работничкиот со-
вет не може да ги утврдува мерилата за одредени 
основи за стекнување на личниот доход и на тој 
начин да ја определува месечната аконтација на 
личниот доход на работниците, па затоа оцени дека 
членовите 54 и 55 и табеларниот дел на означена-
та самоуправна спогодба не се во согласност со 
ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија 
односно спротивни се со ставот 3 на член 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 
127 од Законот за здружениот труд. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судот исто така утврди дека во членот 68 од 
означената самоуправна спогодба е определено, до 
усвојувањето на заеднички критериуми за утврду-
вање на доходот и личните доходи по основот ми-
нат труд од страна на Советот на Сојузот на син-
дикатите на Југославија, правото на личен доход 
по овој основ работниците да го остваруваат во за-
висност од непрекинато проведеното работно време 
(работен стаж) во конкретната организација на 
здружениот труд. Тоа значи дека на работниците 
во основната организација не им се признава оној 
работен стаж кој го поминале во друга организа-
ција на здружениот труд. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено, на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување па него-
вите лични, заеднички и општи општествени по-
треби, според резултатите на неговиот труд и не-
говиот личен придонес што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Судот смета дека кога основната организација 
на здружениот труд како критериум за стекнување 
на личниот доход по основот минат труд го зема 
работниот стаж на работникот, таа треба да ги 
изедначи сите работници во поглед на вреднување-
то на стажот без оглед дали е тој поминат во таа 
или во друга организација на здружениот труд ка-
ко и во поглед на стажот произнесен по други осно-
ви (учество во НОБ и др.). Непризнавањето на ра-
ботниот стаж поминат во други организации на 
здружениот труд како околност која му дава пра-
во на работникот да учествува во распределба на 
средствата за лични доходи по основот минат труд, 
Судот го оцени како спротивно на начелото на на-
градување според трудот, па утврди дека членот 68 
од означената самоуправна спогодба не е во со-
гласност со членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2; на оваа одлука. 

У. бр. 96/77 
21 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

61. 
Врз основа на член 25 став 4 од Законот за из-

бор на делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" број 3/78), Републичката изборна 
комисија за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 1 февруари 1978 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ И 
НА ГРАДСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — СКОП-
ЈЕ, ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За спроведување на изборите за избор на де-

легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се именуваат оп-
штински изборни комисии за избор на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија и тоа: 

1. Општинска изборна комисија — Берово 

Претседател — ВАСИЛ КАШИРСКИ, дипломи-
ран правник — претседател на Општинскиот суд, 
а за негов заменик СТОЈАН ТРОШАНСКИ, дипло-
миран правник —• судија на Општинскиот суд; 

Секретар — МИЛЕ ЦЕКОВСКИ, дипломиран 
правник — член на Извршниот совет на Собра-
нието на општината, а за негов заменик СНЕЖА-
НА ФУРНАЏИСКА, дипломиран правник, стручен 
соработник во Извршниот совет; 

Член — ВАСИЛ БРАШНАРСКИ правник, 
секретар на СИЗ за домување, а за негов заменик 
ВАСИЛ ИЛИОВСКИ, дипломиран правник, секре-
тар на ЗИК „Малеш". 
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2. Општинска изборна комисија — Битола 

Претседател — БОЖИДАР КОЧОВ, дипломи-
ран правник, судија на Окружниот суд, а за негов 
заменик ДОНЕ ПЕТЛИЧКОВСКИ, дипломиран 
правник, заменик на окружниот јавен обвинител. 

Секретар — МИХАЈЛО НОЈКОВ, дипломира]! 
правник — судија на Основниот суд на здружен 
труд, а за негов заменик ЈОСИФ ЛУКОВСКИ, ди-
пломиран правник, заменик судија на Општински-
от суд; 

Член —ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ, дипломиран прав-
ник, шеф на стручна служба во Извршниот совет, 
а за негов заменик ЈАНКО ГЕОРГИЕВСКИ, прав-
ник. началник на одделение. 

3. Општинска изборна комисија — Македонски 
Брод 

Претседател — СТОЈАН ПЕТРЕСКИ, дипломи-
ран правник, секретар на Собранието, а за негов 
заменик ЕЛЕНА ЗДРАВЕСКА, дипломиран прав-
ник, референт во шумското стопанство „ С а т а н -
ски"; 

Секретар — СПАСЕ ДАМЧЕСКИ, правник — 
началник на одделение, а за негов заменик СЛО-
БОДАН ЈАНДРЕСКИ, правник, секретар на ООЗТ 
„Треска"; 

Член — СТОЛЕ ТРЕНКОСКИ, правник, судија 
за прекршоци, а за негов заменик ВЕНЧЕ ЗЛА-
ТЕСКИ, началник на одделение. 

4. Општинска изборна комисија — Валандово 

Претседател — ИВИЦА МИТЕВСКИ, дипломи-
ран правник, З И К „Анска Река" — Валандово, а за 
негов заменик МИРА ПЕТКОВА, дипломиран прав-
ник, секретар на Собранието на општината; 

Секретар — МИТКО ТАШЕВ, правник — на-
чалник на одделение, а за негов заменик ТОДОР 
АТАНАСОВ, правник, началник на одделение; 

Член — КРСТЕ ГЛИГОРОВ, правник — судија 
за прекршоци, а за негов заменик МУЗАФЕР СЕЈ1-
МАНОВ, раководител на Управа за приходи. 

5. Општинска изборна комисија — Виница 

Претседател — ДИМИТАР КОЧАНОВ, дипло-
миран правник, судија на Општинскиот суд, а за 
негов заменик ЃОРЃИ АНАКИЕВ, дипломирам 
правник, секретар на Домот за народно здравје; 

Секретар — СИМО НИКОЛОВСКИ, правник, 
секретар на Извршниот совет, а за негов заменик 
ЃОРЃИ ФИЛИПОВ, правник — секретар на Собра-
нието на општината; 

Член — ИЛИЈА АНДОНОВ, правник, началник 
на одделение во Собранието, а за негов заменик 
МИЛИЦА ПЕТРОВСКА, правник, референт за 
имотно-правни работи во Собранието. 

6. Општинска изборна комисија — Гевгелија 

Претседател — РИСТО ТАНЕВ, дипломиран 
правник, претседател на Општинскиот суд, а за 
негов заменик ВЕЛИКА КАРАНИКОЛОВА, ди-
пломиран правник, заменик јавен правобранител; 

Секретар — МАКСИМ ПРОШЕВ, дипломиран 
правник, началник на одделение, а за негов заме-
ник МАРИКА МИЦЕВ А, дипломиран правник, 
правен референт во филијалата на Стопанската 
банка. 

Член — ТОМЕ КАРАЈКОВ, дипломиран прав-
ник, судија на Општинскиот суд, а за негов заме-
ник ЛЕНА ЈОВАНОВА, правник, општински су-
дија за прекршоци. 

7. Општинска изборна комисија — Гостивар 

Претседател — ВАНГЕЛ /ДУРОСКИ, дипломи-
ран правник, секретар на Собранието, а за негов 
заменик НАЈДО РИСТОСКИ, дипломиран правник, 
секретар на Извршниот совет; 

Секретар — АКИФ РАМАДАНИ, правник, на-
чалник на одделение, а за негов заменик БОШКО 
СТЕФАНОСКИ, референт во Извршниот совет; 

Член — ВЕРА ГЕОРГИЕВСКА, дипломиран 
правник, ш е ф на стручна служба, а за нејзин за-
меник ИСМЕТ ФЕТАИ, дипломиран правник, шеф 
па стручна служба во Извршниот совет. 

8. Општинска изборна комисија — Дебар 

Претседател — ФАТОН ПАЧУКУ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд, а за негов 
заменик ТОМЕ БУЖАРОВСКИ, дипломиран прав-
ник, општински јавен обвинител; 

Секретар — ЛАЗО ТОПАЛ ОВСКИ, правник, ре-
ферент во Собранието, а за негов заменик ИЗЕТ 
ШЕМШИ, дипломиран правник, секретар на ООЗТ 
ХЕ „Шпиље"; 

Член — ШАХИН ДАЦИ, дипломиран правник, 
судија за прекршоци, а за негов заменик ПЕТКО 
АНДОНОВСКИ, правник, началник на одделение. 

9. Општинска изборна комисија — Делчево 

Претседател — ВАНЧО ЦОНЕВСКИ, дипломи-
ран правник, — претседател на Општинскиот суд, 
а за негов заменик МИТКО ЃОРЃИЕВ, дипломиран 
правник на работа во Општинскиот суд; 

Секретар — ЃОРЃИ СТОИЛКОВСКИ, дипломи-
ран правник, општествен правобранител на само-
управувањето, а за негов заменик ВАНЧО СТОЈ-
КОВСКИ, дипломиран правник, судија на Општин-
скиот суд. 

Член — БОРИС МУЦУНСКИ, правник, секре-
тар на Извршниот совет, а за негов заменик НАДА 
АНГЕЛОВСКА, ш е ф на отсек во Собранието. 

10. Општинска изборна комисија — Демир Хисар 

Претседател — РИСТО ТАЛОВСКИ, дипломи-
ран правник, секретар на Собранието, а за негов 
заменик ЦВЕТКО КУЗМАНОВСКИ, дипломиран 
правник, секретар на Извршниот совет; 

Секретар — ВЛАДО РАДЕВСКИ, дипломиран 
правник, трудов инспектор во Собранието, а за не-
гов заменик ДИМЧЕ ЈАНКУЛОСКИ, правник; 

Член — СВИЛКО КРСТЕВСКИ, началник на 
одделение во Собранието, а за негов заменик ИВАН 
ПЕТРЕВСКИ, правник, референт во Собранието. 

11. Општинска изборна комисија — Кавадарци 

Претседател — ДИМИТАР МАНЧЕВ, дипломи-
ран правник, судија на Општинскиот суд, а за не-
гов заменик ПЕТАР РИСТОВ, дипломиран прав-
ник, Општински јавен правобранител: 

Секретар — ВАНЕ ПОПОВ, дипломиран прав-
ник, началник на одделение, а за негов заменик 
МЕТОДИ ДАВЧЕВ, дипломиран правник, референт 
И.0 одделение; 

Член — РИСТО АТАНАСОВ, раководител на 
ООЗТ, а за негов заменик Ж И В К О БАКЕВ, рако-
водител на служба во „Фени". 

12. Општинска изборна комисија — Кичево 

Претседател — ВЕЛЕ КАЛЧИНОСКИ, дипло-
миран правник, секретар на СИЗ, а за негов заме-
ник КИРИЛ МИЛАДИНОВСКИ, дипломиран прав-
ник, Општински јавен правобранител. 

Секретар — ОСМАН КАДРИУ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд, а за негов 
заменик ЦВЕТАН ДАНИЛОСКИ, референт во од-
деление: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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Член — ИВАН ЈОЛЕСКИ, референт во Собра-
нието, а за негов заменик ЦВЕТАН СТОЈКОСКИ, 
референт во одделение. 

13. Општинска изборна комисија — Кочани 

Претседател — РАДЕ ФИЛИПОВ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд, а за негов 
заменик СЕРАФИМ ЈАНЕВ, дипломиран правник, 
судија на Општинскиот суд; 

Секретар — ЃОРГИ КОСТОВ, дипломиран прав-
ник, секретар на Извршниот совет ,а за негов за-
меник СТОЈЧО СПАСОВ, дипломиран правник, се-
кретар на секретаријатот на општа управа; 

Член — НИКОЛА НИКОЛОВ, дипломиран 
правник, секретар на Собранието, а за негов заме-
ник ЈОРДАН ДАНИЛОВ, дипломиран правник, су-
дија на Општинскиот суд. 

14. Општинска изборна комисија — Кратово 

Претседател — ЃОРЃИ БЕЛОГАСКИ, дипломи-
ран правник, секретар на Собранието, а за негов 
заменик ЉУПЧО СИМЈАНОВСКИ, дипломиран 
правник, претседател на Општинскиот суд; 

Секретар — БОРИС ПЕШОВ, началник на од-
деление, а за негов заменик ДРАГАН САНДЕВ, су-
дија за прекршоци; 

Член — МИТКО ИВАНОВ, референт во Собра-
нието, а за негов заменик МИЛКА БИЛКОВА, ре-
ферент во Собранието. 

15. Општинска изборна комисија — Крива 
Паланка 

Претседател — ЈОРДАН СТЕФАНОВСКИ, ди-
пломиран правник, секретар на Собранието, а за 
негов заменик ИВАН СТОЈЧЕВСКИ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд; 

Секретар — СТОЈКО АНТОВСКИ, правник, се-
кретар на Извршниот совет, а за негов заменик 
ДЕНКО МИШЕВСКИ, дипломиран правник, ш е ф 
на служба; 

Член — МИЈАЛЧЕ ИЛИЕВСКИ, правник, на-
чалник на одделение, а за негов заменик ДИМЧЕ 
АТАНАСОВСКИ, правник, началник на одделение. 

16. Општинска изборна комисија — Крушево 

Претседател — СОТИР МЕЛЕ, дипломиран 
правник, секретар на Извршниот совет, а за негов 
заменик ТОДОР ЃОНДА, дипломиран правник, ра-
ботник во трговско претпријатие. 

Секретар — МИХАЈЛО НАКА, дипломиран 
правник, началник на одделение, а за негов заме-
ник ДИМЧЕ ТРАЈКОСКИ, на работа во општин-
скиот синдикален совет; 

Член — КОЧО ЃОРЃИОСКИ, дипломиран прав-
ник, судија на Општинскиот суд, а за негов заме-
ник ЖИВКО ТАЛЕСКИ, дипломиран правник, се-
кретар на ОЗТ „Комуна" — Крушево. 

17. Општинска изборна комисија — Куманово 

Претседател — РАДОМИР КАРЕВСКИ, дипло-
миран правник, претседател на Општинскиот суд, 
а за негов заменик НИКОЛА СПИРИДОНОВСКИ, 
дипломиран правник, зам. општински јавен обви-
нител; 

Секретар — ЈАКОВ СТАНКОВИЋ дипломиран 
правник, заменик на Општинскиот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето, а за негов за-
меник ДУШАН СЕРАФИМОВИЌ, дипломиран 
правник, референт во Собранието; 

Член—ЛИМАНИ ИСМАИЛ, дипломиран прав-
ник, судија на Општинскиот суд, а за негов заме-
ник, СТОЈАН ТЕЛЕВСКИ, правник, референт во 
Собранието. 

18. Општинска изборна комисија — Неготино 

Претседател — МИШКО МИШЕВ, дипломиран 
правник, Општински јавен правобранител, а за не-
гов заменик РАТКО ПЕТРОВСКИ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд; 

Секретар — ЦВЕТКО СТОЈКОВСКИ, дипломи-
ран правник, секретар на Извршниот совет, а за 
негов заменик ДУШКО АНДОВ, дипломиран прав-
ник, референт во Собранието; 

Член — РИСТО ДЕЛОВСКИ, правник, секретар 
на Собранието, а за негов заменик ВАСИЛ ЈОВА-
НОВСКИ, правник, судија за прекршоци. 

19. Општинска изборна комисија — Охрид 

Претседател — НИКОЛА КАРАМЕШИНОСКИ, 
дипломиран правник, судија при Општинскиот суд, 
а за негов заменик РУЕ САЛИЕСКИ, дипломиран 
правник, член на Извршниот совет; 

Секретар — КРСТЕ КРСТАНОСКИ, правник, 
ш е ф на отсек, а за негов заменик ФИЛИП ФИЛИ-
ПОСКИ, референт во Собранието; 

Член — БЛАГОЈА РЕЧКОСКИ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд, а за негов 
заменик ИЛИЈА БАЛЕСКИ, инспектор на труд. 

20. Општинска изборна комисија — Прилеп 

Претседател — ВЕТА СТОЈАНОСКА, дипломи-
ран правник, секретар на Собранието, а за нејзин 
заменик ТРАЈКО ТАБЛОСКИ, дипломиран прав-
ник, секретар на Извршниот совет; 

Секретар — ТРАЈКО БИНОСКИ, правник, се-
кретар на Соборот на Месната заедница, а за негов 
заменик СЛОБОДАНКА ЕЛХОФЕР, дипломиран 
правник, началник на одделение; 

Член — ДИМИТАР ГУГУЧЕСКИ, дипломиран 
правник, раководител на служба, а за негов заме-
ник БОРИС РИСТЕСКИ, дипломиран правник, на-
чалник на управа. 

21. Општинска изборна комисија — Пробиштип 

Претседател — МИЛЕ СТОИМЕНОВСКИ, ди-
пломиран правник, началник на одделение, а за не-
гов заменик СТОЈАНЧЕ НАСКОВСКИ, дипломи-
ран правник, работник во Заедницата на осигуру-
вање на имоти и лица; 

Секретар — СТОЈАН МАКСИМОВСКИ, дипло-
миран правник, секретар на Собранието, а за негов 
заменик СТАНКО ДЕНКОВ, правник, инспектор 
за приходи во Собранието; 

Член — ДРАГАН ВЕЛКОВ, дипломиран прав-
ник, правник во рудници „Злетово", а за негов за-
меник СТОИМЕН ИЛИЕВСКИ, правник, работник 
во орган за внатрешни работи. 

22. Општинска изборна комисија — Радовиш 

Претседател — ЛАЗАР ЃОРЃИЧКОВ, дипломи-
ран правник, претседател на Општинскиот суд, а за 
негов заменик ЛЕНЧЕ ГАВРИТОВА, дипломиран 
правник, началник на одделение: 

Секретар — КОСТА ЃОЗЕВ, дипломиран прав-* 
ник, секретар на Извршниот совет, а за негов за-
меник СЛАВЧО МИЛЕВ, дипломиран правник, су-
дија на Општинскиот суд; 

Член — РИСТО ДОНЕВ, правник, началник на 
одделение, а за негов заменик НОЈКО АРСОВ, ди-
пломиран правник, на работа во Јавното обвини-
телство. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 февруари 1978 



10 февруари 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ Бр. 5 — Стр. 115 

23. Општинска изборна комисија — Ресен 

Претседател — САБИТ КРАНЛИ, дипломиран 
правник, претседател на Општинскиот суд, а за не-
гов заменик НАСТЕ СТАРКОВСКИ, дипломиран 
правник, секретар на градежното претпријатие 
„Слога"; 

Секретар — НАУМЕ ПЕТКОВСКИ, дипломи-
ран правник, секретар во Собранието, а за негов 
заменик Ж И В К О СПИРОВСКИ, шеф на биро во 
Собранието; 

Член — ДОБРИВОЈ КОТЕВСКИ, дипломиран 
правник, секретар на Извршниот совет, а за негов 
заменик ЛАЗАРИНКА НЕЧОВСКА, дипломиран 
правник, работник во одделение. 

24. Општинска изборна комисија — Свети Николе 

Претседател — АНДРЕЈА ВЕСОВ, дипломиран 
правник, претседател на Општинскиот суд, а за не-
гов заменик ДИМИТАР КОВАЧЕВ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд; 

Секретар — АНГЕЛ МАНЕВСКИ, правник, се-
кретар на Извршниот совет, а за негов заменик 
ПАВЛИНА ДУКАС, правник, референт во Собра-
нието; 

Член — АНГЕЛ ГЕЛЕВ, правник, секретар на 
СИЗ, а за негов заменик ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВ, прав-
ник, на работа во „Прогрес". 

25. Општинска изборна комисија — „Карпош" 
— Скопје 

Претседател — МИЛОШ СИМОНОВ, дипломи-
ран правник, судија на Окружниот стопански суд, 
а за негов заменик ВЛАДИСЛАВ МИШЕВ, дипло-
миран правник, на работа во Републичкиот секре-
таријат за законодавство и организација; 

Секретар — АЛЕКСАНДАР ТРЕНЧЕВСКИ, ди-
пломиран правник, секретар на Соборот на здру-
жен труд, за негов заменик ЃОРЃИ СТРЕЗОВСКИ, 
дипломиран правник, секретар на Општествено-
но литичкиот собор; 

Член — ТОМЕ НЕСТОРОВСКИ, дипломиран 
правник, судија на Судот на здружен труд на Ма-
кедонија, а за негов заменик ВИКТОР КАЈТАЗИ, 
дипломиран економист, на работа во „Механика". 

26. Општинска изборна комисија — „Чаир" 
— Скопје 

Претседател — МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, дипло-
миран правник, заменик на Републичкиот јавен 
обвинител, а за негов заменик МИЛОВАН ШИ-
КОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Собра-
нието; 

Секретар — Б Л А Ж О СПАСОВСКИ, дипломи-
ран правник, самостоен референт во Собранието, а 
за негов заменик СТРАХИЛ ТОДОРОВСКИ, ди-
пломиран правник, секретар на Соборот на здру-
жен труд; 

Член — БЛАГУН МОМИРОВСКИ, дипломиран 
правник, началник на стручна служба, а за негов 
заменик ИВАНКА КОЛОВСКА, дипломиран прав-
ник, работник во стручна служба. 

27. Општинска изборна комисија „Центар" 
— Скопје 

Претседател — ВЕЛИМИР ВЕЉАНОВСКИ, ди-
пломиран правник, секретар на Извршниот совет, 
а за негов заменик ЈАНАКИЈА АТАНАСОВСКИ, 
дипломиран правник, секретар на Соборот на здру-
жен труд; 

Секретар — ДИМИТАР ТОДОРОВСКИ, дипло-
миран правник, судија на Основниот суд на здру-
жениот труд, а за негов заменик ХАСАН ИСМА-
ИЛИ, дипломиран правник, работник во ОЗТ „Сла-
вија"; 

Член — АСЕН НИКОЛОВ, дипломран правник, 
Јавен правобранител на град Скопје, а за негов 
заменик ВЕДАТ ВЕЛИ, дипломиран правник, су-
дија на Општинскиот суд. 

28. Општинска изборна комисија „Кисела Вода" 
— Скопје 

Претседател — ТОДОР ЃЕОРГИЕСКИ, дипло-
миран правник, судија на Окружниот суд, а за не-
гов заменик КИРО ИВАНОВСКИ, дипломиран 
правник, судија на Општинскиот суд Скопје; 

Секретар — КОЧА ХАЏИ-ЛЕГА, дипломиран 
правник, судија на Окружниот суд, а за негов за-
меник СТОЈАН ПЕТРОВСКИ, дипломиран прав-
ник, судија на Општинскиот суд — Скопје I; 

Член — ТОМЕ ЗИМБАКОВ, дипломиран прав-
ник, на работа во „Охис", а за негов заменик ЛИЛ-
ЈАНА РИСТЕВСКА, дипломиран правник, судија 
на Општинскиот суд Скопје II. 

29. Општинска изборна комисија „Газибаба" 
— Скопје 

Претседател — ТРАЈАН МЛАДЕНОВСКИ, ди-
пломиран правник, судија на Општинскиот суд 
Скопје II, а за негов заменик САВО КРСТЕВСКИ, 
дипломиран правник, на работа во „Алкалоид" — 
Скопје; 

Секретар — МИЛОРАД РИСТЕВСКИ, дипло-
миран правник, секретар на Соборот на здружен 
труд, а за негов заменик ИВАНЧО ПЕТКОВСКИ, 
дипломиран правник, секретар на Собор; 

Член — ЈОЗЕФ МАРАШЕВИЌ, дипломиран 
правник, на работа во МЗ „Тито" — Скопје, а за 
негов заменик СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЌ, дипло-
миран правник, началник на одделение. 

30. Општинска изборна комисија — Струга 

Претседател — ЈОНЧЕ БЕЛЕСКИ, дипломиран 
правник, претседател на Општинскиот суд, а за не-
гов заменик ИДРИЗ ЗИБА, дипломиран правник, 
судија на Општинскиот суд. 

Секретар — ПЕРО ГОЏО, дипломиран правник, 
секретар на СО, а за негов заменик ЧЕДОМИР НЕ-
ЛОСКИ, дипломиран правник, Општински јавен 
правобранител. 

Член — ЃОРЃИ ТРАЈКОСКИ, правник, секре-
тар на СЗТ, а за негов заменик РАДОВАН ПОПО-
СКИ, дипломиран правник, секретар на Собор. 

31. Општинска изборна комисија — Струмица 

Претседател — ЛАЗО КАР АКО ЛЕВ, дипломи-
ран правник, секретар на Извршниот совет, а за 
негов заменик КИРИЛ ОЏАКОВ, дипломиран 
правник, заменик општествен правобранител на са-
моуправувањето ; 

Секретар — КОСТАДИН ЧИЛИМАНОВ, рефе-
рент за седница во Извршниот совет, а за негов 
заменик ВИОЛЕТА СОКОЛОВА, дипломиран прав-
ник, референт во Собранието; 

Член — САВЕТА ЌУЧУКОВА, дипломиран 
правник, референт во Собранието, а за нејзин за-
меник АЛЕКСА СТОИЛКОВ, правник, референт 
во Собранието 
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32. Општинска изборна комисија — Тетово 

Претседател — БЕЌИР ИСЕНИ, дипломиран 
правник, претседател на Општинскиот суд, а за не-
гов заменик МИЧО ГАЈДАЏИЕВ, дипломиран 
правник, референт во Собранието; 

Секретар — ТОМИСЛАВ СТЕПАНОСКИ, прав-
ник, секретар на Извршниот совет, а за негов за-
меник ВЕЛИЈА ВЕЛИЈУ, правник, началник на 
одделение; 

Член — АБДУРАХМАН АЛИТИ, дипломиран 
правник, началник на секретаријат, а за негов за-
меник РИСТО САВЕВСКИ, на работа во Општин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз. 

33. Општинска изборна комисија — Титов Велес 

Претседател — ЈОВАН БОГДАНОВ, дипломи-
ран правник, претседател на Општинскиот суд, а 
зв негов заменик ЗЛАТЕ ЛОЗАНОВСКИ, дипломи-
ран правник, судија на Општинскиот суд; 

Секретар — ЈОВАН ЛАЗОВСКИ, дипломиран 
правник, инспектор во Собранието, а за негов за-
меник КАТАРИНА КОСТОВА, дипломиран прав-
ник, референт во Извршниот совет; 

Член — ЈОВАН ДИМОВ, дипломиран правник, 
судија на Општинскиот суд, а за негов заменик 
ГОРДАНА СО ФИ ЈАНОВ А, дипломиран правник, 
секретар во ОЗТ. 

34. Општинска изборна комисија — Штип 

Претседател — ВИОЛЕТА ЈОСИФОВА, дипло-
миран правник, судија на Окружниот суд, а за не ј -
зин заменик БЛАГОЈ КЕДЕВ, дипломиран прав-
ник, Општински општествен правобранител на са-
моуправувањето ; 

Секретар — ПЕТРЕ АНГЕЛОВ, дипломиран 
правник, секретар на Извршниот совет, а за негов 
заменик ВАСКА ПЛЕШКОВА, дипломиран прав-
ник, началник на одделение; 

Член — ДЕНИЦА ЦАЦКОВА, дипломиран 
правник, судија на Основниот суд на здружен труд, 
а за нејзин заменик СИМЕОН БОЧВАРОВ, дипло-
миран правник, самостоен советник во СИЗ. 

II 

За спроведување на изборите за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија се именува и тоа: 

Градска изборна комисија — Скопје. 
Претседател — Б Л А Ж О ПЕТКОВСКИ, дипло-

миран правник, претседател на Окружниот суд, а 
за негов заменик ПЕТАР ГОЛУБОВСКИ, дипломи-
ран правник, судија на Окружниот суд. 

Секретар —• НАДА ЗЕЧЕВИЌ, дипломиран 
правник, на работа во Собранието на град Скопје, 
а за нејзин заменик ЈОРДАН НИКОЛОВСКИ, 
правник, началник на стручна служба. 

Член — ЉУПЧО БИДИКОВ, дипломиран прав-
ник, началник на стручна служба, а за негов за-
меник КАРЛО МАЗАРЕК, дипломиран правник, 
заменик јавен правобранител. 

III 

Решението влегува во сила со неговото доне-
сување, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 49-5 
6 февруари 1978 година 

Скопје 

Секретар, Претседател, 
Данчо Стојчески, е. р. Стојче Поповски, е. р. 

Огласен дел 
\ 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за оспорување на 
татковство и утврдување на татковство по тужба-
та на тужителот Ацовски Ѓорги од село Ж и л ч е 
против тужените Цветко Ацовски и Драгољуб ѓор-
ѓевски од село Жилче. Вредност на спорот 2 000 
и. динари. 

Се повикува тужениот Цветко Ацовски да се 
јави во судот или да ја достави својата точна ад-
реса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно ќе му биде определен старател во 
смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува не-
говите интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1077/77. 
(5) 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за оспорување на татковство од страна на 
тужителите Илиевска Милка и Илиевски Благоја, 
двајцата од село Раотинце, против тужените Крсто 
З д р а в е в с к и од Белград, ул. „Добрачина" бр. 54, а 
сега со непозната адреса во Југославија и Доца Та-
сева Димовска од село Раотинце. Вредност на спо-
рот 50,00 нови динари. 

Бидејќи тужениот Крсто Здравковски од Бел-
град сега е со непозната адреса во Југославија, се 
повикува во рок од 30 дена по објавувањето ца ог-
ласот да се јави во судот или да определи свој пол-
номошник кој ќе го застапува. Во спротивно, по 
истекот на определениот рок, ќе му биде поставен 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 312/77 (6) 

Пред овој суд се води спор за сопственост и 
владеење по тужбата на тужителот Незири ЈБа-
тиф од село Теново, против тужениот Војновски 
Митре и др. од село Теново. Вредност на спорот 
2 ООО н. динари. 

Бидејќи второтужениот Незири Ељезов А к и ф 
од село Теново се наоѓа на привремена работа во 
Австрија, со непознато место на живеење, се по-
викува да се јави во судот или да ја соопшти сво-
јата точна адреса во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот. Во спротивно ќе му биде одреден 
старател, во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги 
застапува неговите интереси до окончувањето на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 999/71. 
(7) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Ибраим 
Селимов Ашими од село Урвич, против тужениот 
Исак Јусуфов Хасани од село Урвич, а сега ж и -
вее во Турци ја на непозната адреса и по тужба 
на вмешувачот Ба јрам Мисми од село Урвич. 

Се повикува тужениот Исак Јусуфов Хасани 
од Турција да се јави пред Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот или да одреди свој полномошник, кој ќе го 
застапува по спорот П. Бр. 1118/76. Доколку тоа 
не го стори по службена должност ќе му биде 
поставен старател кој ќе ги штити неговите ин-
тереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1118/76. 
(8) 
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Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за исполнување на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителот Ислам Шаќиров Ислами од 
село Градец, против тужениот Фета Алили од село 
Теново, кој сега живее на непозната адреса во З а -
падна Германија. 

Се повикува тужениот Фета Алили да се ј а -
ви на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да означи свој полномошник. 

Доколку во определениот рок не се јави во 
судот ниту означи свој полномошник, по служ-
бена должност а преку Центарот за социјални гри-
ж и ќе му биде поставен привремен старател кој 
ќе го застапува до окончувањето на спорот и ќе 
ги штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 148/76. 
(9) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на службеност по тужбата на ту-
жителот Јошевски Илиев Атанас од село Врат-
ница, против тужениот ѓорѓевски Илов Раде од 
село Вратница, а времено борави на непозната ад-
реса во Западна Германија. 

Се повикува тужениот ѓорѓевски Раде во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово или да оз-
начи свој полномошник кој ќе го застапува по 
предметот. 

Доколку не се јави во определениот рок, ниту 
означи свој полномошник ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе го застапува до окон-
чувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1151/76. 
(10) 

Пред овој суд се води постапка по предлог на 
предлагачот Ајрули Локман од Тетово, ул. „Ново 
Село" бр. 146, за прогласување на умрен на о с т а -
натиот Есат Беџета Ајрули, од село Долна Леш-
ница. 

Се повикува исчезнатото лице да се јави во 
колку е во живот, како и секој оној што знае за 
неговиот живот да му јави за тоа на судот во рок 
од 3 месеци од објавувањето на огласот. По ис-
текот на овој рок, исчезнатото лице ќе се прогла-
си за умрено. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 85/77. (11) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на ОЗТ Фабрика за ту-

ли и ќерамиди „Брегалница", е. Кучичино — Ди-
рекција во Кочани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети рако-
водни работни места: 

1. Технички директор на фабриката (избор); 
2. Ш е ф на финансискиот сектор (избор); 
3. Шеф на комерцијалниот сектор (избор). 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

За работното место под број 1: 
— кандидатот треба да има завршено техно-

лошки, градежен или факултет за применета хе-
мија. За сите факултети најмалку една година ра-
ботно искуство, при тоа кандидатите да поседуваат 
организаторски способности и да ја познаваат тех-
нологијата од гранката на глинената индустрија. 

За работното место под број 2: 
— кандидатот треба да има завршено економ-

ски факултет, виша книговодствена школа или 
средно економско училиште и тоа: за економски 
факултет 2 години работно искуство, за виша кни-
говодствена б години работно искуство, за средна 
економска 6 години работно искуство. Кандидатите 
треба да поседуваат организаторски способности и 
да ја познаваат работата од финансиите и воде-
њето на книговодството. 

За работното место под број 3: 
— кандидатите треба да имаат завршено еко-

номски факултет, виша економска школа или сред-
но економско училиште и тоа: за економски ф а -
култет 2 години, за виша школа 5 години, а за 
средна 6 години работно искуство. Кандидатите 
треба да поседуваат организаторски способности и 
да ја познаваат работата од комерцијалната на-
сока. 

Сите кандидати треба да поседуваат морално-
политички квалитети, да не се осудувани и да 
не се под истрага. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Потребните документи се доставуваат до Ди-
рекцијата на Фабриката во Кочани. 

Конкурсната комисија на ОЗТ на Национални 
паркови и ловишта — Скопје, ООЗТ ловишта и 
фазанерија „Кажаново", ООЗТ Национален парк 
„Маврово" — Маврови Анови и ООЗТ „Услужна 
единица" — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
I. 

1. Директор на ОЗТ на Национални паркови и ло-
вишта — Скопје (преименување), 

2. Управник на ООЗТ Ловишта и фазанерија „Кат-
ланово" — Скопје (преименување), 

3. Управник на ООЗТ Национален парк „Маврово" 
— Маврови Анови (преименување), 

4. Управник на ООЗТ „Услужна единица" — Скоп-
је (преименување). 

УСЛОВИ: 
II. 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови за работното место под: 
1. да има висока стручна подготовка — земјодел-

ско-шумарски факултет, најмалку 4 години ра-
ботен стаж на раководни места во сродни орга-
низации; 

2 и 4. да има висока стручна подготовка — земјо-
делско-шумарски факултет, најмалку 4 години 
работен стаж на раководни места во сродни ор-
ганизации; 

3. да има висока стручна подготовка — шумарски 
факултет, најмалку 4 години работен стаж на 
раководни работни места во сродни организации. 

III. 
Покрај наведените услови за сите работни места 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 
— да не се осудувани и против нив да не се води 

истрага во смисла на член 511 од' Законот за 
здружениот труд. 
IV. 
Личниот доход за сите работни места според 

Самоуправната спогодба и Правилникот. 
Со пријавата кандидатите се должни да доста-

ват доказ за стручната подготовка, работниот стаж, 
дека не се осудувани и дека против нив не се води 
истрага. 
Некомплетираната документација нема да се раз-
гледува. 



Стр. 118 — Бр. 5 10 февруари 1978 

Документацијата за работните места под 1, 2 и 4 
да се доставува на адреса: ОЗТ на Национални 
паркови и ловишта — Скопје, „Бихачка" б. б., ба-
рака 10, со ознака „За конкурс". 
За работното место под 3 документацијата да се 
доставува на адреса: ООЗТ Национален парк „Ма-
врово" — Маврови Анови. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на 
објавувањето. (77) 

Согласно член 46 став 2 од Законот за избор на 
органи на управување и други органи во организа-
циите во здружениот труд и член 50 од Статутот на 
работната организација, работниот колектив на 
ОЗТ за прикажување на филмови „Култура" — 
Гостивар, распишува 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен орган 
(директор) 

УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 

услови предвидени со Законот за здружениот труд, 
член 168 став 2. 

Посебни услови: 
— треба да имаат висока школска подготовка 

и 5 години во кинематографска струка или виша 
школска подготовка, или соодветна призната виша 
стручна спрема со 6 години практика во кинемато-
графски струка или висококвалификуван работник 
во кинематографска струка со 6 години практика; 

— да не е под истрага. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Потребните документи се доставуваат до кон-

курсната комисија па ОЗТ за прикажување на 
филмови „Култура" — Гостивар. 

Некомплетираните молби, конкурсната комиси-
ја нема да ги зема во разгледување. (75) 

Советот на Медицинскиот центар „Борис Кан-
чески" — Гостивар на својата редовна седница, 
одржана на 27 јануари 1978 година, распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување (реизбор) на долунаведените 
работни места: 

1. Шеф на сметководство — контер — — — 1 
2. Шеф на оддел за план и анализа, развој и 

фактурно — — — — — — — — — 1 
3. Шеф на одделение за администрација и ре-

ферент за работни односи — — — — — 1 
4. Шеф на одделението за услужно техничка 

служба и возен парк — — — — — — 1 
УСЛОВИ: 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружен труд, кандидатите што ќе учествуваат 
на овој конкурс треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— за работното место под број еден потребно 
е да има завршено виша економска школа со три 
години работно искуство на истоветно работно ме-
сто; 

— за работното место под број два потребно е 
да има завршено виша економска школа со три го-
дини работно искуство на истоветно работно место; 

— за работното место под број три потребно е 
да има завршено виша управна школа со три годи-
ни работно искуство на истоветно работно место; 

— за работното место под број четири потребно 
е да има завршено средна стручна спрема со три 
години работно искуство на истоветно работно ме-
сто. 

Предност имаат кандидатите што се во редовен 
работен однос во Медицинскиот центар „Борис 
Канчески" — Гостивар. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс потребно е да достават: 

1. молба таксирана со 4 динари таксена марка, 
2. доказ за завршена стручна подготовка, 
3. доказ за работното искуство. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со приложените документи да бидат 

доставени на Медицински центар „Борис Канче-
ски" — Гостивар. (76) 

СОВЕТОТ НА. ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН 
ВО ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на двајца асистенти во работната 
единица за селекција, агротехника и семе-

производство 
У С Л О В И : 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд и Законот за организирање на 
научните дејности, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните: 

— да имаат завршено земјоделски факултет и 
да имаат способност и наклоност за научна работа. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според Законот за здружениот 
труд и Законот за организирање на научните деј-
ности и работна биографија. 

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

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Секретаријатот на Институтот за тутун во 
Прилеп. (34) 

Конкурсната комисија на „Електродистрибуци-
ја" ООЗТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА — Делчево, во согласност со одлуката 
од Собирот на работните луѓе од 11. 01.1978 година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и именување директор на ООЗТ 

Покрај општите услови предвидени во Законот 
за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

— да е дипломиран електроинженер со над 
6 месеци работно искуство; 

— да е електроинженер со 3 години работно 
искуство; 

— да е електротехничар со 6 години работно 
искуство; 

— да не е осудуван и да не е под истрага; 
— да поседува морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со потребните документи да се до-

ставуваат до ООЗТ „Електродистрибуција" — Дел-
чево. 

Непотполни молби нема да бидат земени пред-
вид. (39) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 



Бр. 5 — Стр. 119 

Врз основа на член 67 од Статутот на Стопан-
ското претпријатие „Братство", село Ростуше, Кон-
курсната комисија на претпријатието го објавува 
следниот 

К О Н К У Р С 

за реизбор на раководни работни места: 

1. директор на работната организација, 
2. шеф на комерцијалната служба, 
3. шеф на сметководството, 
4. шеф на Општа служба, 
5. шеф на работната единица Текстил, 
6. технички раководител. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. За работното место под реден број 1 — да 
имаат високо образование од економска, правна 
или техничко-текстилна насока со 3 години работ-
но искуство на раководни работни места; 

2. За работното место под реден број 2 — да 
имаат висока стручна подготовка од економска на-
сока со три години работно искуство на раководно 
работно место; 

3. За работното место под реден број 3 — да 
имаат висока стручна подготовка со економска на-
сока со 3 години работно искуство на раководно 
работно место; 

4. За работното место под реден број 4 — да 
имаат висока стручна подготовка од правна насока 
со 3 години работно искуство во струката; 

5. За работното место под реден број 5 — да 
имаат висока стручна подготовка од текстилна на-
сока со три години работно искуство во струката; 

6. За работното место под реден број 6 — да 
имаат висока стручна подготовка од текстилна на-
сока со 3 години работно искуство во струката. 

Кандидатите за сите работни места треба да ги 
исполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не им е изречена забрана за вршење на 

такви работи од член 511 од Законот за здружен 
труд. 

Кон молбите да се достават следните докумен-
ти: 

— диплома за школска подготовка; 
— потврда за работното искуство; и 
— уверение дека не е осудуван и не е под 

истрага. 
Стан не е обезбеден. 
Молбите со другата документација да се доста-

ват до Конкурсната комисија на Стопанското прет-
пријатие „Братство" — Ростуше — 91254 — Рос-
туше. 

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

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земаат во разгледување и ќе 
бидат вратени на кандидатите. (40) 

Собирот на работните луѓе на работната орга-
низација „НОВ ЖИВОТ" — Скопје на 21-ХII-1977 
година донесе Одлука за распишување 

К О Н К У Р С 

за избор на работодавен орган — директор 
на работната организација 

УСЛОВИ: 
1. висока, виша или средна стручна подготовка 

со 15 години работно искуство, од кои над 4 годи-
ни на раководно работно место во слични работни 
организации; 

2. да не е осудуван и да не е под истрага; 
3. да има организациона способност. 
Молбите со куса биографија и со потребните 

документи да се достават до конкурсната комисија 
на работната организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (41) 

ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА 
ОСНОВНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА — 

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободното работно место: 

ДИРЕКТОР НА БАНКАТА 

Услови: 
Кандидатот, покрај општите услови предвиде-

ни со Законот за здружениот труд и другите про-
писи, треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

— да има висока стручна подготовка; 
— да има повеќе од 6 години работно искуство 

на финансиски и стопански работи, од кои најмал-
ку 3 години на раководни места сврзани со стопан-
ството и банкарството; 

— да поседува стручно-организациони и други 
работни способности за вршење на задачите; 

— врз основа на своето залагање и резулта-
тите од својата досегашна работа да ужива углед 
р1 доверба; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да не постојат законски пречки од член 511 

од Законот за здружениот труд за неговото имену-
вање. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Пријавите комплетирани со потребните доку-
менти за исполнување на бараните услови, како и 
кратки биографски податоци, да се достават на 
следната адреса: ОСНОВНА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАН-
КА — СКОПЈЕ, ул. „Васил Главинов" бр. 28/II. 

Пријавите со непотполна документација, како 
и пријавите пристигнати по истекот на рокот, нема 
да се разгледуваат. (43) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на: 
а) По еден наставник во постојанен работен од-

нос (во сите звања) по предметите: 
— Основи на правото, 
— Економика и организација на земјоделското 

производство, 
— Просторна економија, 
— Организација на трудот. 
б) За асистенти во постојанен работен однос по 

предметите: 

10 февруари 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 февруари 1978 

— Применета економија на СФРЈ, 
— група предмети од областа на аграрот, 
— група предмети од областа на планирањето, 
— Економика на индустриското производство. 
Условите за избор се определени во Законот ла 

високото образование и Статутот на Факултетот. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 

Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (42) 

Работничкиот совет на Стопанско™ претприја-
тие „НАПРЕДОК" од е. ТРЕБИШТЕ, Гостиварско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ОЗТ 

Услови: Покрај општите услови предвидени со З а -
конот, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 
1. да поседува висока стручна подготовка од 

(економски или правен факултет) со на јмалку 5 го-
дини работен стаж во стопанството, од тоа 2 година 
на раководно работно место; 

2. виша или средна стручна подготовка од еко-
номско, земјоделско или градежно-техничко обра-
зование со најмалку 6 години работа во стопан-
ство, од тоа 2 години на раководно работно место; 

3. да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомплетните и ненавремено поднесените до-
кументи нема да се земаат предвид при разгле-
дувањето. 

Пријавите со сета потребна документација се 
доставуваат до Конкурсната комисија при ОЗТ 
„Напредок" е. Требиште, Гостиварско (59) 

Собранието на општината Берово, врз основа 
на член 73 став 1 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/76) и член 25 
став 1 од Законот за јавното правобранителство 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/77) 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на судија на Општинскиот 
суд во Берово и јавен правобранител на Општи-
ната. 

Заинтересираните што ги исполнуваат условите 
од член 74 став 1 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/76) и член 24 
став 1 од Законот за Јавното правобранителство 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/77), пријавите да 
ги достават до Собранието на општината Берово во 
рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА БЕРОВО 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови (., Службен весник на СРМ" бр. 10/76 година), 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР 

о б ј а в у в а 

дека ќе врши избор —• реизбор на: 

— еден судија во Општинскиот суд во Гостивар 
Заинтересираните кандидати, покрај општите 

услови предвидени во Законот за работните одно-
си, треба да ги исполнуваат и условите предвидени 
во член 74 од Законот за редовните судови. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите да ги доставуваат до Собранието на општи-
ната Гостивар — Комисија за избор и именување 
ко рок од 20 дена, сметано од денот на објавува-
њето во ..Службен весник на СР Македонија". (91) 
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