
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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429. 
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 ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАН-

СТВО ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за помошник на секретарот на Се-
кретаријатот за односи со странство во Извршниот 
совет Петар Чокревски, конзул во Генералниот кон-
зулат на СФРЈ во Сиднеј. 

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

Број 12-1502/1 Претседател 
21 јуни 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

430. 
Врз основа на член 43 ст. 3 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 ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

1. Се именува за заменик на директорот на Ре-
публичкиот завод за цени Јован Крстев, помошник 
на директорот на Заводот. 

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

Број 12-1503/1 Претседател 
21 јуни 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

431. 
Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 

43 став 4 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

1. Се именува за помошник на директорот на 
Републичкиот завод за цени Дојчин Кочовски, ра-
ководител на сектор во Заводот. 

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

Број 12-1504/1 Претседател 
21 јуни 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

432. 
Врз основа на член 30 став 3 во врска со член 

43 став 4 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се именува за советник на директорот на 
Републичкиот завод за цени Јунел Христов, рако-
водител на сектор во Заводот. 

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

Број 12-1505/1 Претседател 
21 јуни 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

433. 
Врз основа на член 30 став 3 во врска со член 

43 став 4 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

1. Се именува за советник на директорот на 
Републичкиот завод за цени Љерка Захариевска, 
виши советник во Заводот. 

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

Број 12-1506/1 
21 јуни 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

434. 
Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 

43 став 4 од Законот за републичката управа 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 

1. Се именува за помошник на директорот на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод инж. Бла-
гоја Герасимов, началник на Хидролошкото одде-
ление во Заводот за водостопанство на СР Ма-
кедонија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1507/1 
21 јуни 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

435. 
Врз основа на член 30 став 3 во врска со член 

43 став 4 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ УПРАВИ-

ТЕЛ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ 
ИДРИЗОВО 

1. Се разрешува од должност управител на Каз -
нено-поправниот дом Идризово Киро Оровчанец, 
поради истек на времето за кое беше именуван. 

2. Ова решение влегува во сила од 1 јули 1977 
година, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 12-1287/2 
31 мај 1977 година 

Скопј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 

1. Се именува за советник на директорот на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод Киро Јор-
данов, началник на Хидролошкото одделение во 
Заводот. 

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

Број 12-1508/1 
21 јуни 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

436. 
Врз основа на член 41 став 4 од Законот за из-

вршување на кривичните санкции („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 47/73), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО 

1. Се именува за управител на Казнено-поправ-
ниот дом Идризово Александар Стојановски, до-
сегашен заменик републички јавен обвинител. 

2. Ова решение влегува во сила од 1 јули 1977 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1286/2 
31 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

437. 
Врз основа на член 41 став 4 од Законот за из-

вршување на кривичните санкции („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 47/73), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

438. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за утврду-
вање систематизација на работните места во струч-
ната служба на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, доне-
сена од советот на работната заедница на струч-
ната служба на седницата одржана на 4 јули 1976 
година и на членот 7 од Самоуправната спогодба за 
утврдување основите и мерилата за стекнување и 
распоредување на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка на работниците во струч-
ната служба на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, склучена на 
24 септември 1976 година од работните луѓе и синди-
калната организација на стручната служба на заед-
ницата, по одржаната јавна расправа на 12 јули 
1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Одлуката за утврдување систематизација на 

работните места во Стручната служба на Заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување на 
град Скопје, донесена од советот на работната за-
едница на стручната служба на седницата одржана 
на 4 јули 1976 година; и 

б) членот 7 од Самоуправната спогодба за утвр-
дување основите и мерилата за стекнување и рас-
поредување на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка на работниците во струч-
ната служба на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, склучена на 
24 септември 1976 година од работните луѓе и син-
дикалната организација на стручната служба на за-
едницата. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во стручната служба на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје на начин определен за објавување на оп-
штите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 29/77 од 11 мај 
1977 година, поведе постапка за оценување закони-
тоста на одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за нејзината согласност со ставот 1 на член 4 од со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73) и со точката 1 на ставот 3 на член 179 од 
Законот за здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 53/76), како и за оценување уставноста 
п законитоста на членот 7 од самоуправната спо-
годба, исто така означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за неговата согласност со членовите 22 и 23 од Ус-
тавот на СР Македонија, со ставовите 2 и 3 на член 
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42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд, со ставот 4 на член 
3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/74) и со ставот 1 на член 126 и ста-
вот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека со оспорената одлука се 
утврдени работните места во стручната служба на 
заедницата. Во главата Х-та се утврдени работните 
места во Одделението за пензиско осигурување и 
во одделението за инвалидско осигурување и тоа 
под реден број 2 „референт за правата на осигуре-
ниците" со правен факултет и 1 година работно ис-
куство, а под реден број 3 „референт за правата на 
осигурениците" со виша стручна подготовка и со 
5 години работно искуство. Судот исто така, утврди 
дека не се определени работите, односно работните 
задачи што треба да ги вршат работниците како на 
означените, така и на сите други работни места ут-
врдени во оспорената одлука. 

Според ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
Т РУД ј работниците во основната организација на 
здружениот труд ги уредуваат работните места, од-
носно работите во делокругот на одредено работно 
место и стручната подготовка за одредено занима-
ње, односно смер, и други услови во поглед на ра-
ботните способности за секое работно место. Исто 
така, според точката 1 од став 3 на член 179 од 
Законот за здружениот труд, со самоуправен општ 
акт работниците се должни да ги уредат условите 
што работникот треба да ги исполнува за вршење 
на определени работи односно работни задачи кои во 
основната организација се вршат според нејзината 
дејност и природа, технологијата и другите услови 
на трудот, а според ставот 1 на член 69 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд и ставот 2 на член 408 од За-
конот за здружениот труд, работниците во работ-
ните заедници на самоуправните интересни заедни-
ци своите права и обврски во здружениот труд ги 
уредуваат и остваруваат согласно одредбите на 
овие закони во склад со целите и задачите на за-
едниците и природата на работите кои ги вршат 
во работните заедници. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука не се 
утврдени работите односно работните задачи што 
треба да ги вршат работниците, како на означените, 
така и на сите други работни места во стручната 
служба на заедницата, Судот утврди дека таа не 
е во согласност со ставот 1 на член 4 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд и со точката 1 на став 3 на член 
179 од Законот за здружениот труд. 

Судот не го прифати мислењето на стручната 
служба на заедницата изнесено во писмениот одго-
вор и на јавната расправа дека отсуството на опис 
па работите односно работните задачи во оспоре-
ната одлука е недостаток од формална природа, 
односно дека описот на работите што се вршат на 
секое работно место на работниците им бил познат со 
оглед на тоа што делокругот на стручната служба 
битно не е менуван уште од 1952 година и бил утвр-
ден во претходните нормативни акти, а освен тоа 
од самиот назив на работното место можело да се 
заклучи кои работи и работни задачи се вршат на 
соодветните работни места. Судот смета дека од 
означените законски одредби произлегува обврска 
за работната заедница нормативно да го уреди 
прашањето за работите односно работните задачи 
што ги врши секој работник, дека сето тоа е од 
значење не само за правилното одвивање на работ-
ниот процес, туку и за остварување на другите 
права на работниците, посебно во врска со распре-
делбата на средствата за лични доходи, поради што 
работите односно работните задачи задолжително 
треба да бидат определени во самоуправниот општ 
акт. 

5. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека, според оспорена-
та самоуправна спогодба, стартниот-аконтациониот 
дел на личниот доход се утврдува со вреднување 
на секое работно место врз основа на следниве еле-
менти: видот и сложеноста на работата, одговорно-
ста во работата, условите под кои работникот ра-
боти и стручноста и организационите способности. 
Судот исто така утврди дека во оспорениот член 7 
од спогодбата се утврдени и рангирани типични и 
карактеристични работни места и дека за секое ра-
ботно место се определени бодови во глобален из-
нос, односно спогодбата не содржи мерила со кои се 
утврдува влијанието на секој од предвидените ос-
нови за определување учеството на работниците во 
распределбата на средствата за личен доход. Нај -
после Судот утврди дека во точките 16 и 17 од овој 
член за работното место „референт за правата на 
осигурениците" се определени различен број бодо-
ви во зависност од степенот на стручната подготов-
ка што е предвидена за вршење на работите и ра-
ботните задачи. 

Согласно член 22 од Уставот на СР Македони-
ја, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
и на ставот 1 на член 126 од Законот за здруже-
ниот труд, на секој работник во согласност со наче-
лото на распределба според трудот и со порастот на 
продуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд, му припаѓа личен 
доход за задоволување на неговите лични, заеднич-
ки и општи општествени потреби, според резултати-
те од неговиот труд и неговиот личен придонес што 
со својот тековен и минат труд го дал во зголему-
вањето на доходот во основната организација. Спо-
ред членот 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, работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд однапред ги утврдуваат основите и мерилата 
за распределба на личните доходи. Согласно ставот 
4 на член 3 од републичкиот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, соз-
давајќи општествени, материјални и хумани усло-
ви за работа, а во согласност со организацијата на 
работата, работниците го остваруваат начелото спо-
ред кое работникот за еднаков вложен труд под 
еднакви услови учествува со еднаков дел во распре-
делбата на средствата на лични доходи и оствару-
вањето на другите права што се стекнуваат според 
резултатите на трудот. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 7 се 
утврдени само основите, а не и мерилата кои го 
одразуваат влијанието на секој од предвидените 
основи за утврдување придонесот на работникот во 
остварување на доходот, односно бодовите се опре-
делени во глобален износ, а со оглед и на тоа што 
во точките 16 и 17 од овој член за исто работно ме-
сто „референт за правата на осигурениците" е опре-
делен различен број бодови, Судот утврди дека тој 
не е во согласност со членовите 22 и 23 од Уставот 
на СР Македонија, со ставовите 2 и 3 на член 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд и со ставот 1 на член 126 
и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот 
труд. 

Судот не го прифати за основан наодот на 
стручната служба на заедницата дека бодовите не 
се определени во глобален износ, туку според опре-
делени мерила, односно дека вреднувањето на ра-
ботните места е извршено според Методологијата за 
утврдување на мерилата и критериумите за утврду-
вање вредноста на работните места во стручната 
служба, од причини што ниту во претходната по-
стапка, ниту на јавната расправа стручната служба 
не приложи друг доказ од кој да може да се утврди 
дека методологијата е составен дел на оспорената 
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самоуправна спогодба, ниту пак дека како посебен 
самоуправен апшт акт била предмет на самоуправ-
но одлучување на работниците во стручната служба. 

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

У. бр. 29/77 
12 јули 1977 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 

Уставниот суд на Македонија, 
Судија 

Мире Доновски, с. р. 

439. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на Правилникот за распре-
делба на доходот и личните доходи бр. 0101-215, до-
несен од работничкиот совет на Основната органи-
зација на здружен труд „Орел" во Радовиш во со-
став на Организацијата на здружен труд „Балкан-
ц и ^ " во Радовиш на 29 мај 1975 година, а посебно 
точката 3 од Табеларниот преглед IV — Сервис, кој 
е составен дел на означениот правилник, по јавната 
расправа одржана на 7 јули 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за распре-
делба на доходот и личните доходи бр. 0101-215, со 
Табеларниот преглед IV — Сервис (посебна економ-
ско-пресметковна единица) кој е негов составен дел, 
донесен на 29 мај 1975 година од работничкиот со-
вет на Основната организација на здружен труд 
„Орел" во Радовиш во состав на Организацијата на 
здружен труд „Балканшпед" во Радовиш, во вре-
мето на неговото важење (од 29 мај 1975 година до 
31 јули 1976 година), не бил во согласност со чле-
новите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/73). 

2. Оваа одлука има исто правно дејство како 
и одлука со која се укинува пропис или друг само-
управен општ акт. 

3. Оваа одлука да се објави во „Службен весник 
на СРМ", во Основната организација на здружен 
труд „Орел" во Радовиш и во Организацијата на 
здружен труд „Балканшпед" во Радовиш, на начи-
нот предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
му поднесе предлог на Уставниот суд на Македо-
нија со барање да се оцени уставноста и закони-
тоста на правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука. Според наводите во предлогот оспорениот 
правилник бил противуставен и незаконит затоа 
што бил донесен од работничкиот совет што било во 
спротивност со членовите 4 и 5 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд со оглед на тоа што распределбата на 
личните доходи била неотуѓиво право на работни-
ците. Освен тоа точката 3 од табеларниот преглед 
во делот со кој се овластува работничкиот совет 
да донесе одлука за натамошната работа на серви-
сот не била во согласност со ставот 3 на член 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд и со членот 45 од репуб-
личкиот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд. Побара да се утврди 
дека оспорениот правилник во време на неговото 
важење не бил во согласност со означените закон-
ски одредби. 

Во одговор на наводите содржани во предло-
гот Основната организација на здружен труд „Орел" 
во Радовиш наведува дека не е точно оспорениот 
правилник да бил донесен на незаконит начин од 
работничкиот совет на основната организација, би-
дејќи во записникот од 29 мај 1975 година, поради 
техничка грешка во пишувањето, стоело дека се 

работи за усвојување, а требало да стои дека се про-
гласува. Не се слага со ставот на предлагачот дека 
работниците биле во неизвесност и дека однапред 
не им бил определен личниот доход. Смета дека 
одредбата која го регулира исплатувањето на мини-
мален личен доход најмногу до 3 месеци не е во 
спротивност со Уставот и со законот, а дека не е 
противуставно и незаконито ни овластувањето во 
точката 3 од табеларниот преглед IV со кое му се 
дава право на работничкиот совет по протекот на 
3 месеци да донесе одлука за натамошната работа 
на економската единица. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорениот правилник за 
распределба на доходот и личните доходи заедно со 
табеларниот преглед и другите табеларни прегледи 
кои се негови составни делови се усвоени од ра-
ботничкиот совет на основната организација на сед-
ницата одржана на 29 мај 1975 година. 

Во точката 3 од табеларниот преглед е опре-
делено дека личниот доход на работниците во сер-
висната работилница ќе зависи исклучиво од ос-
тварениот доход и дека за секој месец ќе се пра-
ви пресметка на остварениот вкупен приход и до-
ход и негова распределба согласно усвоениот план 
на работничкиот совет. Во случај да нема остварено 
доволен доход за исплата на личните доходи 
предвидено е дека ќе се исплаќа минимален личен 
доход, но најмногу до 3 месеца. На крајот е опре-
делено, дека, по поминувањето на рокот од 3 ме-
сеци, работничкиот совет ќе донесе посебна одлука 
за натамошната работа на економската единица. 

Согласно ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здружени-
от труд основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи ги уредуваат работни-
ците во основната организација на здружениот труд. 
Од одредбите на членот 5 од истиот закон е видно 
дека предлогот на самоуправната спогодба за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
го подготвува работничкиот совет на основната ор-
ганизација (став 1). Во постапката за подготвување 
на предлогот на самоуправната спогодба мора да се 
осигури учеството на работниците во сите делови 
на основната организација и на синдикалната ор-
ганизација (став 2). Предлогот на самоуправната 
спогодба согласно ставот 3 на член 5 го утврду-
ваат работниците со мнозинство на гласовите од 
вкупниот број на работниците во основната органи-
зација. Самоуправната спогодба се смета за склу-
чена кога 2/3 од вкупниот број на работниците во 
основната организација дадат писмена изјава со 
која ги прифаќаат правата и обврските утврдени со 
предлогот на самоуправната спогодба (став 4). 

Од изложеново произлегува дека оспорениот 
правилник не бил донесен во постапка предвидена 
во ставот 1 на член 4 и ставовите 1—4 на член 
5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд, затоа што неговиот 
предлог не бил утврден на собир на работниците со 
мнозинство на нивните гласови, ниту пак работници-
те со мнозинство од 2/3 од нивниот вкупен број со по-
себни писмени изјави се изјасниле за неговото при-
фаќање. Напротив оспорениот правилник го донел 
работничкиот совет на основната организација, пора-
ди што тој е во спротивност со означените законски 
одредби. Судот утврди дека одржаниот собир на 
работниците од 3 мај 1975 година не бил свикан за 
утврдување на предлогот на оспорениот правилник, 
туку имал карактер на собир за претходно изјас-
нување, односно за ставање забелешки и сугестии. 
Мето така Судот смета дека и овластувањето од 
точката 3 на табеларниот преглед, според кое ра-
ботничкиот совет се овластува да донесе посебна 
одлука за натамошната работа на сервисната рабо-
тилница, не е во согласност со ставот 1 на член 4 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд, затоа што работниците 
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во основната организација, а не работничкиот совет, 
одлучуваат за организацијата на работата во основ-
ната организација на здружениот труд. 

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

У. бр. 80/77 
7 јули 1977 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Судија 
Мире Доновски, с. р. 

440. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците во Работ-
ната организација Градско сообраќајно претприја-
тие, во Скопје, донесен од работничкиот совет на 
седницата од 29 август 1970 година со табеларен дел 
за конкретните мерила за распределба на личните 
доходи, како составен дел на овој правилник, по-
себно во делот во кој се определени личните до-
ходи на работниците што вршат административно-
стручни работи и Одлуката број 02-4131 со која е 
определена распределбата на средствата за лични 
доходи по основот минат труд, донесена од работ-
ничкиот совет на 19 јули 1974 година, по јавната 
расправа одржана на 7 јули 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Правилникот за распределба на личните до-

ходи на работниците во Работната организација 
Градско сообраќајно претпријатие во Скопје, доне-
сен од работничкиот совет на работната организа-
ција на седницата од 29 август 1970 година со табе-
ларен дел за конкретните мерила за распределба на 
личните доходи, како составен дел на овој пра-
вилник, посебно во делот во кој се определени лич-
ните доходи на работниците што вршат админи-
стративно-стручни работи; и 

о) Одлуката бр. 02-4131 со која е определена 
распределбата на средствата за лични доходи по 
основот минат труд, донесена од централниот ра-
ботнички совет на Работната организација Градско 
сообраќајно претпријатие во Скопје на седницата од 
19 јули 1974 година. 

2 ,Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Градското сообраќајно претпријатие 
во Скопје, на начинот определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решенијата 
У. бр. 86/76 од 6 април 1977 година и од 23 јуни 
1977 година поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на актите означени во точката 
1 на оваа одлука. Судот поведе постапка затоа што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со начелото на распределба според трудот ут-
врдено во членот 22 од ставот 1 на член 3 од Ус-
тавот на СР Македонија, членот 4, ставот 3 на член 
42 и членот 76 од Законот за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 53/76). Посебно се постави праша-
њето за согласноста на оспорената одлука означена 
под б) на точката 1 на оваа одлука со начелото на 
рамноправноста на работните луѓе утврдено во али-
нејата 3 на став 3 на делот П од Основните начела 
на Уставот на СР Македонија. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник за 
распределба на личните доходи со табеларен дел 
како составен дел на овој правилник, во претход-
ната постапка и на јавната расправа Судот утврди 
дека тој е донесен од работничкиот совет на работ-
ната организација на седницата од 29 август 1970 
година. 

Во членот 4 од Законот за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд е определено 
дека правата и обврските од меѓусебните односи во 
здружениот труд работниците во основната органи-
зација ги уредуваат со самоуправни спогодби, а 
според членот 76 од овој закон работниците во ор-
ганизациите на здружениот труд беа должни до 
крајот на 1973 година своите меѓусебни односи во 
здружениот труд да ги уредат во согласност со од-
редбите на овој закон. Исто така според ставот 1 
на член 179 од Законот за здружениот труд работ-
ниците слободно и рамноправно, во согласност со 
самоуправната спогодба за здружување на трудот 
на работниците во основната организација, ги утвр-
дуваат меѓусебните права, обврски и одговорности 
во трудот со самоуправен општ акт со кој се уре-
дува работниот однос, а во ставот 1 на член 463 од 
истиот закон е определено дека работниците во ос-
новната организација со референдум одлучуваат за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник со 
табеларниот дел е донесен од работничкиот совет 
на работната организација пред влегувањето во си-
ла на сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд и се уште се приме-
нува, без да биде усогласен со одредбите на овој 
закон, Судот утврди дека овој правилник не е во 
согласност со означените одредби од означениот 
закон. 

5. Разгледувајќи го понатаму оспорениот пра-
вилник Судот исто така утврди дека во табеларниот 
дел за конкретните мерила за распределба на лич-
ните доходи, кој е составен дел на оспорениот пра-
вилник се утврдени мерила само за возачите на ав-
тобусите, кондуктерите и контролорите, додека нема 
конкретни мерила за мерење на вложениот труд на 
работниците што вршат административно-стручни 
работи така што нивните лични доходи се утврдени 
во фиксни износи. 

Во остварувањето на начелото за распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија, работниците во основните органи-
зации на здружениот труд, согласно ставот 1 на 
член 23 од Уставот, утврдуваат основи и мерила за 
распределба на средствата за лични доходи, а во 
ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд е 
определено основите и мерилата да бидат однапред 
предвидени. Исто така, согласно ставот 1 на член 
127 од Законот за здружениот труд, работниците 
во основните организации се должни да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. Со оглед на тоа што во табелар-
ниот дел за конкретните мерила за распределба на 
личните доходи не се утврдени мерила за мерење 
на реализираниот труд на административно-струч-
ните работници и нивните лични доходи се опреде-
лени во фиксни износи, Судот утврди дека овој дел 
од табеларниот дел на оспорениот правилник не е 
во согласност со начелото за распределба според 
трудот утврдено во означените уставни и законски 
одредби. 

6. Оценувајќи ја оспорената одлука означена 
под б) на точката 1 на оваа одлука Судот утврди 
дека според неа распределбата на средствата за 
лични доходи по основот минат труд се врши на 
тој начин што за секоја година помината на работа 
во Градското сообраќајно претпријатие, на работни-
ците им се определува исплата на 7,50 динари, а 
за секоја година мината на работа во друга органи-
зација по 5 динари. При пресметувањето на лични-
от доход по овој основ, со одлуката е определено, 
да не се земат во предвид годините поминати во 
НОВ како и бенефицираниот стаж признат по кој 
и да било основ. 

Со оглед на тоа што утврдувањето на личниот 
доход по основот минат труд со оспорената одлука 
се врши во еднаков износ во динари за сите работ-
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нмци, само според нивниот работен стаж, независно 
од резултатите од трудот на работникот и неговиот 
личен придонес за зголемувањето на доходот на 
основната организација, Судот утврди дека овој дел 
од одлуката не е во согласност со уставното начело 
за распределба според трудот. 

Од друга страна различното вреднување на ми-
натиот труд во зависност од тоа дали е стекнат во 
организацијата на здружениот труд каде што е вра-
ботен работникот или во некоја друга организација 
на здружен труд го доведува во прашање устав-
ното начело на рамноправноста на работните луѓе 
во нивните права и должности утврдено со алине-
јата 3 на ставот 3 на делот П од Основните начела 
на Уставот на СР Македонија, поради што Судот 
утврди дека оваа одлука не е во согласност со ус-
тавното начело на рамноправноста на работните 
луѓе во нивните права и должности. 

Со оспорената одлука е утврдено дека годините 
поминати во НОВ како и бенефицираниот стаж да 
не се земаат во предвид при пресметувањето на 
личниот доход по основот минат труд. Со оглед на 
тоа што работниците-учесници во НОВ дале несом-
нен личен придонес во создавањето на општите 
општествени услови на распределба на личниот до-
ход според вложениот труд, Судот смета дека при 
вреднувањето на целокупниот работен стаж треба 
да се вклучат и годините од посебниот стаж при-
знаени врз основа на посебни прописи. Ова се од-
несува и на работниците со бенефициран стаж. 

Судот исто така утврди дека оспорената одлу-
ка е донесена од работничкиот совет на работната 
организација, а не непосредно од работниците, со 
оглед на што смета дека е во спротивност со чле-
новите 4 и 76 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд затоа 
што таа се уште се применува и не е усогласена 
со одредбите на овој закон според обврската 
да биде усогласена до 31 декември 1973 година. 

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

У. бр. 86/76 
7 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

441. 
Уставниот суд на Македонија, на основа али-

нејата 1 на став 1 на член 20 во врска со алине-
јата 2 на член 15 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана на 29 јуни 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Програмата за обемот и сте-
пенот на комуналното уредување на градежното 
земјиште, проширување и реконструкција на глав-
ната водоводна и канализациона мрежа во Кру-
шево во 1976 година во делот во кој е пропишано 
плаќање на комунална такса на товарните мотор-
ни возила, донесена од Собранието на општината 
Крушево на 17 јуни 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Собранието на општината Кру-
шево на начин определен за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод прет-
ставка од група граѓани на Крушево со решение 
У. бр. 113/76 поведе постапка за оценување зако-
нитоста на програмата означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што се постави прашањето за 
нејзината согласност со Законот за уредување на 
градежното земјиште („Службен весник на СРМ" 

бр. 45/72) и со Законот за комуналните такси 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/72). 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
29 јуни 1977 година Судот утврди дека во оспоре-
ната програма е предвидено за нејзиното оствару-
вање да се обезбедуваат средства преку придонес 
на правните и физички лица за новоградба, до-
градба и наградба во градежниот реон и придонес на 
правните и физички лица за новоградба, доградба 
и надградба вон од градежниот реон. Во програ-
мата е предвидена и обврска на корисникот на 
придонесот да изгради водоводна и канализациона 
мрежа во должина од 50 метри сметано од кра ј -
ната граница на градежниот реон во насока на об-
јектот, а градежните објекти на граѓаните кои не 
се поврзани со канализациона мрежа, според про-
грамата, за приклучок ќе плаќаат придонес во из-
нос од 1000 динари по семејство, додека при рекон-
струкцијата на канализационата мрежа, граѓаните 
кои имаат приклучок во мрежата што се рекон-
струира, плаќаат придонес по 500 динари по семеј-
ство. Потоа, во програмата е предвидено да бидат 
ослободени од придонесот објектите кои ќе се гра-
дат со средства од самопридонес и објектите од по-
себен општествен интерес. При определувањето на 
приходите програмата предвидува и приходи од 
комунална такса. Така, во програмата е предвиде-
но: товарните моторни возила преку 5 тони со при-
колка да плаќаат комунална такса по 1500 динари 
годишно, товарните моторни возила преку 5 тона 
без приколка да плаќаат комунална такса по 1000 
динари годишно, товарните моторни возила до 5 
тона да плаќаат комунална такса по 500 динари го-
дишно и тракторите со приколка кои се сопстве-
ност на индивидуални превозници, на организа-
ции на здружен труд и други самоуправни органи-
зации и заедници, кои вршат услуги на подрачјето 
на град Крушево, да плаќаат комунална такса по 
100 динари годишно. Според прегледот на прихо-
дите содржан во програмата, средствата кои што 
општината ги обезбедува преку придонесите на 
правните и физичките лица за новоградба, доградба 
и надградба, од придонесите на граѓаните чии об-
јекти не се поврзани со канализационата мрежа, 
од придонес на граѓаните во случај на реконструк-
ција на канализационата мрежа и од комуналната 
такса за моторните возила изнесува 361.500 динари. 
Понатаму, програмата содржи преглед на работите 
што ќе се уредуваат со средствата добиени од при-
донесот ,Така, во прегледот е предвидена изградба 
на главна водоводна мрежа, канализациона мрежа, 
кана лиз ирање на доловите и реконструкција на по-
стојната канализациона мрежа. Притоа, при рекон-
струкцијата на канализационата и водоводната 
мрежа, приоритет им се дава на градежните реони 
кои воопшто немаат главна водоводна и канализа-
циона мрежа, на канализирањето на доловите, ре-
конструкција на канализационата мрежа во де-
ловите од градот каде ќе се обезбеди учество на 
обврзниците КОИ имаат приклучок во мрежата што 
се реконструира. На крајот, во програмата е опре-
делено дека за нејзината реализација и за намен-
ското трошење на средствата ќе се грижи Советот 
на Месната заедница на град Крушево. 

Според членот 8 од Законот за уредување на 
градежното земјиште уредувањето на градежното 
земјиште се врши врз основа на програма што ја 
донесува општинското собрание на седница. Во чле-
нот 9 од овој закон е определено дека програмата за 
уредување на градежното земјиште особено ги со-
држи следните елементи: подрачјето со поблиско 
определуваше на земјиштето што се уредува; обе-
мот за уредувањето и степенот на опремувањето со 
комунални објекти и инсталации; пресметка на тро-
шоците за уредување; изворите за финансирање на 
уредувањето; начинот за здружувањето и насочу-
вањето на средствата за уредување; и динамиката 
за извршување на програмата. 

9 септември 1977 
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Судот утврди дека оспорената програма во ос-
нова ги содржи предвидените елементи во законот 
поради што смета дека програмата во овој поглед 
е во согласност со членот 9 од Законот за уреду-
вање на градежното земјиште. 

Во врска со делот од програмата кој се однесува 
на пропишувањето комунална такса за товарните 
моторни возила, Судот утврди дека во точката 11 
на став 1 од член 4 од Законот за комуналните так-
си е определено општината да може да пропише 
такси за користење на улици со патнички, товарни, 
друмски моторни и приклучни возила, освен за оние 
возила за кои е пропишано плаќање на данок на 
имот. Од друга страна, во членот 186 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/76) е определено дека данок на имот се пла-
ќа на товарни друмски моторни возила, приклучни 
возила и комби-возила. 

Судот утврди дека општината неосновано пред-
видела во програмата наплатување на комунална 
такса за товарни возила, приклучни возила и комби 

возила затоа што Законот за комуналните такси 
дава можност за воведување обврска за плаќање 
само ако за овие возила не се плаќа данок на 
имот. Бидејќи Законот за даноците на граѓаните, 
а врз основа на што и Одлуката за општинскиот да-
нок на граѓаните („Службен гласник на општина 
Крушево" бр. 1/75) предвидува плаќање на данок 
за товарни друмски возила, приклучни возила и 
комби возила, Судот утврди дека оспорената про-
грама не е во согласност со Законот за комунал-
ните такси. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 113/76 
29 јуни 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

295. 
Врз основа на член 14 став 1 и член 99 од За -

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 11 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 28/73 и 28/74), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија и Свештениците 
на Апостолската визитатура за католици од источ-
ниот обред во Македонија склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА СВЕШТЕНИЦИТЕ НА АПОСТОЛСКА -
ТА ВИЗИТАТУРА ЗА КАТОЛИЦИ ОД ИСТОЧ-

НИОТ ОБРЕД ВО МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира спроведувањето на 

пензиското и инвалидското осигурување на свеште-
ниците на Апостолската визитатура за католици 
од источниот обред во Македонија и членовите на 
нивните семејства (во натамошниот текст: осигу-
реници). 

Член 2 
Како осигуреници, во смисла на овој договор, 

се сметаат свештениците и монашките лица на кои 
надлежниот епископ ќе им довери вршење на па-
р о х и ј а или друга црковна служба. 

Член 3 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства ги уживаат правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување во обем и под условите опреде-
лени со Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување, Статутот и другите општи акти на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, ако со овој договор не е поинаку 
определено. 

Член 4 
Правата на осигурениците од пензиското и ин-

валидското осигурување се определуваат во завис-
ност од основицата на осигурувањето и пензискиот 
стаж на осигурувањето. 

ОСНОВИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 5 

Заради определување на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување и за плаќање на 
придонес осигурениците се распоредуваат, според 
нивниот интерен договор и одлуката на епископот, 
во единствена категорија, со следните основици на 
осигурување според пензискиот стаж: 

до 10 години — 1.400 
над 10 до 20 години — 1.500 
над 20 до 30 години — 1.650 

над 30 години — 1.850 
На осигурениците кои примаат фиксен личен 

доход како основица на осигурување им служи тој 
доход. Најниската основица на осигурувањето од 
овој став не може да биде помала од 1.400 динари. 

Член 6 
Определување на повисока основица според на-

вртениот пензиски стаж се врши по службена 
должност и тоа од првиот ден на наредниот месец 
по месецот во кој се исполнети условите за про-
мена на основицата на осигурувањето. 

Кога со дополнително признаен пензиски стаж 
осигуреникот се здобил со право на повисока осно-
вица на осигурување во смисла на став 1 од овој 
член, менувањето на основицата се врши од пр-
виот ден на наредниот месец по поднесувањето на 
барањето. 

Член 7 
Во зависност од порастот на личните доходи на 

работниците во Републиката, основиците на осигу-
рување од член 5 почнувајќи од 1 јануари 1977 го-
дина задолжително во почетокот на секоја кален-
дарска година се пресметуваат на соодветен пови-
сок износ со примена на валоризационен коефици-
ент што го утврдува со одлука Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, доколку порастот на личните до-
ходи во Републиката во изминатата година изнесу-
ва најмалку 50/о. 

Ако порастот на личниот доход во минатата го-
дина во Републиката бил помал од 5%, па затоа не 
е извршено пресметување на основиците на осигу-
рување во смисла на став 1 од овој член, процен-
тот на зголемувањето на личните доходи од прет-
ходната година се додава на процентот на зголему-
вањето на личните доходи во наредната година, па 
основиците на осигурувањето се зголемуваат за 
вкупниот процент на зголемувањето на личните до-
ходи во двете години во смисла на став 1 од овој 
член. 
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ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 8 
Правата од пензиското осигурување ги стекну-

ваат осигурениците од член 2 на овој договор и 
членовите на нивните семејства во обем и под усло-
вите определени со Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, Статутот 
и другите општи акти на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, ако 
со овој договор не е поинаку определено. 

Осигурениците од член 2 на овој договор не мо-
жат да остварат право на старосна пензија по од-
редбите на член 175 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, како и право на заштитен 
додаток. 

Член 9 
Право на старосна пензија може да се оствари 

откако осигуреникот ќе помине најмалку три годи-
ни во осигурување во својство на свештеник на 
Апостолската визитатура за католици од источниот 
обред во Македонија. 

Право на семејна пензија може да се оствари 
ако умрениот осигуреник поминал најмалку една 
година во осигурување во својство на свештеник на 
Апостолската визитатура за католици од источниот 
обред во Македонија. 

Едногодишен рок на осигурување од став 2 на 
овој член нема да се бара кога правото на семејна 
пензија се остварува по смртта на сигуреникот ка ј 
кого смртта настапила како последица на несреќа 
на работа или професионална болест. 

Член 10 
Старосната пензија се определува од пензиска-

та основица која се утврдува од просечниот износ 
на основиците на осигурувањето според кои е упла-
туван придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување во последните 10 години на осигуру-
вање пред остварувањето вд правото на пензија, 
или во кои и да било последователни 10 години на 
осигурување од член 5 на овој договор по кои оси-
гуреникот бил осигурен (член 17 и 21 од ЗПИО). 

Додека не се наврши периодот предвиден во 
член 17 став 2 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување пензиската основица ќе се 
утврдува врз основа на основиците на осигурува-
њето за онолку години на осигурување колку што 
ги има осигуреникот од 1 јануари 1966 година. 

За пресметување просечниот износ на основи-
ците на осигурувањето се земаат предвид само оние 
основици на осигурување од календарската година 
во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 ме-
сеци. 

Член 11 
Просечниот износ на основиците на осигурува-

њето од поранешните години на осигурување се 
валоризираат според движењето на просекот на 
личните доходи на подрачјето на Републиката. 

Валоризационите коефициенти во врска со 
претходниот став ги утврдува Заедницата во по-
четокот на секоја календарска година врз основа 
на службените статистички податоци за движењето 
на личните доходи на сите работници вработени 
во Републиката во изминатата година. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 12 
Во случај на инвалидност и телесно оштету-

вање осигурениците имаат во обем и под условите 
од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, право на: инвалидска пензија, додаток 
за помош и нега, паричен надоместок во врска со 

користењето на тие права ако ги исполнуваат про-
пишаните услови. 

Член 13 
Правото на инвалидска пензија може да се 

остварува откако осигуреникот помине најмалку 
три години во осигурување. 

По исклучок од став 1 на овој член осигуре-
никот ка ј кого настапила инвалидност како пос-
ледица на несреќа на работа или професионална 
болест стекнува право на инвалидска пензија и 
пред истекот на три години на осигурување. 

Член 14 
Правото на професионална рехабилитација и 

вработување на осигурениците од овој договор им 
се обезбедува по Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија во случај на инвалидност од III категорија. 

Трошоците во врска со професионалната реха-
билитација односно вработување на инвалидите од 
став 1 на овој член, вклучувајќи ги и паричните 
надоместоци што им припаѓаат на инвалидите на 
трудот по овој договор, паѓаат на товар на средст-
вата на Заедницата. 

Член 15 
Инвалидност во смисла на Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување постои кога к а ј 
осигуреникот настанало губење или намалување на 
способноста да ја врши својата работа, кое не може 
да се отстрани со лекување односно со мерки на 
медицинска рехабилитација. 

Инвалидност постои и кога осигуреникот поради 
настанатата трајна промена во неговата здравствена 
состојба не смее натаму да врши работа за која со 
посебни прописи е одредено дека можат да ја вр-
шат само лица кои исполнуваат одредени посебни 
услови во однос на здравствената состојба. 

Член 16 
Како своја работа во смисла на член 55 од За -

конот за пензиското и инвалидското осигурување, 
член 44 од Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија и овој 
договор се сметаат работите што ги врши осигуре-
никот во вршење на соодветната верска служба. 

Право на професионална рехабилитација и пра-
во на вработување по Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување и Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија имаат осигурениците на кои Апостолската 
визитатура не може да им обезбеди друга соодвет-
на должност односно работа. 

Професионалната рехабилитација и вработува-
ње на осигурениците по одредбите на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Статутот 
на Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија се врши за работно место и 
онаа категорија според која осигуреникот е распо-
реден во основица на осигурувањето од член 5 на 
овој договор. 

Член 17 
Инвалидската пензија се одредува од пензис-

ката основа што се утврдува на ист начин на кој се 
утврдува основата за старосна пензија според член 
5 и 7 од овој договор. 

Ако инвалидската пензија се остварува со стаж 
на осигурување покус од периодот од кој се земаат 
личните доходи за утврдување на пензиската осно-
ва (член 17 став 2 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување), пензиската основа се утвр-
дува според основиците на осигурување за време-
то на вкупното траење на осигурувањето. 
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Член 18 
Како основ за определување на материјално 

обезбедување и надоместок во врска со користење 
правото на професионална рехабилитација односно 
правото на вработување на друга соодветна работа 
се зема просечниот износ на основиците на осигу-
рувањето од член 5 и 7 од овој договор по кои оси-
гуреникот бил осигурен во изминатата година. 

Висината на материјалното обезбедување од-
носно надоместокот од став 1 на овој член се опре-
делува во обем и под условите определени со За -
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија предвидени за 
лицата во работен однос. 

Член 19 
Кога за определување на поодделни права од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија се зема пред-
вид личниот доход на осигуреникот остварен во 
определен период пред настапувањето на инвалид-
носта, како личен доход за определување на тоа 
право по овој договор се земаат износите на осно-
виците на осигурувањето по кои е осигурен во соод-
ветен период пресметани во смисла на член 5 од 
овој договор. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 20 
Во пензиски стаж на осигурениците се сметаат: 
1) периодите на стажот на осигурувањето навр-

шени во осигурување по Договорот за осигурување 
на свештениците на Апостолската визитатура за ка-
толици од источниот обред во Македонија, а по из-
вршената уплата на соодветните придонеси, 

2) периодите на стажот на осигурувањето навр-
шени пред и по почетокот на примената на Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување (член 
106—113 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување), 

3) периодите на посебниот стаж и тоа во вре-
мето на учество во: Народноослободителна војна, 
времето на учество во војните, како и времето на 
прекините на вршењето на самостојна дејност во 
смисла на прописите од член 177 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Како време поминато во служба на Апостол-
ската визитатура за католици од источниот обред 
во Македонија се смета и времето што осигурени-
ците по пензионирањето, до установувањето на со-
цијалното осигурување на свештениците на Апо-
столската визитатура на католици од источниот 
обред на Македонија, го поминале на должност: 
свештеник, службеник на црква или вероучител. 

Член 21 
На осигурениците им се сметаат во пензиски 

стаж покрај периодите од член 20 став 1 точка 3) 
од овој договор и другите периоди на посебниот 
стаж што се признаваат според прописите кои ва-
жеа до почетокот на примената на Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Времето поминато во вршење на свештеничка 
или самостојна дејност пред склучувањето на овој 
договор ќе им се засмета на осигурениците во пен-
зиски стаж под услов сами да обезбедат средства 
потребни за покривање на обврските настанати со 
признавање на ова време во пензиски стаж и тоа 
во обем и начин утврден со закон или со друг акт 
донесен врз основа на закон. 

ПРИДОНЕСИ 

Член 22 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-

вање се пресметува и уплатува од основицата на 

осигурувањето во која осигуреникот индивидуално 
е распореден (член 5 од овој договор), и тоа според 
стапката определена од Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија за осигурениците во работен однос прес-
метана за примена на нето износ на осигурувањето. 

Член 23 
Придонесот за пензиското и инвалидското оси-

гурување го пресметува надлежната филијала од-
носно овластена стручна служба на Заедницата на 
чие подрачје се наоѓа местото на службата на оси-
гуреникот и за тоа ја известува надлежната ено-
рија која го уплатува придонесот во полза на збир-
ната жиро-сметка на средствата на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

Обврската за плаќање на придонесот за секој 
месец стасува првиот ден од наредниот месец. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 24 
Остварувањето, користењето и губењето на пра-

вата од пензиското и инвалидското осигурување 
се врши според одредбите на член 60 до 62 од За-
конот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, член 119 до 134 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и одред-
бите од Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 25 
Ако со овој договор не е поинаку определено, 

правата од пензиското и инвалидското осигурување 
се остваруваат во постапката утврдена со Законот 
за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување, Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување и Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија. 

Доколку со овој договор или прописите од став 
1 на овој член не е регулирана постапката за ост-
варување на некое право од пензиското и инва-
лидското осигурување, за остварување на тоа право 
ќе се применуваат одредбите од Законот за општа 
управна постапка. 

Член 26 
Право од пензиското и инвалидското осигуру-

вање, според овој договор, може да се оствари ако 
постои својство на осигуреник според Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување. 

Својството на осигуреник се установува врз 
основа на пријава за осигурување поднесена спо-
ред прописите за водење на матичната евиденција. 

Својството на осигуреник го утврдува со реше-
ние, врз основа на пријавата, надлежната филијала 
односно овластената стручна служба на чие подрач-
је се наоѓа местото на службата на осигуреникот. 

Со решението од претходниот став осигуреникот 
се распоредува во соодветна основица на осигуру-
вање според член 5 од овој договор. 

Член 27 
Надлежните енории се должни врз основа на 

решение на надлежниот епископ да поднесуваат за 
своите осигуреници пропишани пријави и одја-
ви, како и друга документација потребна за распоре-
дување на осигурениците по член 5 и 7 од овој до-
говор. 

Пријавата на осигурувањето, пријавата за про-
мените во текот на осигурувањето што се од вли-
јание за правата и обврските на осигуреникот, ка-
ко и одјавата на осигурувањето се поднесува до 
надлежната филијала односно овластената стручна 
служба на чие подрачје се наоѓа местото на служ-
бата на осигуреникот, односно до овластената струч-
на служба во Скопје. 
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Член 28 
Надлежната филијала, односно овластената 

стручна служба врз основа на пријавата на осигу-
рување, со решение го утврдува својството на оси-
гуреник, промените во правата и обврските на оси-
гуреникот и престанокот на осигурувањето. 

Со решение од претходниот став осигуреникот 
се распоредува во основица на осигурувањето, со 
податоци за висината на основицата, стапката на 
придонесот и износот на придонесот за пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Решението од став 1 и 2 на овој член се доста-
вува на надлежната енорија како подносител на 
пријавата и на осигуреникот. 

Против решението од став 1 и 2 на овој член 
може да се изјави жалба според постапката за 
остварување на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

Член 29 
Постапката за остварување на правата од пен-

зиското и инвалидското осигурување на осигурени-
кот и членовите на неговото семејство се покренува 
на начин предвиден со одредбите на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување и Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 30 
Барањето за остварување на права од пензиско-

то и инвалидското осигурување на осигуреникот 
односно членот на семејството на осигуреникот го 
поднесува осигуреникот во согласност со надлеж-
ниот епископ. 

Барањето од став 1 на овој член заедно со овој 
предлог и потребната документација епископот го 
доставува до надлежната филијала, односно овлас-
тената стручна служба ка ј која осигуреникот е оси-
гурен во часот на покренувањето на постапката. 
Денот на поднесувањето на барањето од страна на 
епископот се зема како ден на покренување на 
постапката. 

Член 31 
За решавање по барањето за признавање на 

право од пензиското и инвалидското осигурување 
надлежна е филијалата односно овластената струч-
на служба на чие подрачје осигуреникот е осигурен 
во часот на поднесувањето на барањето. 

За решавање по правото на семејна пензија 
надлежна е филијалата односно овластената служ-
ба која е надлежна за решавање за правото на пен-
зија на осигуреникот од кого се изведува правото 
на семејна пензија. Ако за правото на семејна пен-
зија се решава по смртта на уживателот на пен-
зијата надлежна е филијалата односно овластената 
стручна служба на чие подрачје уживателот на 
правото има постојано место на живеење. 

За решавање на правата на уживателите на 
пензија во врска со користењето на пензијата, како 
и за решавање на правото на семејна пензија по 
смртта на уживателот на пензијата за корисниците 
на право чие постојано место на живеење е надвор 
од Републиката надлежна е филијалата односно 
овластената стручна служба во Скопје. 

Член 32 
По еден примерок од решението за признавање 

на соодветното право од пензиското и инвалидско-
то осигурување надлежната филијала односно ов-
ластената стручна служба должна е да достави на 
осигуреникот и на надлежниот епископ. 

Член 33 
Инвалидските комисии надлежни за утврдува-

ње на инвалидноста и преостанатата работна спо-
собност се должни, пред да дадат наод, оценка и 
мислење, да прибават мислење од надлежниот епи-
скоп за можноста на осигуреникот да врши верска 
служба и за потребата и оправданоста од профе-
сионална рехабилитација, односно вработување. 

Член 34 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување осигурениците можат да ги остварат отка-
ко сите стасани придонеси бидат во целост испла-
тени. 

Правото на старосна односно инвалидска пен-
зија може да се користи од денот на престанокот 
на вршењето на службата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
За спроведување на пензиското и инвалидското 

осигурување на свештениците и монашките лица на 
Апостолската визитатура ќе се применуваат, докол-
ку со овој договор не е поинаку определено, одред-
бите на Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување, Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување и Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Во сите случаи кога овој договор се повикува 
на прописите од законите и Статутот наведени во 
претходниот став, а дојде до измена на тие про-
писи, при остварувањето на правата од пензиското 
и инвалидското осигурување ќе се применат соод-
ветните изменети прописи, доколку договорните 
странки тоа прашање не го регулираат поинаку. 

Член 36 
Појаснувања за примената и спроведувањето 

на овој договор дава, по потреба, Стручната служ-
ба на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија во согласност со над-
лежниот епископ на Апостолската визитатура на 
католици од источниот обред во Македонија. 

Член 37 
Овој договор може да се менува само со сог-

ласност на договорните странки. 

Член 38 
Овој договор влегува во сила од денот на пот-

пишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година и ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-1361/1 
8 јули 1977 година 

Скопје 

Апостолска визитатура за Заедница на пензиското 
католици од Источниот и инвалидското осигуру-

обред на Македонија вање на Македонија 
Епископ, Секретар, 

д-р Јоаким Хербут, с. р. Илија Бошков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
ГЕВГЕЛИЈА 

296. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 9 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на образование-
то („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 273 
и 276 од Статутот на општина Гевгелија, Собранието 
на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 10. 6. 1977 година и 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на основното образование — Гевгелија, на седница-
та одржана на 13 април 1977 година, донесоа 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска и нестопанска 
дејност за финансирање на основното образование. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Заедницата на ос-

новното образование за 1977 година изнесуваат: 
— 4,60% од личен доход од работен однос; 
— 6% од личен доход од земјоделска дејност; и 
— 5% од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1. 1. 1977 
година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-313/1 
10 јуни 1977 година 

Гевгелија 

Потпретседател 
на Соборот на здру-

жениот труд, 
Ангел Пеев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 
општина Гевгелија, 

Андон Тасев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ на 
основното образование — 

Гевгелија, 
Благој Ристов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ГЕВГЕЛИЈА 

297. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 14 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 273 и 
276 од Статутот на општина Гевгелија, Собранието 
на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 10 јуни 1977 година 
и Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на културата — Гевгелија, на седни-
цата одржана на 30 јануари 1977 година, донесоа 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУ-

РАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите: од доходот на ООЗТ, од личен доход од 
работен однос од нестопанска дејност, од личен 
доход од земјоделска дејност и од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската за-

едница на културата за 1977 година изнесуваат: 
— 0,40% од доходот на ООЗТ; 
— 0,30% од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
— 1,3% од личен доход од земјоделска дејност; 
— 1% од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1. 1. 1977 
година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 01-314/1 
10 јуни 1977 година 

Гевгелија 

Потпретседател 
на Соборот на здру-

жениот труд, 
Ангел Пеев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 
општина Гевгелија, 

Андон Тасев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ на 

културата, 
Зафир Хаџимитров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ГЕВГЕЛИЈА 

298. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 27 од Законот за 
физичката култура и самоуправните интересни за-
едници на физичката култура („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74) и член 273 и 276 од Статутот на 
општината Гевгелија, Собранието на општината 
Гевгелија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд одржана на 10 јуни 1977 година и Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
физичката култура — Гевгелија, на седницата одр-
жана на 24 декември 1976 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУ-

РА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите: од доходот на ООЗТ, од личен доход од 
работен однос од нестопанска дејност, од личен до-
ход од земјоделска дејност и од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Заедницата на 

физичката култура за 1977 година изнесуваат: 
— 0,15% од доходот на ООЗТ; 
— 0,15% од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност; 
—- 1% од личен доход од земјоделска дејност; 
— 2% од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1. 1. 1977 
година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-10/1 
10 јуни 1977 година 

Гевгелија 
Претседател 

на Собранието на 
општина Гевгелија, 

Андон Тасев, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на здру-

жениот труд, 
Ангел Пеев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ на 

физичката култура — 
Гевгелија, 

Костадин Котев, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ГЕВГЕЛИЈА 

299. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 11 од Законот за 
самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 
273 и 276 од Статутот на општина Гевгелија, Соб-
ранието на општина Гевгелија на седницата на Со-
борот на здружен труд одржана на 10. 6. 1977 го-
дина и Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Гев-
гелија, на седницата одржана на 27. 12. 1976 година, 
донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите: од доходот на ООЗТ, од личен доход од 
работен однос од нестопанска дејност, од личен до-
ход од земјоделска дејност и од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската за-

едница за социјална заштита за 1977 година изне-
суваат : 

— 0,18% од доходот на ООЗТ; 
— 0,30% од личен доход од работен однос од 

нестопански дејности; 
— 2% од личен доход од земјоделска дејност; 
— 2% од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1. 1. 1977 
година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-9/1 
10 јуни 1977 година 

Гевгелија 
Претседател 

на Собранието на 
општина Гевгелија, 
Андон Тасев, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на здру-

жениот труд, 
Ангел Пеев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ за 

социјална заштита, 
Глигор Прошев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

300. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба 
за основање на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Куманово, 
Собранието на Општинската заедница на здравство 
и здравствено осигурување — Куманово, на заед-
ничката седница на Соборот на делегатите работ-
ници — корисници на услугите и Соборот на деле-
гатите на организациите од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат основиците и 

постојаните износи на придонесите за здравствено 
осигурување на одделни категории лица кои се во 
работен однос вон од работен однос, а се осигурени 
по прописите за здравственото осигурување. 

Член 2 
За лицата во работен однос вработени со работ-

но време покусо од половината од полното работ-
но време, придонесот за здравствено осигурување 
се определува во висина на збирната стапка на 
придонесот за здравствено осигурување и тарифата 
на придонесот за случај на несреќа на работа и 
професионално заболување, пресметана во нето из-
нос на основицата на која се осигурени. 

Член 3 
За домашни помошнички во работен однос, при-

донесот за здравствено осигурување се определува 
во висина на збирната стапка на придонесот за 
здравствено осигурување и тарифата на придонесот 
за случај несреќа на работа и професионално за-
болување, пресметана во нето износ на основицата 
на која се осигурени. 

Член 4 
За работниците кои се наоѓаат на неплатено 

отсуство, придонесот за здравствено осигурување се 
пресметува од основицата што ја сочинува акон-
тацијата на личниот доход остварен во месецот 
пред користење на неплатеното отсуство, односно 
основот на кој е утврден надоместок место личен 
доход за месецот кој му претходи на месецот во 
кој се користи неплатеното отсуство. 

Член 5 
За лица на школување, стручно усовршување 

или постдипломски студии кои заради тоа го пре-
кинале работниот однос, а за тоа време примаат 
стипендија, придонесот за здравственото осигурува-
ње се пресметува и плаќа по стапка утврдена за 
осигурениците од работничко осигурување. 

Придонесот од претходниот став се пресметува 
од месечниот износ на стипендијата по стапката 
пресметана на нето лични примања. 

Член 6 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојаните месечни износи за одделни категории 
на осигуреници што се вон работен однос се пла-
ќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практична обука (волонтери и др.) што не примаат 
личен доход ако работат со полно работно време — 
во износ од 80 динари; 

2. за учениците во училиштата за занимања во 
кои покрај училишната се изведува и практична 
настава — во износ од 30 динари; 

3. за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност — во износ од 30 динари; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции ако на тие работат најмалку 6 часа 
дневно — во износ од 30 динари; 

5. за лицата што се наоѓаат на предвојнинка 
обука (логорување) — во износ од 30 динари; 

6. за лицата — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилна заштита, за време 
на изведување на територијална одбрана — во 
г̂ гзнос од 50 динари; 
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7. за уживателите на постојаната државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет — во износ од 80 динари; 

8. за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени ка ј надлежната заедница за вра-
ботување — во износ од 80 динари; 

9. за носителите на Илинденска споменица 
кои не уживаат илинденска пензија — во износ од 
60 динари; 

10. за лицата што се привремено невработени, 
а редовно се пријавуваат ка ј надлежната заедни-
ца за вработување а имаат право на здравствена 
заштита, без оглед на тоа дали примаат материјално 
обезбедување или не, во износ од 60 динари; 

11. за странски државјани во служба во меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лична 
служба на странски државјани кои уживаат дипло-
матски имунитет, доколку се здравствено осигурени 
според меѓународен договор, со колективен договор 
или доброволно здравствено осигурени, во износ 
од 300 динари; 

12. за југословенски државјани кои согласно со 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење односно здобивање со практика, во износ 
од 80 динари; 

13. за лица странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на пост-
дипломски студии во Југославија, кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, во износ од 80 динари; 

14. за лицата кои организацијата пред засно-
вувањето на работен однос ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции заради стручно оспособување и усовршување, 
во износ од 80 динари; 

15. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението, во износ од 60 динари. 

Член 7 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донеси во случај на несреќа на работа и професио-
нални болести за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултети и ака-
демии, за време на траење на практична работа, во 
износ од 30 динари; 

2. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работи и младински работни акции, во износ од 
20 динари; 

3. лицата кои се на изведување на обука во 
одредите на предвојничка обука, во износ од 30 
динари; 

4. лицата што се наоѓаат на извршувањето на 
задачи на територијална одбрана и цивилна заш-
тита, во износ од 30 динари; 

5. лицата кои се припадници на доброволните 
организации за противпожарна заштита, во износ 
од 30 динари; 

6. лицата што се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација, што ги упатила за-
едница за вработување, во износ од 30 динари. 

Член 8 
Придонесите на лицата опфатени во членовите 

6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад. 

Доколку придонесот се утврдува за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат одлуките број 04-3815/1 и бр. 04-
3816/1 од 28. 12. 1971 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 2/72). 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ" а ќе се 
применува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 03-3446/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

301. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, 
на седницата на Соборот на делегатите работници 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд во здравство-
то — даватели на услугите, одржана 27. 12. 1976 
година, врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 1 точ-
ка 5 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, 

АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

I 
Важноста на Одлуката за определување на ос-

новици за пресметување и плаќање на придонеси-
те на здравственото осигурување на самостојните 
занаетчии, угостители, адвокати и превозници, бр. 
03-3208/1 од 25. 12. 1975 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 1/76), се продолжува и за 1977 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 03-3447/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

302. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, на 
седницата на Соборот на делегатите работници -
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, врз основа на член 25 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 25 став 
1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Куманово, одржана на ден 
27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата од 
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здравственото осигурување на лицата вработени ка ј 
приватните работодавци, за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението не е 
утврдена основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватните работо-

давци, основица е личниот доход договорен меѓу 
работодавецот и работникот, но не помалку од след-
ните износи: 

- за неквалификувани работници 1.400 дин. 
- за полуквалификувани работници 1.500 дин. 
- за квалификувани работници 2.000 дин. 
- за висококвалификувани работници 2.500 дин. 
- за домашни помошнички 1.400 дин. 

Член 3 
За ученици во стопанството, односно ученици на 

училишта за квалификувани работници за кои пок-
рај училишната се изведува и практична настава 
во работната организација, училиштата или ка ј 
приватниот работодавец, основицата е наградата што 
ја прима, но не помалку од следниот износ: 

за прва година 
за друга година 
за трета година 

300 динари, 
500 динари, и 
700 динари. 

303. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, 
на седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисниците на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд во здравството 
— даватели на услугите одржана на 27. 12. 1976 
година, врз основа на член 13 став 1 точка 2 од 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението („Службен весник на СРМ", број 21/71 и 
24/74), член 24 точка 6 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), член 25 став 1 точка 4 и член 26 став 2 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Куманово, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕ-
МЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈА-
НИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ СО КОИ 
НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на при-

донесот за здравствено осигурување на членовите 
на семејствата на југословенските државјани вра-
ботени во странски земји со кои не се склучени спо-
годби за здравствено осигурување, а се осигурени 

ка ј странскиот носител на осигурувањето чии чле-
нови на потесното семејство постојано живеат на 
територија на оваа заедница. 

Член 2 
Придонесот од претходниот член обврзниците — 

југословенски државјани го плаќаат во постојан 
месечен износ од 100 динари по еден член на семеј-

Член 3 
Придонесот се плаќа однапред во полза на Оп-

штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Куманово за здравствено осигуру-
вање на работници. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 03-3449/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 03-3209/1 од 25. 12. 
1975 година („Службен весник на СРМ", број 1/76). 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 03-3448/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

304. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Куманово, 
на седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
работниците од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 27. 12. 1976 го-
дина, врз основа на член 23 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/74) и член 25 став 1 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Куманово, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-

СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 

ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членови на 
семејството и другите лица што се осигурени спо-
ред Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствената заштита на на-
селението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи довол-
ни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека член на семејството нема сопстве-

ни приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходите 

од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% ме-
сечно од износот на минимален личен доход утврден 
со републичкиот пропис; 

3. ако има приход од земјоделие (катастарски 
приход) кој не го надминува износот од 400 динари 
годишно по член од семејството; 

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

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува чле-

нот на семејството, ако тој член на семејството не-
ма сопствени приходи доволни за издржување и 
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живее во заедничко семејство на осигуреникот, а во 
случај на одвоен живот — ако на осигуреникот на 
име издршка му дава најмалку 500 динари месечно. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за условите на кои се 
смета дека осигуреникот ги издржува членовите на 
фамилијата, број 04-3612/1 од 22. 12. 1972 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 4/73). 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 03-3450/1 
27 декември 1976 година 

Куманово 
Претседател, 

Драган Величковски, с. р. 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА 

305. 
Врз основа на член 5 и 10 од Законот за дано-

ците на граѓаните — пречистен текст („Службен 
весник на СРМ", бр. 12/76) и член 282 став 1 точка 
4 од Статутот на општината Гевгелија, Собранието 
на општината Гевгелија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 3. 3. 1977 година, на 
седницата на Соборот на месните заедници, одр-
жана на 3. 3. 1977 година и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржана на 3. 3. 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Гевгелија се вове-

дуваат следните општински даноци: 
1) данок од личен доход од земјоделска дејност; 
2) данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопански дејности; 
3) данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности; 
4) данок од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања; 
5) данок на приход од згради; 
6) данок на добивка од игри на среќа; 
7) данок на приходи од имот и имотни права; 
8) данок на наследство и подарок; 
9) данок на згради; 

10) данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 на оваа одлука се плаќаат 

според одредбите на Законот за даноците на граѓа-
ните, прописите донесени врз основа на Законот и 
одредбите на оваа одлука. 

П. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се прогресивни и различни по гру-
пи на катастарски општини, во зависност од виси-
ната на катастарскиот приход, бонитетот на зем-
јата, структурата на производството и условите за 
реализација на пазарните вишоци и друго. 

Катастарските општини на подрачјето на оп-
штината, за утврдување на стапките во смисла на 
претходниот став, а согласно член бб од Законот за 
даноците на граѓаните, се распоредуваат во три 
групи и тоа: 

а) во првата група катастарски општини спа-
ѓаат следните катастарски општини: Гевгелија, Бог-
данци, Миравци, Стојаково, Моин, Ѓавато, Мрзенци, 
Негорци, Милетково, Н. Дојран, Смоквица, Прдеј-
ци, Н. Конско, Давидово и Богородица; 

б) го втората катастарска група спаѓаат: Фур-
ка, Селемлија, Кованец, Црничани, Ст. Дојран, Ни-
колиќ и Сретеново; 

в) во третата катастарска група спаѓаат: Ѓоп-
чели, Серменин, Чаушли, Петрово, Џумобос, Дурут-
ли, Севендекли, Куртамзали, Органџали, Хума, Кон-
ско и Габрово. 

Член 4 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се: 

На основица 
(динари) I група II група III група 

до - 5000 
5000 - 7500 
7500 - 10000 

10000 - 12500 
12500 - 15000 
15000 - 17500 
17500 - 20000 

преку - 20000 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Дел од наплатениот данок од личен доход од 
земјоделска дејност во висина од 3% од катастар-
скиот доход се отстапува на Фондот за ризик за 
унапредување на земјоделството. 

Член 5 
Како катастарски општини на ридско-планин-

ските подрачја (член 59 од Законот за даноците на 
граѓаните) се сметаат следните катастарски општи-
ни: Серменин, Габрово, Севендекли, Чаушли, Кур-
тамзали, Џумобос, Дурутли, Органџали, Ѓопчели, 
Хума, Конско и Петрово. 

Член 6 
Привремено се ослободуваат од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност, во смис-
ла на член 57 од Законот за даноците на граѓани-
те, од земјиште на кое ќе се насад ат: 

— нови лозја на лозарска почва — за 4 го-
дини; 

— малини и рибизли — за 3 години; 
— кај син и праски — за 4 години; 
— јаболкници, круши и други — 6 години; 
— бадеми, лешници, смокви, калинки и друго 

јужно овошје — за 6 години; 
— ореви и костени — за 8 години. 
Листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врба, топола или друга шума од 

низок раст — за 10 години; 
— брест и јасен — за 10 години; 
— други видови на дрвја — за 10 години. 
Правото за ослободување од плаќање на данок 

од земјоделска дејност предвидено во став 1 на 
овој член се остварува со писмено барање на обврз-
никот што го поднесува до Одделението за при-
ходи на Собранието на општина Гевгелија најдоцна 
до 31. 1. во годината за која се врши облог. 

Член 7 
На катастарскиот приход чија плодност се по-

добрува со вонредни трошоци и работа на сопстве-
никот со над 30% (регулација, заштита од поплави, 
мелиорација на кисела земја и други мелиоратив-
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ни мерки), обврзникот ќе го плаќа данокот од ли-
чен доход од земјоделска дејност според катастар-
скиот приход од земјата пред извршувањето на 
мелиоративните мерки уште за 15 години. 

Член 8 
Обложениот данок за земја дадена под закуп 

за време подолго од три години на организација на 
здружен труд за земјоделско производство се нама-
лува за првите три години за 30%, а за секоја на-
редна уште по 10%, но вкупното намалување на да-
нокот не може да премине 80%. 

Намалувањето на данокот се врши врз основа 
на писмено барање поднесено од страна на обврзни-
кот. Кон барањето обврзникот е должен да при-
ложи еден примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок се врши дополнително обложување на дано-
кот за изминатите години според фактичкото тра-
ење на закупничкиот однос. 

Член 9 
На индивидуалните земјоделски 'производители, 

согласно член 70 од Законот за даноците на граѓа-
ните, а во врска со член 24 од Законот за здружу-
вање на индивидуалните земјоделски производите-
ли, им се намалува данокот од личниот доход за 
секоја обложена година и тоа: 

1. на даночниот обврзник кој својот труд и сред-
ства за работа ќе ги здружи во организација на 
здружен труд и со неа остварува трајна производна 
соработка, за што има склучено писмен договор, 
и во рамките на таа соработка рамноправно со чле-
новите на работната заедница на организацијата на 
здружен труд управува со заедничките работи и 
одлучува за распределбата на заеднички остваре-
ниот доход во рамките утврдени со договорот и 
општиот акт на организацијата на здружениот труд, 
за 40%; 

2. на даночниот обврзник кој со организацијата 
на здружениот труд, врз основа на писмен договор, 
воспостави кооперативни односи за здружување на 
средствата за работа и вишокот на своите произво-
ди ги пласира преку организацијата на здружениот 
труд, за 30%; 

3. на даночниот обврзник кој со организацијата 
на здружен труд, врз основа на писмен договор, 
трајно воспостави кооперативни односи за вршење 
на машински услуги, набавка на репродукциони ма-
теријали и друго и вишоците на своите производи 
ги пласира преку организација на здружен труд, за 
20%. 

Предвидувањето намалување на данокот со точ-
ка 1, 2 и 3 од овој член се однесува на обврзниците, 
доколку на сите членови на нивното семејство зем-
јоделството им е единствено занимање. 

Ш. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 10 
Данок од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност се обложува и се плаќа според 
вистинскиот ДОХОД И Л И во паушален износ, или во 
процент од секој поодделно остварен бруто приход 
(во натамошниот текст: данок). 

Член 11 
Данокот од стопанска дејност, што се обложува 

и се плаќа според вистинскиот доход на основицата 
во висината на просечните нето лични доходи во 
стопанството реализирани на подрачјето на општи-
ната во годината која и претходи на годината за 
која се врши облог со даноци, се плаќа по стапка 
од 1%. 

На делот од даночните основици што го надми-
нуваат просечниот нето личен доход во стопанство-
то на подрачјето на општината од претходната го-
дина се плаќа од личен доход од стопанска дејност 
и тоа: 

Основица Стапка 

до 20000 2 
20000 - 40000 4 
40000 - 60000 6 
60000 - 100000 8 
над - 100000 10 

Стапките од овој член ќе се зголемат со допол-
нителна стапка од 2% за финансирање на подготов-
ките на општонародната одбрана. 

Стапките од ставот 2 ќе се зголемат со допол-
нителна стапка од 7 поени на ќебапчиите, угости-
телите, бурекчиите, автобалансерите, автомехани-
чарите и пекарите за производство на леб. 

Член 12 
Обврската за водење работни книги по член 87 

од Законот за даноците на граѓаните, се проширува 
и на следните дејности: 

1. книга за приходи и расходи водат обврзни-
ците и од дејноста слаткари; 

2. книга — признаница водат обврзниците и од 
дејностите: автопревозничка, превозници со при-
клучни возила — трактори, живинарите и стакло-
резачите. 

Член 13 
Данок од стопанска дејност во годишен пау-

шален износ плаќаат следните обврзници и тоа во 
следниот износ: 

— лица кои претежно се занимаваат со земјо-
делска дејност, а стопанската дејност ја вршат 
како споредно занимање — до 2000 динари, а за 
вршење услуги со трактор, комбајн и вршалица до 
20.000 динари; 

— лица постари од 60 години мажи и 55 години 
жени, како и лица неспособни за работа со над 
49% неспособност, под услов да се занимаваат са-
мо со услуги, а дејноста да ја вршат исклучиво 
сами, како и слепите лица и инвалидите со инва-
лидност над 50% под услов да не вработуваат по-
веќе од 1 работник и да не остваруваат годишно 
вкупен приход повеќе од просечниот нето личен 
доход на вработен во стопанството во СР Македони-
ја за претходната година — во износ до 3000 ди-
нари; 

— лица кои со одобрение на надлежниот орган 
вршат стопански дејности без постојано место на 
работа — до 3000 динари; 

— други лица во смисла на член 93 од Зако-
нот за даноците на граѓаните — до 2500 динари. 

Обложениот данок во годишен паушален износ 
за обврзниците од став 1 на овој член ќе се зго-
леми со 14% за финансирање на подготовките на 
општонародната одбрана. 

Член 14 
Стапките на данокот кој во смисла на член 96 

од Законот се плаќа во процент од остварениот бру-
то приход, изнесуваат: 

— на приходите за извршените услуги на мес-
ните заедници и куќните совети — по 5%; 

— на приходите остварени од продавање на вес-
ници, разни публикации, часописи, марки, разглед-
ници и сл. и приходите од утовар и растовар — по 
10%; 

— на приходите остварени на застапниците на 
Југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортски прогнози и слично, застапниците на 
осигурителните организации, манекените, дублери-
те и статистите — по 15%; 

— на приходите од приредување на забавни 
игри и забавни колонии, ансамбли — по 20%; 

— на приходите остварени од останати стопан-
ски дејности — по 25%; 
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— на приходите остварени од товарење и пре-
воз со запрежни возила што го вршат лица како 
споредно занимање — 20%; 

— на приходите остварени по основ на дого-
вори за дело — по 40%. 

Член 15 
Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 

доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
лицата кои остваруваат приходи од наблудување 
ка ј хидрометеоролошките станици од испалување 
на против град обиените зрна и од пошумување на 
голините. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 16 
Данокот од нестопански дејности се обложува 

според стварниот доход во годишен паушален из-
нос и во процент од секој одделно остварен бруто 
приход. 

Член 17 
Данокот од нестопански дејности за обврзници, 

што се обложува според вистинскиот доход на ос-
новицата до висината на просечните нето лични 
доходи постигнати во нестопанските дејности на по-
драчјето на општината во годината која и прет-
ходи на годината за која се врши облог, се плаќа 
по стапка од 1%. 

Данокот од личен доход од самостојно вршење 
на нестопански дејности што се обложува според 
вистински доход за делот од даночните основици 
што го надминува просечниот личен доход за ^ с т о -
панство на подрачјето на општината од претход-
ната година, се плаќа и тоа: 

Основица Стапка 

до 20000 2 
од 20000 - 40000 4 
од 40000 - 60000 6 
од 60000 - 100000 8 

над - 100000 10 

Стапките од овој член ќе се зголемат со допол-
нителна стапка од 2% за финансирање на подго-
товките на општонародната одбрана. 

Член 18 
Општински данок од личен доход од самостој-

но вршење на нестопанска дејност во годишен па-
ушален износ обврзниците ќе плаќаат и тоа: 

— лица КОИ подучуваат ученици — од 1000 ди-
нари; 

— вршители на верски обреди — до 2000 ди-
нари; 

— музичари кои остваруваат приход непосред-
но од граѓани — до 5000 динари; и 

— останати — до 5000 динари. 
Обложениот данок во годишен паушален износ 

за обврзниците од ставот 1 на овој член ќе се зго-
леми за 14% за финансирање на подготовките на 
општонародната одбрана. 

Член 19 
Општинскиот данок од личен доход од самостој-

но вршење на нестопански дејности во процент од 
секој поединечно остварен бруто приход плаќаат 
обврзниците и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите-
поротници, судски и други вештаци и толкувачи — 
по 5%; 

— на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не 
се пресметани и платени данокот од личен доход 
од работен однос — по 5%; 

—. на приходите од преведувачи, стенодактило-
графи, стенографи и филмски работници остварени 
од продуцентски организации, приходите од спорт-
ските судии и други лица кои остваруваат приходи 
од спортските организации — од 5%; 

— на приходите на музичарите — по 10%; 
— на приходите остварени од останати несто-

г/ански дејности — по 25%; 
— на приходите остварени по основ на договор 

за дело — по 40%. 

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 20 
. Данокот од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања (во натамошниот 
текст: данок од авторски права) кои се заштитени 
со посебен закон плаќаат по следните стапки и тоа: 

— на личните доходи од книжевни дела (по-
езија, новели, раскази, романи, критики, есеи) и 
превод на тие дела; од научни и стручни дела и 
превод на тие дела; од дела од областа на ликов-
ната уметност (вајарска, сликарска, графички дела 
и таписерии); од драмско-уметнички дела; од филм-
ски дела; од правата на авторот од јавното изведу-
вање на уметнички дела (мали права); од правото 
на репродуктивните уметници (изведувачи) на сери-
озна музика, драмски и драмско-музички дела, од 
патенти и технички унапредувања — 10%; 

— на личните доходи од дела од областа на 
применетата уметност, индустриското обликување и 
на делата од областа на ликовната уметност што се 
користат за реклама и пропаганда, од фотограф-
ските дела и од делата на производните постапки 
слични на фотографии, од картографски дела, пла-
нови, скици и пластични дела што се однесуваат на 
географијата и топографијата, од текстовите и пре-
води на текстови (освен на книжевните, научните и 
стручните дела и преводи на тие дела) објавени во 
весници, списанија и во други средства за јавно 
информирање, освен публикации од забавниот 
жанр, архитектурата — 12%; 

— на личните доходи од снимени музички 
дела со средства за механичка репродукција 
(грамофонски плочи, магнетофонски ленти и 
сл.), од правата на репродукцијата на умет-
ници (изведувачи) на народна музика, од тек-
стовите објавени од публикациите на забавниот 
жанр во весниците и списанијата, ревиите и сл., од 
текстовите и преводот на музички дела за забавна 
— народна музика на духовното народно творешт-
во, од текстовите и преводот на текстовите за кон-
феранси, скечеви и сценарија за забавна приредба, 
од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и 
други реклами, на личните доходи од останатите 
авторски права — 15%; 

— на приходите остварени од авторски права, 
патенти и технички унапредувања од лица врз кои 
е пренесено авторското право ќе се плаќа по стап-
ка од 20%. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 
доход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања лицата кои остваруваат приход од иде-
олошко-политички предавања, од општонародната 
одбрана и предавања за прва помош. 

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 21 
Стапките на данокот на приход од згради се 

прогресивни и различни за приход остварен од из-
давање под закуп, односно наем на станбени згради, 
од издавање на деловни простории под закуп и 
наем, додека од издавање на наместени кревети го-
дишно или во сезоната истиот се одредува во па-
ушален износ. 
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Член 22 
Данок на приход од згради за издавање под 

наем или закуп на станбени згради се плаќа по 
следните стапки: 

На основица Стапка 

Ако основицата на данокот изнесува Стапка 
(динари) 

до 5000 10 
5000 - 10000 20 

10000 - 15000 25 
над 15000 30 

Член 23 
Данок на приход од згради за издавање под 

наем и закуп на деловни простории се плаќа по 
следните стапки: 

Ако основицата на данокот изнесува Стапка 
(динари) 

до 5000 20 
5000 до 10000 30 

10000 - 15000 40 
над 15000 50 

Член 24 
Обврзниците од член 22 и 23 од оваа одлука 

кои остваруваат приходи од издавање под закуп на 
згради, на кои приходот им претставува основен 
извор на приходи за егзистенција им се дава на-
м а л е ш е на обложениот данок 50%. 

Член 25 
Данок на приход од викенд куќи изнесува го-

дишно: 

АКО основицата на данокот изнесува 
(динари) 

Стапка 

до 5000 
5000 - 10000 

10000 - 15000 
над 15000 

15 
25 
35 
45 

Член 26 
Општински данок во годишен паушален износ 

за издадени наместени соби до четири легла се 
плаќа и тоа: 

—- за едно легло — 200 динари; 
— за две легла — 300 динари; 
— за три легла — 400 динари; 
— за четири легла — 500 динари. 
Обврзниците КОИ остваруваат приход од из-

давање на наместени соби за повеќе од четири 
легла, на тој приход данокот ќе се плаќа според 
стапките за издадени згради под наем или закуп 
предвидени во член 22 од оваа одлука. 

Член 27 
Трошоците за одржување, како и за амортиза-

ција на згради во смисла на член 128 од Законот, 
се признаваат во висина од 20% од бруто износот 
на наемнината, односно закупнината. 

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 
Член 28 

Данок на добивка од игри на среќа се плаќа 
на основицата утврдена на начин како што е про-
пишана со Законот за даноците на граѓаните по 
стапка од 10%. 

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 29 
Данок на приходи од имот и имотни права се 

плаќа: 

до 10000 
10000 - 20000 

над 20000 

20 
30 
40 

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 30 
Данок на наследство и подарок се плаќа по 

следните стапки: 

На даночна 
основица 
(динари) 

Стапки на данок За останати 
за II насл. ред наследни редови 

до 10000 
од 10000 - 20000 
од 20000 - 50000 
од 50000 - 100000 
од 100000 - 300000 

над 300000 

4 
6 
8 

10 
15 
20 

6 
8 

10 
14 
19 
25 

Член 31 
Општински данок на наследство и подарок, за 

подарено земјиште или градежни објекти се плаќа 
по следните стапки: 

а) За земјоделско земјиште: 

На основица 
(вредност по м2) 

Стапки 

ДО 2 4 
од 2 — 4 5 
од 4 — 6 6 
од 6 — 10 7 
од 10 - 15 8 
од 15 - 20 10 
од 20 - 30 12 
од 30 - 40 14 
од 40 - 50 17 

над 50 20 

б) За градежни објекти: 

На основица С т а п к и 
вредност по м2

 з а д е Л - простории 
изградена површ. з а станбени згради за одмор и закреп-

динари нување 

до 1000 
од 1000 - 2000 
од 2000 - 3000 
од 3000 - 4000 
од'4000 - 5000 
од 5000 - 6000 

над 6000 

10 
11 
12 
14 
16 
18 
20 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
25 

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 32 
Данок на згради се плаќа по следните стапки: 

Основица 

до 50000 
- 70000 
- 100000 
- 150000 

преку 150000 

Стапка 

0,12% 
0,13% 
0,14% 
0,15% 
0,16% 

Член 33 
Данок на згради за закрепнување и рекреа-

ција — викенд куќички во туристичките места се 
плаќа во паушален износ по м2 корисна површи-
на и тоа: 
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до 40 м2 — 10 динари по 1 м2; 
од 40 до 60 м2 — 12 динари по 1 м2; 
над 60 м2 — 15 динари по 1 м2. 

Член 34 
Данок на згради за деловни простории се плаќа 

во паушален износ по м2 корисна површина и тоа: 
до 10 м2 — 10 динари по 1 м2; 
од 10 до 15 м2 — 12 динари по 1 м2; 
над 15 м2 — 15 динари по 1 м2. 
На даночните обврзници кои во деловните про-

стории вршат самостојна стопанска или нестопан-
ска дејност им се дава намалување од обложениот 
данок 500/о. 

XI. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 35 
Данок на имот за товарни друмски моторни во-

зила, приклучни возила и комби — возила се плаќа 
и тоа: 

Тони Износ по тон носивост 

до 1 1000 
од 1—2 2000 
од 2—3 3000 
од 3—4 4000 

над 4 5000 

Член 36 
Данок на хибридна лоза на една пенушка се 

плаќа 0,10 дин. 

XII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА 
НА ДАНОЦИТЕ 

Член 37 
Помалите износи на обложениот данок освен 

данокот по одбивање и данок на вкупниот приход 
на граѓаните се плаќаат како што следува: 

1. обложен данок до 200 динари се плаќа во 
една рата; 

2. обложен данок до 500 динари се плаќа во 
две еднакви полугодишни рати; 

3. за останатиот обложен данок и рокот на на-
платата ќе се применува член 215 од Законот. 

Член 38 
Трошоците за секој излез на извршителите во 

врска со пописот, пленидбата и продажбата изнесу-
ваат 50 динари по еден работник. 

Член 39 
Трошоците за проценителите и сведоците се 

плаќаат по час во зависност од едномесечната за-
работувачка, а ако не се во работен однос се плаќа 
во износ од 100 динари. 

Член 40 
На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците 

во врска со чувањето на попишаните, пленидбените 
предмети во висина на стварните трошоци (за пре-
несување до местото на чувањето, исхраната на 
добитокот и за чување на предметите) по 100 дина-
ри за секој започнат ден. 

ХШ. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА 

Член 41 
Даночните обврзници, освен обврзниците на да-

нокот од личен доход од земјоделството и обврз-
ниците на доходот што го плаќаат по одбивање, се 
должни на надлежниот орган за приходи на оп-
штината да му поднесат пријава со податоците по-
требни за утврдување висината на данокот. 

За даночна пријава ќе се користи образецот кој 
ќе го пропише Републичкиот секретаријат за фи-
нансии (член 180 став 2 од Законот за даноците на 
граѓаните). 

Член 42 
Пријавата се поднесува секоја година во текот 

на месец јануари по општ јавен повик и во рокот 
предвиден во него, а кој не може да биде покус од 
15 дена. 

Обврзниците што не ќе поднесат пријава во 
определениот рок ќе се повикаат поединечно да го 
сторат тоа во рок од 8 дена од денот на врачува-
ње на поканата. 

XIV. ЕМСТВО 

Член 43 
На обврзниците што вршат угостителска, ќе-

бапчиска, лекарска, бурекчиска, месарска, автопре-
возничка, механичка, мелење на кафе и сурогати 
и автобалансерска дејност ќе им се издаде одобре-
ние за вршење на дејноста, ако најмалку двајца 
граѓани жители на подрачјето на општината дадат 
писмена изјава со која емчат за исплата на него-
вите даночни обврски. 

Емци во смисла на претходниот став од овој 
член можат да бидат граѓани, кои со својот имот 
или личен доход се во состојба да ја намират ед-
ногодишната даночна обврска за сметка на даноч-
ниот обврзник. 

Дадената изјава од граѓаните-емци треба да се 
завери од надлежниот суд. 

Еден примерок од изјавата се доставува до над-
лежниот орган на општината за давање одобрение 
за вршење на дејноста, а еден примерок до Одделе-
нието за приходи. 

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Со влегување во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за општинските даноци на 
граѓаните, бр. 01-189/1 од 9. IV. 1976 година и нејзи-
ните измени („Службен гласник на општина Гев-
гелија", бр. 3/76 и 5/76). 

Член 45 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1. I. 1977 
година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 01-108/1 
3 март 1977 година 

Гевгелија 
Претседател 

на Собранието на општина 
Гевгелија, 

Андон Тасев, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здруже-
ниот труд, 

Драги Танчев, с. р. 
Претседател 

на Соборот на месните 
заедници, 

Љубе Делев, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Боро Шуклев, с. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за утврдување право на сопственост по прав-
ната работа на тужителите Нешовски Блажо и 
Нешовски Петко, двајцата од Ѓ. Петров, ул. „Сагу-
дати" бр. 10, против тужените Наруватски Павле 
1,1 Чарлука Милан од Ѓорче Петров, со непозната 
адреса. 

Се покануваат тужените Наруватски Иванов 
Павле и Чарлука Милан во рок од 30 дена да се 
јават во судот или да ја соопштат својата сегашна 
адреса. Во спротивно ќе им биде одреден привремен 
старател, во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги 
застапува нивните интереси во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1285 од 29. 
XII. 1976 година. (62) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Таи-
роска Фарија, од село Мамудовци, Кичево, против 
тужениот Салиу Ќемал, со непознато место на ж и -
веење. 

Се повикува тужениот Салиу Ќемал да се јави 
во судот или да ја достави својата адреса во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спро-
тивно ќе му се одреди старател кој ќе го застапува 
до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 213/74. (64) 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба за развод на брак од тужителот Аљиљ Ари-
фовски од Скопје, ул. „1250" бр. 81, против туже-
ната Олга Арифовска, родена на 18. XI. 1953 го-
дина во Кикинда, родена Ферковиќ, со последно 
место на живеење во Скопје, а сега со непозната 
адреса. 

Бидејќи тужената е во неизвесност се повикува 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во судот или 
да одреди свој застапник. Во спротивно на туже-
ната ќе и се одреди привремен старател кој ќе ја 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1052/75. (67) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Лочев 
Никола од Тетово, ул. „Благоја Тоска", згр. А-7, 
влез П ст. 14, против тужената Гурјоти Софија од 
Грција, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената да се јави пред овој суд 
или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по 
барање на судот, од Центарот за социјални работи 
на општината Тетово ќе и се постави привремен 
старател кој ќе ја застапува по спорот пред овој 
суд. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 926/77. 
(65) 

Пред овој суд заведена е тужба за исполнува-
ње на договор од тужителот Димитриевски Стојан 
од Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 128, против ту-
жените Здравковски Нафитов Дамјан и Здравков-
ски Нафитов Димитрије од Тетово, сега во Канада 
со непозната адреса. Вредност на спорот 1.350,00 ди-
нари. 

Се повикуваат тужените Здравковски Дамјан 
и Здравковски Димитриј е, сега со непозната адреса 
во Канада, да се јават во Општинскиот суд во Те-

тово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или да определат свој полномошник кој ќе ги зас-
тапува нивните интереси. По истекот на овој рок ќе 
им биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1274/76. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Во Општинскиот суд во Струмица се води по-
стапка за прогласување за умрен лицето Трбогазов 
Јованов Атанас од село Велуса, Струмичко, кое не-
станало за време на борбите што се воделе на Срем-
скиот фронт — Славонска Пожега, през месец 
април 1945 година. 

Се повикува исчезнатото лице да се јави во рок 
од три месеци од објавувањето на огласот, а воед-
но се повикува секој оној кој нешто знае за него-
виот живот да му соопшти на овој суд. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 222/75. 
(бб) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Загубениот печат под назив: „Месна заедница, с. 
Ломница, Гостивар. (2251) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Петар Стојковски, Скопје. (1063) 

Воена книшка на име Адем Теменј ановски, с. 
Канатларци, Прилеп. (1780) 

Возачка дозвола на име Коста Јакимовски, ул. 
„Благоја Тоска" бр. 106, Тетово. (1784) 

Воена книшка на име Петре Гошев, ул. „Јовче 
Чучук" бр. 18, Т. Велес. (1793) 

Возачка дозвола на име Хуснија Нухии, с. Сла-
тина, Тетово. (1802) 

Лична карта бр .5648, издадена од СВР — При-
леп на име Благоја Бардакоски, ул. „Трајко Сан-
дански, згр. 1/26/3, Прилеп. (1803) 

Воена книшка на име Киро Талашкоски, с. 
Клепач, Прилеп. (1811) 

Сообраќајна легитимација на име Ќеназир Су-
лејмани, ул. „Ленинградска" бр. 73, Гостивар. (1818) 

Сообраќајна дозвола на име Изеир Бајрами, с. 
Здуње, Гостивар. (1819) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 48-79, „Агромакедони-
ја" - Скопје. (1820) 

Воена книшка издадена од ВП 6972/11-Ц — 
Белград на име Јордан Ј. Белчовски, с. Русиново, 
Берово. (1822) 

Пасош на име Рамиз Реџепоски, ул. „Дабнички 
завој" бр. 128, Прилеп. (1882) 

Воена книшка на име Фатмир Мамуди, с. Де-
легожда, Струга. (1887) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово 
на име Махмут Јусуфи, ул. „Н. Тесла" бр. 33, Те-
тово. (1892) 

Пасош на име Кире Магдески, ул. „М. Тито" 
бр. 83, Прилеп. (1907) 

Возачка дозвола на име Неби Таири, с. Равен, 
Гостивар. (1912) 

Сообраќајна дозвола бр. 1397 на име Данило Би-
тучевски ,ул. „Бр. Гиноски", Гостивар. (1913) 

Воена книшка на име Коста Бабалески, ул. „Д. 
Груев" бр. 4, Прилеп. (1952) 

Лична карта на име Анастасија Гермова, ул. 
„Будимаш" бр. 18, Прилеп. (1955) 

Сообраќајна дозвола на име Шабан Хаџиу, Го-
стивар. (2020) 

Возачка дозвола на име Шабан Хаџиу, Гостивар. 
(2021) 

Воена книшка на име Диванче Митевски, с. 
Саса, Делчево. (2025) 
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Регистарска таблица ЈНА-Н-14-71, сопственост 
на Републичкиот штаб за територијална одбрана — 
Скопје. (2065) 

Лична карта бр. 31660 на име Драгослав Ни-
коловски, с. Лисиче, Т. Велес. (2122) 

Сообраќајна дозвола на име Неат Синани, с. 
Здуње, Гостивар. (2150) 

Лична карта на име Снежана ѓорѓевиќ, ул. 
„П. Попоски", Гостивар. (2157) 

Оружен лист на име Селим Абдули, с. Стрим-
ница, Тетово. (2200) 

Воена книшка на име Славко Ј. Трајкоски, ул. 
,.Београдска" бр. 69, Прилеп. (2204) 

Воена книшка издадена од Рума на име Милан 
Кулевски, с. Д. Српци, Битола. (2205) 

Лична карта издадена од СВР — Скопје на име 
Јахи С. Османи, с. Дворце, Ѓ. Петров. (2210) 

Лична карта на име Зулќуфли М. Бафтиари, с. 
Челопек, Тетово. (2212) 

Оружен лист на име Шабан Рецепи, с. Речица, 
Тетово. (2213) 

Сообраќајна дозвола на ЗО „Македонија" — 
Филијала — Гостивар. (2253) 

Ученичка книшка за завршена I и П година, 
издадена од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Наташа К о с т о в и ќ , ул. „М. Тито" бр. 
37/16, Куманово. (2262) 

Работна книшка на име Иван Илиоски, с. Г. 
Крушје, Б. Македонски. (1745) 

Свидетелство за III клас, издадено од ГУЦ 
„Нико Нестор" на име Тоде Стојановски, ГУЦ „Ни-
ко Нестор" Струга. (1746) 

Работна книшка на име Лазо Андреев, ул. „Ве-
ра Циривири" бр. 69, Т. Велес. (1747) 

Свидетелство за Ш клас на име Ејуп Мустафа, 
с. Требош, Тетово. (1748) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исмаљ 
Мазлами, с. Боговиње, Тетово. (1749) 

Свидетелство за VI одделение на име Максут 
Јакупи, с. Раковец, Тетово. (1750) 

Возачка дозвола на име Матеја Марковиќ, ул. 
„Бр. Миладинови" бр. 328, Тетово. (1751) 

Сообраќајна книшка на име Матеја Марковиќ, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 328, Тетово. (1752) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Перо Трифуновски, ул. „Борис Кидрич" бр. 152, 
Гостивар. (1753) 

Свидетелство од хемиско училиште на име Јах -
ја Шаќири, с. Врапчиште, Гостивар. (1754) 

Свидетелство за VII одделение на име Благоја 
Николоски, ул. „Балиндолска" бр. 232, Гостивар. 

(1755) 
Свидетелство за IV одделение на име Летафит 

Кубури, ул. „С. Симоноски" бр. 1, Гостивар. (1756) 
Работна книшка на име Менсур Шабани, с. Г. 

Бањица, Гостивар. (1757) 
Свидетество за VIII одделение на име Максут 

Мифтари, с. Добри Дол, Гостивар. (1758) 
Работна книшка на име Исмета Беровиќ, с. 

Батинци, Драчево. (1759) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вера 

Крцкоска, ул. „Орде Чопела" бр. 26, с. Варош, При-
леп. (1760) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Исен 
Мемети, Скопје. (1522) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ма-
мер Зеќири, Скопје. (1523) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимнази-
јата „Г. Делчев" — Куманово на име Иван Јованов-
ски, ул. „Д. Божинов" бр. 24, Куманово. 

Здравствени книшки издадени од Скопје на 
име Љутвија, Ќанија и Саима Сеитови, Скопје. 

Свидетелство и ученичка книшка за завршена 
втора година, издадени од Стопанското училиште 
„Димитар Влахов" — Скопје на име Славица Пе-
шовска, Скопје. (1525) 

Воена книшка на име Илија Максим Велич-
ковски, с. Клечевце, Куманово. (826) 

Свидетелство за столар на име Димитар Р. На-
стов, ул. „Орце Мартинов" бр. 40, Т. Велес. (827) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Училиштето „Стив Наумов" с. Пласница, 
на Изет Бекирами, с. Пласница, Македонски Брод. 

(828) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајан-

ка Талеска, с. Локвица, Брод Македонски. (829) 
Здравствена легитимација на име Зикафеш Џе-

ладини, с. Палатица, Тетово. (830) 
Свидетелство за VIII одделение на име Саљи 

Рашити, с. Стримница, Тетово. (831) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Зоран 

Јотовски, Скопје. (1527) 
Индекс бр. 13475, издаден од Правниот факул-

тет во Скопје на име Никола Короскоски, Скопје. 
(1528) 

Претплатна карта за ученици и студенти, изда-
ло Гоцевски, Скопје. (1532) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од ОУ 
„29 Ноември" — Скопје на име Тихомир Димитров, 
Скопје. (1533) 

Свидетелство за завршено хемиско училиште на 
име Марика Петрушева, с. Лисиче, Скопје. (1534) 

Уверение издадено од ЈНА на име Ибраим Аса-
носки, ул. „Дабнички завој" бр. НО, Прилеп. (1535) 

Свидетелство на име Јованка Павлеска, с. Де-
вич, М. Брод. (1536) 

Ученичка книшка на име Енвер Сулејмани, ул. 
,,Мирче Ацев" бр. 9, Тетово. (1537) 

Здравствена книшка на име Мирвете Исени, с. 
Боговиње, Тетово. (1538) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сезар 
Касами, ул. „Шуманска" бр. 22, Гостивар. (1539) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џеваир 
Мустафи, с. Падалиште, Гостивар. (1540) 

Свидетелство за VIII одделение на име Верка 
Кржовска, с. Владимирово, Берово. (1541) 

Свидетелство за VII одделение на име Роза Со-
колчевска, с. Владимирово, Берово. (1542) 

Свидетелство за завршено VIII одделение пара-
лелка на возрасни издадено од Основното училиш-
те „Борис Кидрич" — с. Тработивиште на име Га-
лина Новчева, с. Град, Делчево. (1543) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Стиф Наумов" — Дел-
чево на име Драги Тодоровски, с. Селник, Делчево. 

(1544) 
Работна книшка на име Миле Алексов, Делчево. 

(1545) 
Свидетелство на име Митре Милчев, с. Стамер, 

Делчево. (1546) 
Свидетелство за I година гимназија на име Вер-

ка Василевска, Скопје. (1547) 
Здравствена легитимација на име Катица Чичо-

ска ,с. Кривогаштани, Прилеп. (1548) 
Лична карта на име Катица Чичоска, с. Криво-

гаштани, Прилеп. (1549) 
Здравствена книшка на име Милко Милоше-

ски, с. Секирци ,Прилеп. (1550) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мара 

ѓорѓиева, н. Чашка, Т. Велес. (1551) 
Возачка дозвола на име Томислав Тимосиоски, 

ул. „И. Р. Лола" бр. 136, Тетово. (1552) 
Свидетелство за VI одделение на име Аљиљ Ос-

мани, с. Врапчиште, Гостивар. (1553) 
Свидетелство за I и II година индустриско учи-

лиште на име Мицо Спироски, с. Пожаране, Гости-
вар. (1554) 

Свидетелство од осумгодишно училиште на име 
Сефедин Фејзулаи, ул. „Шуманска" бр. 31, Гости-
вар. (1555) 

Работна книшка на име Маргарита Ринкова, ул. 
„Ениџе Вардар" бр. 24, Битола. (1556) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милка 
Јанкоска, с. Беровци, Прилеп. (1557) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милка 
Марковска, с. Бистрица, Т. Велес. (1558) 
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Земјоделска книшка на име Ајше Лезами, с. Че-
лопек ,Тетово. (1559) 

Свидетелство за IV одделение на име Рецеп Ис-
маили, с. Камењане, Тетово. (1560) 

Свидетелство за V одделение на име Валедин 
Муареми, с. Камењане, Тетово. (1561) 

Земјоделска книшка на име Тафи Мустафи, с. 
Пршовце, Тетово. (1562) 

Здравствена книшка на име Атиџе Асани, с. 
Боговиње, Тетово. (1563) 

Возачка дозвола на име Неџади Ибраими, ул. 
,,Балиндолска" бб, Гостивар. (1564) 

Здравствена легитимација на име Аљи Фадиле, 
с. Желино, Тетово. (1106) 

Здравствена легитимација на име Аљи Рами, 
с. Желино, Тетово. (1107) 

Воена книшка на име Исмаил Сали Зекиров, 
Скопје. (1111) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-
ган Трајковиќ, Скопје. (1112) 

Воена книшка издадена од Прилеп на име 
Анѓеле Јанкуловски, Скопје. (1113) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Данил Герасимовски, ул. „Сл. Динкова" бр. 59, 
Скопје. (1114) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Драги Ристовски, Скопје. (1115) 

Воена книшка издадена од Тузла на име Здра-
ве Мизговски, Скопје. (1116) 

Свидетелство бр. 421 за I година, издадено од 
Градежното техничко училиште — Скопје на име 
Александар Марчетиќ, Скопје. (1117) 

Свидетелство за IV одделение издадено од Ос-
новното училиште во с. Ново Село на име Ратка 
Младеновска, Скопје. (1118) 

Свидетелство за III година економско изда-
дено од Работнички универзитет „Кочо Рацин" на 
име Мино Гечов, Скопје. (1119) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Јо-
ван Спасовски, Скопје. (1120) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ни-
кола Алексовски, с. Д. Лисиче, Скопје. (1121) 

Воена книшка издадена од Скопје на име ѓор-
ѓи ѓорѓиевски, Скопје. (1122) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во с. Кучевиште на име Ве-
ра Рајчевска, Скопје. (1123) 

Свидетелство за VIII одделение на име Олга 
Јанеска, с. Кадино Село, Прилеп. (1125) 

Свидетелство за завршено III година индустрис-
ко училиште на име Пецо Тодески, ул. „Ило По-
пиданец" бр. 12, Прилеп. (1126) 

Свидетелство на име Стојан Трајкоски, с. Ча-
ниште, Прилеп. (1127) 

Воена книшка издадена од ВП 6078 — Пожа-
ревац на име Миле Милевски, с. Гнеотино, Битола. 

(1128) 
Воена книшка на име Здравко Перески, с. 

Ложани, Струга. (1129) 
Свидетелство за VII одделение на име Илјас 

Зековски, с. Мелница, Т. Велес. (ИЗО) 
Лична карта и оружен лист на име Рушит Мус-

ли, с. Д. Палчиште, Тетово. (1131) 
Земјоделска книшка на име Абдулакив Име-

ри, с. Д. Лешница, Тетово. (1132) 
Земјоделска книшка на име Рабију Имери, с. 

Д. Лешница, Тетово. (1133) 
Земјоделска книшка на име Афет Рецепи, с. 

Камењане, Тетово. (1134) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Џемаил Шаини, с. Стримница, Тетово. (1135) 
Возачка дозвола бр. 81964 на име Шафи Ха-

сипи, с. М. Речица, Тетово. (1136) 
Работна книшка на име Зеќир Реќири, с. Ла-

кавица, Гостивар. (1137) 
Свидетелство за IV одделение на име Нија-

зи Карабапаку, с. Врапчиште, Гостивар. (1138) 
Свидетелство за IV одделение на име Симјана 

Трпеска, нас. Фезанер, Гостивар; (1139) 

Здравствена легитимација бр. 118693 на име 
Севдије Мустафи, ул. „Ч. Филиповски" бр. 148, Гос-
тивар. (1140) 

Воена книшка на име Хусеин Решити, с. Врап-
чиште, Гостивар. (1141) 

Свидетелство за VII одделение на име Шевал 
Илјази, с. Дебреше, Гостивар. (1142) 

Лична карта издадена од Белград на име Мир-
јана Бенчиќ, ул. „Браќа Гиноски" бр. 75, Гости-
вар. (1143) 

Воена книшка на име ѓорѓи С. Калчинов, с. 
Баница, Струмица. (1144) 

Воена книшка серија бр. АР бр. 17998 на име 
Ангел Петар Давчев, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 
20, Штип. (1145) 

Свидетелство за IV одделение на име Блага 
Петреска, с. Вранче, Прилеп. (1146) 

Воена книшка издадена од Неготино на име 
Атанас Никола Крстевски, Демир Капија. (1147) 

Свидетелство од IV одделение на име Невзат 
Адеми, с. Боговиње, Тетово. (1148) 

Свидетелство за . VIII одделение на име Ќазим 
Зеќири, с. Џепчиште, Тетово. (1149) 

Свидетелство бр. 343, издадено од Училиштето 
,.Фаик Коница" на име Хајрула Селими, с. Радуша, 
Скопје. (1150) 

Свидетелство за VIII одделение на име Горица 
Митревска, ул. „Мукос" бр. 146, Битола . (1151) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Пешески, кеј „1-ви Мај" бр. 39, Прилеп. (1152) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марија 
Јанески, ул. „Браќа Ломески" бр. 20, Прилеп. (1153) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубе 
Ангелески, с. Дупјачани, Прилеп. (1154) 

Лична карта на име Илија Алокозоски, ул. 
,.Тризла" бр. 479, Прилеп. (1155) 

Работна книшка на име Станимир Максимов — 
ски ,с. Мл. Нагоричане, Куманово. (1156) 

Работна книшка на име Мирко Ивановски, ул. 
„М. Пијаде" бр. 220, Куманово. (1157) 

Свидетелство од IV одделение на име Стојана 
Алексоска, с. Рамне, Македонски Брод. (1158) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
ЦОУ с. Самоков на име Славко Симјаноски, с. 
Зркле, Брод Македонски. (1159) 

Воена книшка на. име Џевит Ибраими, с. Ра-
до л иште, Струга. (1160) 

Свидетелство на име Славица Кочевска, с. Ело-
вец, Т. Велес. (1161) 

Свидетелство од VIII одделение на име Алексо 
Миланов, ул. „Богдан Каракостов" бр. 77, Т. Велес. 

(1162) 
Свидетелство за IV одделение на име Сеј фула 

Мисими, с. Урвич, Тетово. (1163) 
Возачка дозвола бр. 3424 на име Мурад Мус-

лији ,с. Челопек, Тетово. (1164) 
Свидетелство за IV разред на име Брајан За-

ф и р о в и , Тетово. (1165) 
Лична карта на име Абедин Ибраими, с. Ка-

мењане, Тетово. (1167) 
Свидетелство од IV разред на име Мурат Ш. 

Ислами, с. Ново Село II, Тетово. (1168) 
Свидетелство за IV одделение на име Миџаит 

Нуредини, с. Палатица, Тетово. (1169) 
Свидетелство за V одделение на име Фејзи Ша-

кири, с. Дебреше, Гостивар. (1170) 
Свидетелство за VI одделение на име Алим 

Абдула, с. Топлица, Гостивар. (1171) 
Свидетелство на име Нешат Јонузи, с. Лакавица, 

Гостивар. (1172) 
Свидетелство за VIII одделение на име Анита 

Наумовска, ул. „Климент Охридски" бр. 94, Би-
тола. (1173) 

Ученичка книшка за VII одделение на име Пет-
ре П. Стојаноски, с. Чаниште, Прилеп. (1174) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љуба 
Босилковска, с. Ново Лохово, Прилеп. (1175) 

Свидетелство за VIII одделение на име Санда 
Пешова, с. Кошари, Кр. Паланка. (1176) 
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Здравствена воена книшка на име Среќко Куз-
маноски, Тетово. (1177) 

Земјоделска книшка на име Фатим Мерџани, 
с. Бозовце, Тетово. (1178) 

Земјоделска книшка на име Лихане Мерџани, 
с. Бозовце, Тетово. (1179) 

Земјоделска книшка на име Хатеме Мерџани, 
с. Бозовце, Тетово. (1180) 

Земјоделска книшка на име Фата Мерџани, с. 
Бозовце, Тетово. (1181) 

Одобрение бр. 707 за ѕидар на име Бајрам Ку-
рата, с. Скудриње, Гостивар. (1182) 

Ученичка книшка на име Зоран Јованоски, ул. 
„Железничка" бр. 3, Гостивар. (1183) 

Свидетелство на име Јагода Трајческа, с. То-
полчани, Прилеп. (1184) 

Воена книшка и реверс за воено одело, изда-
дени од Војни отсек — Куманово на име Зеја дин 
Авдили, ул. „Перо Стојменовски" бр. 19, Куманово. 

(1185) 
Свидетелство за VII одделение на име Мирос-

лава Апостолоска, Брод Македонски. (1186) 
Здравствена земјоделска книшка на име Анифе 

Шакири, с. Сараќино, Тетово. (1187) 
Сообраќајна дозвола на име Беџет Рецепи, ул. 

,,Јане Сандански" бр. 100, Тетово. (1188) 
Лична карта на име Беџет Рецепи, ул. „Ј. Сан-

дански" бр. 100, Тетово. (1189) 
Возачка дозвола на име Беџет Рецепи, ул. „Ј. 

Сандански" бр. 100, Тетово. (1190) 
Возачка дозвола на име Среќко Гаврилоски, 

ул. „Живко Брајковски" бр. 19, Гостивар. (1191) 
Свидетелство од VIII одделгение на име Фе-

хин Селими, с. Рибница, Гостивар. (1192) 
Работна книшка на име Милка Димитрова, ул. 

„Караорман" бр. 104, Битола. (1193) 
Свидетелства за I, II и IV година, издадени од 

Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Лил-
јана Стеваноска, ул. „Мирче Ацев" бр. 13, Прилеп. 

(1194) 
Свидетелство за II година издадено од Гимнази-

јата во Крушево на име Лилјана Стеваноска, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 13, Прилеп. (1195) 

Воена книшка на име Јосиф Кузманоски, с. 
Големо Радобил, Прилеп. (1196) 

Лична карта на име Марија Трајкоска, ул. 
„Борка Талески", бр. 86, Прилеп. (1197) 

Работна книшка на име Есфер Меџитоски, с. 
Преглово, Б. Македонски. (1198) 

Свидетелство за VIII клас на име Маир Нуке-
дини, с. Палатица, Тетово. (1199) 

Ученичка книшка на име Селадин Ибиши, с. 
Раковец, Тетово. (1200) 

Возачка дозвола на име Ј а ј а Нухии, с. Отуѓени-
те, Тетово. (1201) 

Земјоделска книшка на име Ариф Адеми, ул. 
,Л 9 Ноември" бр. 42, Тетово. (1202) 

Работна книшка на име Ризван Цака, с. Гла-
бочица, Тетово. (1203) 

Патна исправа МН 021019 на име Танедин Еми-
ни, с. Баница, Гостивар. (1204) 

Свидетелство од VIII одделение на име Дра-
гица Трпеска, Гостивар. (1205) 

Свидетелство од IV година хемиско техничко 
училиште на име Лазар Стефаноски, ул. ,,В. Кид-
рич" бр. 123, Гостивар. (1206) 

Работна книшка на име Лико Емрула, ул. „М. 
Симоновски" бр. 58, Гостивар. (1207) 

Свидетелство на име Насфи Мустафи, ул. „Т. 
Богданоски" бр. 14, Гостивар. (1208) 

Свидетелство за V одделение на име Ангелина 
Грнчаревска, с. Драчево, Скопје. (1209) 

Свидетелство од средно школо на име Муарем 
Казими, с. Радуша, Скопје. (1210) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петар 
Талески, ул. „Ѓорче Петров" бр. 6, Прилеп. (1211) 

Свидетелство за VI одделение на име Љубе 
Стојмановски, с. Страцин, Куманово. (1212) 

Свидетелство од VIII одделение на име Селман 
Селмани, с. Речане, Гостивар. (1213) 

Воена книшка на име Сотир Н. Прасароски, с. 
Драчево, Скопје. (1214) 

Царинска декларација бр. 836/2399 на име Бла-
гоја Тасески, ул. „Пиринска" бр. 4, Битола. (1215) 

Работна книшка на име Васил Атанасов, ул. 
,.Ст. Пинџур" бр. 16, Битола. (1216) 

Ученичка книшка за завршено VI и прво по-
лугодие од VII одедление на име Јагода Митрес-
ка, ул. „Благоја Николоски" бр. 4, Прилеп. (1217) 

Ученичка книшка од VI одделение на име Љубе 
С. ѓорѓиески, ул. „Раде Иваноски" бр. 101, Прилеп. 

(1218) 
Лична карта на име Гила Мамути, с. Селце 

Кеч, Тетово. (1219) 
Здравствена земјоделска книшка на име Гила 

Мамути ,с. Селце Кеч, Тетово. (1220) 
Земјоделска здравствена книшка на име Мамут 

Мамути, с. Селце Кеч, Тетово. (1221) 
Лична карта на име Мамут Мамути, с. Селце 

Кеч, Тетово. (1222) 
Лична карта на име Зекир Асани, с. Шипкови-

ца, Тетово. (1223) 
Земјоделска книшка на име Џемиле Гарипи, с. 

Гургурница, Тетово. (1224) 
Лична карта бр. 11220 на име Методи С. Мар-

ков, Тетово. (1225) 
Потврда бр. 560/76 на име Сабит Сејди, ул. 

„Битолска" бр. 27, Тетово. (1226) 
Воена книшка на име Лиман Р. Лимани, с. 

Раковец, Тетово. (1227) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на 
име Анастас Кукоски, Скопје. (1229) 

Воена книшка издадена од Прилеп на име Ор-
дан Димески, нас. Драчево, Скопје. (1230) 

Слободна ученичка возна карта, издадена од 
ГСП — Скопје на име Абдураман Махмут, Скопје. 

(1231) 
Индекс бр. 10614/69/70, издаден од Правниот ф а -

култет —' Скопје на име Милена Николиќ, Скопје. 
(1232) 

Индекс бр. 641/74 издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Вера Сотјановска, Скопје. (1233) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Махмудије Муча, Скопје. (1234) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Снежана Пуриќ, Скопје. (1235) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Центарот за стручно образование на име Љутво 
Њурковиќ, Скопје. (1236) 

Свидетелство за квалификуван бравар на име 
Мите Мишоков, Скопје. (1237) 

Здравствена книшка издадена од Скопје на 
име Перјан Асиповска, Скопје. (1238) 

Свидетелство за завршено VIII одделение ,из-
дадено од Основното училиште „Коле Неделков-
ски" на име Борче Василевиќ, Скопје. (1239) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ј а -
шар Рушитовски, Скопје. (1240) 

Ученичка книшка издадена од ТУЦ „Страшо 
Пинџур" — Скопје на име Мица Тодоровска, Скоп-
је. (1241) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Слободанка Наскова, Скопје. (1242) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бедри Сејдија, Скопје. (1243) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Јарослав Калкус, Скопје. (1244) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-
ги Костовски, с. Г. Лисиче, Скопје. (1245) 

Здравствена книшка издадена од Скопје на име 
Благојче Христов, Скопје. (1246) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Сијка Мирковска, Скопје. (1247) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Зијадин Идризи, с. Г. Јаболчиште, Т. Велес. (1248) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Муарем Идризи, с. Г. Јаболчиште, Т. Велес. (1249) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марика Раманчева, Скопје. (1250) 
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Воена книшка издадена од Сарај ево на име 
Блажо Галапчев, Скопје. (1251) 

Ученичка карта издадена од ГСП на име Фе-
тија Мујевиќ, Скопје. (1252) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Стје-
пан Микетек, Подравска Слатина. (1253) 

Воена книшка издадена од Гураковац на име 
Зимер Мехметај, с. Морани, Скопје. (1254) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Киро Шишковски, Скопје. (1255) 

Диплома за завршен испит, издадена од ТУЦ 
— Скопје на име Зоран Апостоловски, Скопје. 

(1256) 
Здравствена легитимација на име Таир Далип 

Таири, с. Радуша, Скопје. (1257) 
Пасош на име Фене Еминоски, ул. „Тризла" 

бр. 245, Прилеп. (1258) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ѓоко 

Наумоски, с. Ропотово, Прилеп. (1259) 
Свидетелство за осмо летка на име Абдија Џа-

бир, с. Пирок, Тетово. (1260) 
Свидетелство за V одделение на име Абдулса-

мет Даути, с. Требош, Тетово. (1261) 
Свидетелство за VI одделение на име Абдулса-

мет Даути, с. Требош, Тетово. (1262) 
Здравствена книшка на име Ајше Шабани, 

ул. „13" бр. 19, Тетово. (1264) 
Земјоделски здравствени книшки на име Изет 

Аљими, с. Непроштено, Тетово. (1265) 
Земјоделска здравствена книшка на име Сафет 

Алими, с. Нераште, Тетово. (1266) 
Земјоделска здравствена книшка на име Изет 

Алими, с. Нераште, Тетово. (1267) 
Земјоделска здравствена книшка на име Зем-

рије Алими, с. Нераште, Тетово. (1268) 
Земјоделска здравствена книшка на име Невзат 

Алими, с. Нераште, Тетово. (1269) 
Земјоделска здравствена книшка на име Сами 

Алими, с. Нераште, Тетово. (1270) 
Земјоделска здравствена книшка на име Зарије 

Алими, с. Нераште, Тетово. (1271) 
Земјоделска здравствена книшка на име За-

нуше Алими, с. Нераште, Тетово. (1272) 
Свидетелство на име Нуредин Асани, с. Лакаи-

ца, Гостивар. (1273) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кирил 

Алачки, с. Владимирово, Берово. (1274) 
Работна книшка бр. 7657, издадена од Отсекот 

за занаетчиство на СО — Делчево на име Симјон 
Мицевски, с. Драмче, Делчево. (1275) 

Воена книшка на име Горѓи Јонушевски, ул. 
„Пиринска" бр. 1, Струмица. (1276) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марија 
Волчева, с. Чаниште, Битола. (1277) 

Свидетелство за VIII одделение на име Живко 
Малкодиоски, с. Кадино Село, Прилеп. (1278) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драган 
Тошески, с. Долнени, Прилеп. (1279) 

Свидетелство за VII одделение на име Пан-
дорка Димова, ул. „Титоградска" бр. 11, Т. Велес. 

(1280) 
Здравствена книшка на име Салије Т. Џенасије, 

с. Боговиње, Тетово. (1281) 
Лична карта на име Рамадан Садику, с. Ново 

Село, Тетово. (1282) 
Работна книшка на име Амихан Максути, ул. 

„ЈНА" бр. 232, Гостивар. (1283) 
Пасош бр. МА 075703 на име Алириза Јашаро-

ски, ул. „Тризла" бр. 605, Прилеп. (1285) 
Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-

зијата „Мирче Алев" — Прилеп на име Виолета 
Б. Талеска, ул. „М. Козар" бр. 171, Прилеп. (1286) 

Здравствена книшка на име Сузана Јованоска, 
с. Рилево, Прилеп. (1287) 

Работна книшка на име Мира Фејзуловска, ул. 
„Бајрам Митани" бр. 8, Куманово. (1288) 

Свидетелство за V клас гимназија на име Та-
хир Сулејмани, ул. „Ленин" бр. 15, Тетово. (1289) 

Пасош на име Исмаиљ Ајети, ул. „Полог" бр. 2, 
Тетово. (1290) 

Пасош МА — 103534 на име Исмаиљ Ајети, ул. 
„Полог" бр. 2, Тетово. (1291) 

Земјоделска книшка на име Садри Селмани, с. 
Орашје, Тетово. (1292) 

Диплома од гимназија на име Нагив Алиу, с. 
Камењане, Тетово. (1293) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован 
Постоловски, с. Владимирово, Берово. (1294) 

Здравствена книшка на име Фатмир Бериши, с. 
Џепчиште, Тетово. (1295) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исмаил 
Исмаили, ул. „Борче Кочовски" бр. 71, Тетово. (1296) 

Свидетелство за VIII одедление на име Муе-
дин Вејсели, с. Чајле, Гостивар. (1297) 

Свидетелство за VIII одделение на име Надица 
В. Цветковска, с. Долно Лисиче, Скопје. (1298) 

Работна книшка на име Тодор Наковски, ул. 
„Питу Гули" бр. 25, Битола. (1299) 

Уверение за стручна способност — шивач на 
име Љубе Стојаноски, ул. „Цане Којнарец" бр. 275, 
Прилеп. (1300) 

Свидетелство за IV одделение на име Борис 
Наумов, с. Раштани, Т. Велес. (1301) 

Лична карта на име Андо Андовски, с. Орао-
вец, Т. Велес. (1302) 

Лична карта на име Зенун Зенуни, с. Групчин, 
Тетово. (1303) 

Пензионерска книшка на име Зенун Зенуни, с. 
Групчин, Тетово. (1304) 

Земјоделска здравствена книшка на име Хам-
зи Камиља, с. Стримница, Тетово. (1305) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кадрија 
Рамадан, с. Пирок, Тетово. (1306) 

Работна книшка на име Сребрен Петруш Јан-
чев, с. Виничка Кршла, Виница. (1307) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од с. 
Џумајлија — Св. Николе на име Марика Николов-
ска, с. Оморани. Т. Велес. (1308) 

Воена книшка на име Леонид Голчев, ул. ,,Вл. 
Горев" бр. 67, Т. Велес. (1309) 

Здравствена легитимација на име Сребра Стој-
менова, с. Трсино, Виница. (1310) 

Свидетелство за прва помош на име Димитрија 
Митреска, ул. „Јоска Јорданоски" бр. 125, Прилеп. 

(1311) 
Здравствена легитимација на име Десанка Ца-

рулеска, ул. „Иљо Попадинец" бр. 11, Прилеп. (1312) 
Работна книшка на име Мирјана Павловска, ул. 

„Ѓорче Петров" бр. 43а, Куамново. (1313) 
Воена книшка на име Стојан Милковски, с. 

Отља, Кр. Паланка. (1314) 
Свидетелство за VIII одделение на име Цена 

Мојсоска, с. Крапа, М. Брод. (1315) 
Воена книшка на име Трајко Новаков, ул. „Вла-

димир Назор" бр. 37, Т. Велес. (1316) 
Свидетелство за VIII одделение на име Де-

санка Танева, ул. „Б. Ѓорев" бр. 58, Т. Велес. (1317) 
Ученичка книшка на име Божидар Тодоровски, 

ул. „Којнички пат" бр. 58, Т. Велес. (1318) 
Ученичка книшка на име Снежана Несторова, 

ул. „Којнички пат" бр. 58, Т. Велес. (1319) 
Работна книшка бр. 4025793539 на име Љубе 

Павлов, с. Градско, Т. Велес. (1320) 
Пасош на име Јакуп Акики, с. Челопек, Те-

тово. (1321) 
Лична карта на име Јакуп Акики, с. Челопек, 

Тетово. (1322) 
Земјоделска книшка на име Таип Камбери, с. 

Слатина, Тетово. (1324) 
Земјоделска здравствена книшка на име Ха-

сибе Хањити ,с. Жељино, Тетово. (1325) 
Земјоделска здравствена книшка на име Х а ј -

дар Фетаи ,с. Палатица, Тетово. (1326) 
Земјоделска здравствена книшка на име Самат 

Фетаи, с. Палатица, Тетово. (1327) 
Земјоделска здравствена книшка на име Ејуп 

Фетаи, с. Палатица, Тетово. (1328) 
Свидетелство за IV оделение на име Сулиман 

Асани, с. Раковец, Тетово. (1329) 
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Работна книшка на име Руфат Руфати, ул. „19 
Ноември" бр. 19, Тетово. (1330) 

Здравствена книшка на име Мамудие Алими, 
с. Непроштено, Тетово. (1331) 

Свидетелство на име Дефрим Рецепи, с. Г. Ре-
чица, Тетово. (1332) 

Свидетелство на име Дефрим Рецепи, с. Г. Ре-
чица, Тетово. (1333) 

Диплома на име Дефрим Рецепи, с. Г. Речица, 
Тетово. . (1334) 

Диплома на име Дефрим Рецепи, с. Г. Речица, 
Тетово. (1335) 

Свидетелство за IV клас гимназија издадено од 
Тетово на име Агим Илјази, с. Џепчиште, Тетово. 

(1336) 
Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома 

на име Шлукет Хазири, Тетово. (1337) 
Диплома на име Гајур Незири, с. Г. Речица, 

Тетово. (1338) 
Диплома на име Гајур Незири, с. Г. Речица, 

Тетово. (1339) 
Свидетелство за I клас издадено од ЕМУЦ „3. 

Малаковски" — Гостивар на име Живко Петровски,, 
с. Жилче, Тетово. (1340) 

Свидетелство за II клас ЕМУЦ „3. Малаков-
ски" — Гостивар на име Живко Петровски, с. Ж и л -
че, Тетово. (1341) 

Свидетелства за I, II, III и IV година и матур-
ска диплома на име Џемал Абдула, Тетово. (1342) 

Диплома од гимназија на име Авдираиз Сулеј-
мани, с. Н. Село I, Тетово. (1343) 

Диплома и свидетелство за IV гимназија „Кирил 
Пејчиновиќ" — Тетово на име Исак Јусуфи, с. 
Пирок, Тетово. (1344) 

Свидетелство бр. 06-509-170 на име Исмет К у -
чи, ул. „Вардарска" бр. 33, Тетово. (1345) 

Свидетелство бр. 06-509-90 на име Меди Си-
нани, с. Челопек, Тетово. (1346) 

Свидетелства за I, II, III и IV година на име 
Афет Селими, ул. „М. Ацев" бр. 14, Тетово. (1347) 

Свидетелства за I, II, III и IV година гимнази-
ја, издадени од Тетово, на име Астрит Саиди, ул. 
„Аржова бавча" бр. бб, Тетово. (1348) 

Свидетелства за III и IV клас гимназија на име 
Џемаил Алиу, с. Г. Речица, Тетово. (1349) 

Свидетелства за III и IV клас гимназија на име 
Џемаил Алиу, с. Г. Речица, Тетово. (1350) 

Диплома на име Имер Месими, с. Боговиње, 
Тетово. (1351) 

Диплома на име Гази Изаири, с. Боговдње, Те-
тово. (1352) 

Диплома на име Ибраим Дервиши, с. Боговиње, 
Тетово. (1353) 

Сообраќајна дозвола на Електрична централа, 
Гостивар . (1354) 

Работна книшка на име Џемил Шабани, ул. „И. 
Р. Лола" бр. 102, Гостивар. (1355) 

Свидетелство од II клас на име Камбер Зу-
фери, ул. „В. Гиноски", Гостивар. (1356) 

Свидетелство од VIII одделение на име Абази 
Нејази, ул. „И. Л. Рибар" бр. 124, Гостивар. (1357) 

Работна книшка рег. бр. 5039 на име Ѓорги Не-
делковски, с. Црник, Берово. (1358) 

Работна книшка на име Кирил Нечаковски, с. 
Цапари, Битола. (1359) 

Регистрација БТ-267-97 на име Спиро Ангелес-
ки, ул. „Б. Шукуровски" бр. 12, Прилеп. (1360) 

Работна книшка на име Јован Ивановски, ул. 
„Киро Антевски" бр. 1, Куманово. (1361) 

Свидетелство за IV одделение на име Румена 
Јандрулоска, с. Д. Ботуше, М. Брод. (1362) 

Свидетелство за IV одделение на име Веља 
Стамеска, с. Брест, М. Брод. (1363) 

Свидетелство на име Али Рашити, ул. „К. Ј. 
Питу" бр. 87, Тетово. (1364) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил 
Пејчиновиќ" на име Немил Селими, с. Одри, Те-
тово. (1365) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил 
Пејчиновиќ" на име Немил Селими, с. Одри, Те-
тово. (1366) 

Свидетелство од I, II, III и IV и диплома на 
име Шенази Османи, с. Боговиње, Тетово. (1367) 

Свидетелство од III и IV клас на име Шенази 
Османи, с. Боговиње, Тетово. (1368) 

Диплома на име Насуф Камили, ул. „Охридска" 
бр. 15, Тетово. (1369) 

Свидетелство на име Аднан Мемети, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 18, Тетово. (1370) 

Свидетелство и диплома на име Мерсел Ше-
рифи, с. Теново, Тетово. (1371) 

Свидетелство од III клас гимназија на име Мир-
ко Јовановски, с. Жилче, Тетово. (1372) 

Земјоделска здравствена книшка на име Зејни 
Фетаи, с. Палатица, Тетово. (1373) 

Ученичка книшка на име Даут Амети, с. Џеп-
чиште. Тетово. (1374) 

Свидетелство од IV година на име Руфат Ру-
фати, ул. „19 ноември" бр. 19, Тетово. (1375) 

Диплома од гимназија на име Руфат Руфати, 
ул. „19 ноември" бр. 19, Тетово. (1376) 

Здравствена книшка на име Шефки Нухи, с. 
Боговиње, Тетово. (1377) 

Здравствена книшка на име Рашани Џемаил, 
с. Раковец, Тетово. (1378) 

аРботна книшка на име Себаедин Ферати, с. 
Дебреше, Гостивар. (1379) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓи 
Неделковски, с. Црник, Берово. (1380) 

Здравствена легитимација на име Никола Бу-
шевски, с. Буково, Битола. (1381) 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
скиот техникум во Битола на име Верка Стефа-
новска, с. Крстор, Битола. (1382) 

Здравствена книшка на име Дивна Денковска, 
с. Колицко, Куманово. (1383) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Тр. Андреев" — Т. Велес на име Трендафилка 
Телева, ул. „В. Ѓоргов" бр. 84, Т. Ве:тес (1384) 

Свидетелство издадено од Училиштето „Т. Б. 
Тарцан" — Прилеп на име Недо Димитриевски, ул. 
,.Г. Димитров" бр. 28, Т. Велес. (1385) 

Свидетелство од VIII одделение на име Нухи 
Р. Весели, с. Добридол, Гостивар. (3686) 

Возачка дозвола на име Владимир Глигоровски, 
с. Врбен, Гостивар. (1387) 

Сообраќајна дозвола на име Владимир Глиго-
ровски, с. Врбен, Гостивар. (1388) 

Земјоделска здравствена книшка на име Ис-
маиљаки Јусуфи, Тетово. (1389) 

Здравствена книшка на име Абдиљ Мисими, 
с. Урвич, Тетово. (1390) 

Здравствена земјоделска книшка на име Ибиш 
Ибиши, с. М. Речица, Тетово. (1391) 

Свидетелство од III година машинско техничко 
училиште на име Богослав Костадиновски, Гос-
тивар. (1392) 

Индекс бр. 14133 на име Душко Димоски, ул. 
„Ж. Брајкоски" бр. 49, Скопје. (1393) 

Свидетелство за завршена гимназија на име 
Али Рамадани, „ул. „Кукушка" бр. 14, Тетово. (1394) 

Свидетелство од осмолетка на име Меметриза 
Адеми, с. Пршовце, Тетово. (1395) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Мусли Зејнуни, с. Камењане, Тетово. (1397) 

Возачка дозвола на име Абдихалим Казими, 
Тетово. (1397) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Нухи Хисан, с. Добри Дол, Гостивар. (1398) 

Здравствена легитимација на име Лазо Мон-
тороски, с. Големо Коњари, Прилеп. (1400) 

Сообраќајна дозвола на име Спиро Ангелески, 
ул. „Б. Шукуроски" бр. 12, Прилеп. (1401) 

Свидетелство за III година гимназија на име 
Ордан А. Боризовски, ул. „Мукос" бр. 73, Прилеп. 

(1402) 
Работна книшка бр. 29759 на име Душан Нико-

лоски, ул. „Пере Тошев" бр. 44, Прилеп. (1403) 



' Стр. 722 - Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 септември 1977 

Свидетелство и диплома на име Зоран П а м у -
ковски, ул. „М. Тито" згр. 19/8 влез И, Прилеп. 

(1404) 
Уверение за завршен курс за ѕидаротесар на 

име Тихомир Неделкоски, с. Звечан, Прилеп. (1405) 
Свидетелство за завршен испит бр. 1/21/74, из-

дадено од Хемиското училиште во Прилеп на име 
Снежана Павловска, ул. „Тризла" бр. 826, Прилеп. 

(1406) 
Индекс издаден од Вишата педагошка школа 

Штип на име Љубица Осмакова, ул. „Енгелсова" 
бр. 3/29, Т. Велес. (1407) 

Земјоделска здравствена книшка на име Јакуп 
Рушити, с. Стримница, Тетово. (1408) 

Свидетелство за V клас на име Јахија Суби, 
с. Палатица, Тетово. (1409) 

Свидетелство од VII одделение на име Ајет 
Пајазити, с. Челопек, Тетово. (1410) 

Свидетелство од I клас на име Узри Идризи, 
с. Г. Лешница, Тетово. (1411) 

Свидетелство за II клас на име Узри Идризи, 
с. Г. Лешница, Тетово. (1412) 

Свидетелство за III клас на име Узри Идризи, 
с. Г. Лешница, Тетово. (1413) 

Свидетелство за IV клас на име Узри Идризи, 
с. Г. Лешница, Тетово. (1414) 

Воена книшка издадена од Задар на име Нија-
зи Рамадан, Скопје. (1415) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ха-
лил Палоши, Скопје. (1416) 

Воена книшка бр. А. П. 078579 издадена од Ѓа-
ковица на име Авдија Љан, Ѓаковица. (1417) 

Пасош бр. МА 092369 издаден од Куманово на 
име Сељами Тахири, с. Слупчане, Куманово. (1418) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ј а -
шар Зеќири, Скопје. (1419) 

Здравствена книшка издадена од Скопје на име 
Рукија Веселова, Скопје. (1420) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Дубравка Јордановска, Скопје. (1421) 

Воена инвалидска повластица издадена од Дел-
чево на име Митко Борис Стојанов, Делчево. (1422) 

Воена книшка издадена од Бихаќ на име Русо-
мир Нешковиќ, Скопје. (1423) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Кочо Рацин" — с. 
Нерав на име Владе Н ,Станковски, с. Нерав, Кр. 
Паланка. (1424) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Кочо Рацин" с. Нерав 
на име Стојадин Н. Станковски, с. Нерав, Кр. Па-
ланка. (1425) 

Свидетелство за завршено УШ одделение изда-
дено од ОУ „Христијан Тодоровски Карпош" на име 
Милена Димитриевиќ, Скопје. (1426) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ла-
зо Недевски, Скопје. (1427) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од О.У. „Коле Неделковски" — Скопје на име 
Владо Митовски, Скопје. (1428) 

Воена книшка издадена од Кочани на име Ла-
зар Тасевски, Скопје. (1429) 

Свидетелство за завршено I година економско 
училиште во Битола во учебната 1959/60 година, из-
дадено на име Елена Карамешиноска, Скопје. (1430) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Муртез Исмаили, Скопје . (1431) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ка-
да Сали, Скопје. (1432) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ни-
кола Јордан Димовски, Скопје. (1433) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Бек-
теш Исмаили, Скопје. (1434) 

Уверение за завршен прв степен — индустриска 
насока, издадено од Економскиот факултет — Скоп-
је под бр. 1/102 од 7. VП. 1967 година на име Љубе 
Ивановски, Скопје. (1435) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Љуп-
чо Дуковски, Скопје. (1436) 

Здравствена книшка издадена од Скопје на 
име Рабие Курти, Скопје. (1438) 

Здравствена книшка издадена од Скопје на име 
Љазим Белули, Скопје. (1439) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Емин Дураку" с. Чој -
лане на име Невзат Камери, Скопје. (1440) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Основното училиште „Гоце Делчев" с. Љу-
банци на име Ванчо Спасенцов, Скопје. (1442) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Томе Станковиќ, Скопје. (1441) 

Свидетелство за завршено П година, издадено 
од Економското училиште „Кочо Рацин" во Ѓ. Пет-
ров на име Весела Груевска, Скопје. (1443) 

Воена книшка серија бр. АГ 67626, издадена од 
Скопје на име Миле Настов, Скопје. (1444) 

Свидетелство за завршено VIII одделение изда-
дено од О.У. „Ѓуро Салај" на име Ладо Ангеловски, 
Скопје. (1445) 

Воена книшка издадена од Толмин на име 
Александар Георгиевски, Скопје. (1446) 

Индекс бр. 21592, издаден од Филолошкиот ф а -
култет — Скопје на име Јулијана Ристиќ, Скопје. 

(1447) 
Индекс бр. 2902 издаден од Архитектонскиот 

факултет — Скопје на име Лидија Јулева, Скопје. 
(1448) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Зоран 
Цеков, Скопје. (1449) 

Претплатна карта за ученици и студенти, изда-
дена од ГСП — Скопје на име Драге ѓорѓиевски, 
Скопје. (1450) 

Здравствена легитимација издадена од Кума-
ново на име Зорка Ивановска, с. Бедиње, Куманово. 

(1451) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ол-

гица Богатиновска, Скопје. (1452) 
Работна книшка на име ѓорѓија Петровски, с. Д. 

Српци, Битола. (1453) 
Работна книшка на име Сатки Раповски, ул. 

„Козјак" бр. 28, Битола. (1454) 
Свидетелство за VIII одделение на име Весела 

Каторѓиоска, с. Подвис, Крушево. (1455) 
Свидетелство за IV одделение на име Менка 

Николоска, с. Русјаци, Брод. (1456) 
Свидетелство за I клас хемиско училиште на 

име Душан Андовски, с. Нежилово — Богомила Т. 
Велес. (1457) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Елмаза Муѓерем, с. Пршовце, Тетово. (1458) 

Диплома за квалификуван електричар на име 
Неим Идета, с. Градец, Гостивар. (1459) 

Свидетелство за V одделение на име Миртезан 
Амети, с. Лакавица, Гостивар . (1460) 

Лична карта на име Фикри Руфати, с. Жужње, 
Гостивар. (1462) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фикри 
Руфати, с. Жужње , Гостивар. (1463) 

Свидетелство за IV одделение на име Боро Ср-
биноски, с. Беловиште, Гостивар. (1464) 

Работна книшка на име Река Нарѓур, с. Д. Б а -
ница, Гостивар. (1465) 

Работна книвка на име Нада Илиевска, с. Г. 
Оризари, Битола. (1466) 

Воена книшка на име Маринко М. Спасовски, 
с. Кучкарево, Куманово. (1467) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Гимназијата „М. Пијаде" на име Раде Стој-
ковски, ул. „М. Тито" бр. 21, Кр. Паланка. (1468) 

Ученичка книшка дел. бр. 06-5 од 15. I. 1973 
година издадена од Гимназијата „Моша Пијаде" — 
Кр. Паланка на име Надица Крстевска, ул. „8 Ок-
томври" бр. 41, Кр. Паланка. (1469) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Братство" — Ма-
кедонски Брод на име Владо Стефаноски, с. Рус-
јаци, Македонски Брод. (1470) 

Работна книшка рег. бр. 2276 на име Вера Т. 
Николовска, с. Лева Река, Ресен. (1471) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Изудин 
Ибровиќ, с. Г. Оризари, Т. Велес. (1472) 

Работна книшка рег. бр. 5235 на име Џелал 
Имери, с. Г. Бањица, Гостивар. (1473) 

Свидетелства за I, И, III и IV одделение на име 
Фетие Бајрами, ул. „Никола Тесла" бр. 2, Гостивар. 

(1474) 
Свидетлество од гимназија на име Ба јрише Бе-

кири, ул. „Б. Кидрич" бр. 56, Гостивар. (1475) 
Свидетелство на име Садри Јакупи, с. Вруток, 

Гостивар. ,, (1476) 
Свидетелство за завршено основно училиште на 

име Видоја Зијоски, с. Пожаране, Врапчиште. (1477) 
Свидетелство за VIII одделение на име Олги-

ца Николоска, с. Дебреше, Гостивар. (1478) 
Лична карта на име Рабије Муниша, с. Пирок, 

Тетово. (1479) 
Свидетелство за VII одделение на име Невзат 

Рамадани, с. Д. Лешница, Тетово. (1480) 
Свидетество за VII одделение на име Аљит Ра-

мадани, с. Д. Лешница, Тетово. (1481) 
Свидетелство од IV клас на име Џемаладин 

Арифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (1482) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Стив Наумов" на 
име Миленковски Дафчо, Делчево. (1483) 

Лична карта на име Панче Димов, ул. „Р. Ж и н -
зифов" бр. 3, Т. Велес. (1485) 

Свидетелства за I и И клас, издадени од Елек-
троотсек при стручното училиште „Југохром" — 
Јегуновце на име Трпче Спасовски, с. Теарце, Те-
тово. (1486) 

Уверение за квалификуван ѕидаротесар на име 
Трајко Милошевски, н. Драчево Скопје. (1487) 

Свидетелства за I и II и диплома за текстилно 
училиште на име Верка Паскоска, с. Обршани При-
леп. (1488) 

Работна книшка бр. 184 на име Китан Срезос-
ки, с. Врапчиште, Гостивар. (1489) 

Уверение за ѕидарски занает на име Глигор 
Алагозовски, с. Русиново, Берово. (1490) 

Здравствена книшка бр. 297 издадена од Берово 
на име Благица Бараковска, с. Ратево, Берово. (1491) 

Свидетелство за IV година на име Милица Гу-
левска, с. Трн, Битола. (1492) 

Свидетелство за IV одделение на име Нада 
Ѓоргиева, ул. „Н. Карев" бр. 20, Т. Велес. (1493) 

Воена книшка на име Димитрија Пемов, ул. 
,,Пионерска" бр. 8, Кавадарци. (1494) 

Земјоделска книшка на име Мамудије Ракипи 
Деари ,с. Г. Речица, Тетово. (1495) 

Земјоделска книшка на име Мирвете Б. Деари, 
с. Г. Речица, Тетово. (1496) 

Земјоделска книшка на име Јумхи Ванта Деари, 
с. Г. Речица, Тетово. (1497) 

Земјоделска книшка на име Химилер Ванта 
Деари, с. Г. Речица, Тетово. (1498) 

Земјоделска книшка на име Зибеает Ќамил 
Деари, с. Г. Речица, Тетово. П 499) 

Свидетелство од IV одделение на име Танош 
Михајлов, с. Дуф — Вруток, Гостивар. (1500) 

Уверение за ѕидаро-фасадерска дејност изда-
дено од СО — Берово на име Глигор Д. Галабовски, 
с. Русиново, Берово. (1501) 

Свидетелство за завршено VIII одделение ,изда-
дено од Централното основно училиште „Стив Нау-
мов" с. Драмче на име Диванис Стоилов Трајков-
ски, с. Драмче, Делчево. (1502) 

Лична карта издадена од Тетово на име Авдил 
Руфати, с. Требош, Тетово. (1667) 

Свидетелство за V разред на име Елифе Исе-
ни, ул. „Штипска" бр. 144, Тетово. (1668) 

Свидетелство за VIII одделение на име Елифе 
Есени, ул. „Штипска" бр. 144, Тетово. (1669) 

Работна книшка на име Ариф Ристеми, с. Фо-
рино, Гостивар. (1670) 

Работна книшка на име Шабан Јакупи, ул. 
„Кочо Зози" бр. 27, Гостивар. (1671) 

Свидетелство на име Теки Јашари, ул. „Ристо 
Оџаклиевски", бб, Гостивар. (1672) 

Потврда за прва помош на име Сабедин Сали-
ји, с. Врапчиште, Гостивар. (1673) 

Сообраќајна дозвола на име Рефат Османи, ул. 
, ,Шуманска" бр. 21, Гостивар. (1674) 

Сообраќајна дозвола на име Фисли Ибраими, 
Гостивар. (1675) 

Работна книшка на име Спасен Малакоски, 
Гостивар. (1676) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сузана 
Укова, кеј „В. Јованоски" бр. 7, Гостивар. (1677) 

Уверение за к. в. ѕидар на име Есат Незири, с. 
Сенце, Гостивар. (1678) 

Работна книшка на име Слободанка Миленков-
ска, ул. „Т. Димков" бр. 2, Куманово. (1679) 

Свидетелство од I година на име Биљана То-
чева, ул. „Даме Груев" бр. 58, Т. Велес. (1680) 

Свидетелство за II година на име Нада Дав-
чева, ул. „Коле Цветков" бр. 72, Т. Велес. (1681) 

Свидетелство за основно училиште на име Џе-
ваир Џелили, с. Д. Лешница, Тетово. (1682) 

Здравствена книшка на име Дашмир Муртеза-
ни, с. Теарце, Тетово. (1683) 

Здравствена книшка на име Зеќирија Мурте-
з а н ^ с. Теарце, Тетово. (1684) 

Здравствена книшка на име Фадил Муртезани, 
с. Теарце, Тетово. (1685) 

Здравствена книшка на име Зане Муртезани, 
с. Теарце, Тетово. (1686) 

Возачка дозвола на име Благоја Јовановски, 
ул. „Битолска" бр. 16, Тетово. (1687) 

Свидетелство на име Стојче Петровски, с. Д. 
Јеловица, Гостивар. (1688) 

Свидетелство од VIII одделение на име Тодосија 
Дојчиноски, с. Падалиште, Гостивар. (1689) 

Свидетелство на име Профан Ислами, с. Равен, 
Гостивар. (1690) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение 
на име Јована Стојческа, с. Чаниште, Прилеп. 

(1691) 
Свидетелство на име Борис Цветаноски, с. Ере-

ковци, Прилеп. (1692) 
Свидетелство за основно училиште на име Џе-

мил Мислими, с. Стримница, Тетово. (1693) 
Свидетелство од VII одделение основно учи-

лиште на име Хаќиф Хакику, нас. Циглана Гости-
вар. (1694) 

Свидетелство за VIII одделение на име Никола 
Пејковски, с. Сопотница, Битола, (1695) 

Свидетелство за I година рударска школа, из-
дадено од Прилеп на име Никола Лејковски, с. 
Сопотница, Битола. (1696) 

Работна книшка на име Столе Богдановски, 
с. Зовиќ, Битола. (1697) 

Работна книшка на име Милица Јолева, ул. 
„Пецо Божиновски" бр. 92, Битола. (1698) 

Работна книшка на име Ѓорги Јолев, ул. „Пецо 
Божиновски" бр. 92, Битола. / (1699) 

Воена книшка на име Ѓоко Думалоски, ул. „Ор-
де Чопела" бр. 12а, Прилеп. (1700) 

Воена книшка на Р1ме Сребре Димитриски, ул. 
„Цане Коњарец" бр. 219, Прилеп. (1701) 

Свидетелство за I клас економско училиште на 
име Дарко Дамески, ул. „Пере Темелкоски" бр. 39, 
Прилеп. (1702) 

Работна книшка на име Станоје Цветановиќ, с. 
Алгуња, Куманово. (1703) 

Работна книшка на име Живко Спасовски, с. 
Мл. Нагоричане, Куманово. (1704) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Вукас 
Јаневски с. Вратница, Тетово. (1705) 

Свидетелство од VIII одделение на име Шабан 
Халити, с. Камењане, Тетово. (1706) 

Свидетелство на име ѓорѓе Павловски, ул. „Н. 
Тесла" бр. 15, Гостивар. (1707) 

Свидетелство од VII одделение на име Велко 
Јованоски, с. Дуф, Гостивар. (1708) 

Свидетелство на име Билбил Маркоски, с. Дуф, 
Гостивар. (1709) 
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Свидетелство за IV одделение на име Пенчо 
Христов, с. Ѕвегор, Делчево. (1710) 

Индекс бр. 365/76, издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Богоја Ѓорески, ученички дом „Орде Чопе-
ла" — Прилеп. (1711) 

Индекс бр. 524/76 на име Мире Василевски, уче-
нички дом „Орде Чопела" - Прилеп. (1712) 

Свидетелство за III клас, издадено од ХТ-Ту 
„Борис Кидрич на име Ранка Стојановска, ул. „Ки-
рил и Методи" бр. 43, Т. Велес. (1713) 

Здравствена книшка на име Шпреса Љута, ул. 
„Детинска" бр. 18, Тетово. (1714) 

Ученичка книшка за IV одделение основно учи-
лиште на име Абдигафур Исмани, с. Камењане, Те-
тово. (1715) 

Работна книшка на име Лилјана Каранфилова, 
ул. „Караорман" бр. 38, Битола. (1716) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Цветан Димов" с. Огут на име Радомир Цвет-
ковски, с. Огут, Кр. Паланка. (1717) 

Воена книшка на име Калчо ѓорѓиев, ул. „М. 
Ацев" бр. 44, Т. Велес. (1718) 

Работна книшка на име Ќебир Алили, с. Чег-
ране, Гостивар. (1719) 

Здравствена книшка на име Костадин Ѓуроски, 
ул. „Никола Тесла" бр. 34, Гостивар. (1720) 

Лична карта на име Верица Алексиќ, ул. „Бе-
личица" бр. 10, Гостивар. (1722) 

Свидетелство за IV одделение на име Станка 
Велиноска , с. Пожаране, Гостивар. (1723) 

Свидетелство на име Симеон Цветкоски, ул. 
„Владо Стојаноски" бр. 3, Прилеп. (1724) 

Свидетелство за завршено VII одделение на име 
Војче Мицкоски, с. Беровци, Прилеп. (1725) 

Индекс на име Снежана Цветкоска ,ул. „11 
Октомври" бр. 48, Прилеп. (1726) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илин-
ка Силјаноска, ул. „В. Кидрич" бр. 105, Прилеп. 

(1727) 
Индекс бр. 322/76 на име Мирјана Тасевска, ул. 

„М. Тито" бр. 63, Делчево. (1728) 
Свидетелство за IV одделение на име Петар Јо-

шески, ул. „Ладо Лапецот" бр. 44. Прилеп. (1729) 
Свидетелство за VIII одделение на име Лукаш 

Стамески, ул. „Поп С. Егуков" бр. 34, Прилеп. (1730) 
Здравствена легитимација на име Благоја Нау-

моски, ул. „Цане Илиески" бр. 78, Прилеп. (1732) 
Свидетелство на име Благица Петреска, с. Вран-

че. Прилеп. (1733) 
Свидетелство за VII одделение на име Јован 

Гиноски, М. Брод. (1734) 
Диплома за трговско училиште на име Сне-

жана Андовска, ул. „Скопска" бр. 6, Т. Велес. (1735) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нади 

Абдиу, с. Стримница, Тетово. (1736) 
Свидетелство за VIII оделение на име Зил-

беар Џафери, с. Пирок, Тетово. (1737) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Аки 

Нуредини, с. Камењане, Тетово. (1738) 
Свидетелство за IV одделение на име Фемиј е 

Зеќири, с. Јеловјане, Тетово. (1739) 
Воена книшка на име Ислам Имери, с. Речица, 

Тетово. (1740) 
Воена книшка на име Ислам Имери, с. Речи-

ца, Тетово. (1741) 
Воена книшка на име Демир Мустафов, ул. 

„Радански Пат" бр. 137, Штип. (1742) 
Свидетелство за VIII одделение на име Васка 

Атанасова, „Моша Пијаде" бр. 2, Прилеп. (1743) 
Свидетелство на име Снежана Најдовска, ул. 

„Марксова" бр. 27/1/), Т. Велес. (1744) 
Свидетелство за IV одделение на име Ванчо Ко-

стоски, с. Голем Радобил, Прилеп. (1761) 
Свидетелство за П година хемиско училиште на 

име Светлана Јотева , ул. „Игман" бр. 10, Кава-
дарци. (1762) 

Свидетелство за УШ одделение на име Богоја 
Јанчевски, с. Загорани, Прилеп. (1763) 

Свидетелство за I година, издадено од Инду-
стриското училиште „Коле Неделкоски" на име 
Миле Петрески, ул. „Шарска" бр. 25, Т. Велес. (1764) 

Воена книшка на име Рецеп А. Јонузи, ул. 
„108" бр. 42, Тетово. (1765) 

Воена книшка на име Садли Даути, с. Пирок, 
Тетово. (1766) 

Воена книшка на име Осман Амети, с. Пирок, 
Тетово. (1767) 

Воена книшка на име Мустаф Мустафа с. Пи-
рок Тетово. (1768) 

Свидетелство за положен полуматурски испит 
на име Мухамедсенд Селмани, с. Врапчиште, Го-
стивар. (1769) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Дедо Ило Малешевски" на име 
Борис Петар Муцунски, Берово. (1770) 

Работна книшка рег. бр. 3765, серија бр. 293348, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Киме Гавре Богдановски, с. Болно, Ресен. (1771) 

Свидетелство од I година, издадено од Текстил-
ното училиште на име Славица Адамческа, Прилеп. 

(1772) 
Ученичка книшка на име Меди Даути, ул. „Н. 

Парапунов" бр. 70, Гостивар. (1773) 
Свидетелство за УШ одделение на име Себа-

хат Мемеди, ул. „Бошко Цветкоски" Гостивар. (1774) 
Свидетелство на име Рифета Зибет, с. Вруток, 

Гостивар. (1775) 
Свидетелство на име Ленче Витанова, ул. „Цр-

вомајска" бр. 8, Т. Велес. (1776) 
Свидетелство за I клас на име Орце Илиевски, 

с. Мамутчево, Т. Велес. (1781) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ејуп 

Шабани, с. Камењане, Тетово. (1782) 
Свидетелство за VI клас основно училиште на 

Зурнија Лимани, с. Желино, Тетово. (1783) 
Оружен лист за ловечка пушка на име Ружди 

Асани, с. Урвич, Тетово. (1785) 
Свидетелство за УШ клас на име Шаќир Руши-

ти, с. Страјане, Гостивар. (1786) 
Работна книшка на име Али Ферат, Гостивар. 

(1787) 
Работна книшка на име Милан Котев, ул. „Ја ј -

нешци" бр. 41, Битола. (1788) 
Ученичка книшка од IV година, издадена од 

ЕМУЦ „Р. Р. Ричко" на име Бранко Чатлески, кеј 
„4-ти јули" бр. 4/8, Прилеп. (1789) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зудо 
Асановиќ, с. Дебреште, Прилеп. (1790) 

Свидетелство бр. 108 за положен завршен испит 
за средно образование, издадено од Училиштето 
„Перо Наков" на име Љиљана Јовановиќ, с. Нику-
љане, Куманово. (1791) 

Работна книшка на име Љиљана Јовановиќ, с. 
Никуљане, Куманово. (1792) 

Свидетелство за VIII клас на име Ведат Јусуфи, 
с. Стримница, Тетово. (1794) 

Свидетелство за УШ одделение на име Адеми 
Таџидин, ул. „Илинденска" бр. 212, Тетово. (1795) 

Работна книшка на име Неази Ислами, ул. „Шу-
м а н с к а бр. 50, Гостивар. (1796) 

Работна книшка бр. 1804, на име Му амет К а ј -
трзов, Делчево. (1797) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Енвер Џелалини, с. Желино, Тетово. (1798) 

Свидетелство за IV разред на име Садри Ме-
дија, с. Ѓурѓевиште, Тетово. (1799) 

Свидетелство од IV разред на име Мухарем 
Мисими, с. Ѓурѓевиште, Тетово. (1800) 

Свидетелство за IV разред на име Меџаит Аме-
ти, с. Ѓурѓевиште, Тетово. (1801) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Ј. Крчоски" с. Д. Манастирец на име Ратко 
Пројкоски, с. Зркле, М. Брод. (1804) 

Работна книшка бр. 2873 на име Рецеп Алилов-
ски, с. Г. В. Црква, Ресен. (1805) 
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Индекс на име Божидар Милиќ, с. Крушевица, 
Прилеп. (1806) 

Ученичка книшка на име Алириза Алезоски, с. 
Житоше, Прилеп. (1807) 

Ученичка книшка на име Ристе Петрески, ул. 
,.П. Лопач" бр. 5а, Прилеп. (1808) 

Ученичка книшка на име Илија Алексоски, ул. 
„К. Ласкоски" бр. 25, Прилеп. (1809) ' 

Свидетелство за УШ одделение на име Нада 
Божиноска, с. Тројкрсти, Битола. (1810) 

Инвалидска здравствена легитимација на име 
Неџибе К. Салији, с. Врапчиште, Гостивар. (1812) 

Свидетелство бр. 189/1 за УП одделение на име 
Миле Стојменовски, ул. „В. Прке" бр. 23, Делчево. 

(1813) 
Свидетелство од УП одделение на име Џеват 

Аесмани, с. Пирок, Тетово. (1814) 
Свидетелство од УШ одделение на име Сабедин 

Емини, с. Челопек, Тетово. (1815) 
Студентска легитимација бр. 4103 на име Руса 

Петрушевска, ул. „Народен Фронт" бр. 20, Т. Велес. 
(1816) 

Свидетелство на име Кирадин Максимоски, с. 
Церово, Гостивар. (1817) 

Свидетелство за VI одделение на име Рецеп Ра-
мадани, с. Врановце, Гостивар. (1821) 

Свидетелство бр. 308 на име Раде М. Стефа-
новски, Кр. Паланка. (1822) 

Свидетелство за П клас гимназија на име Ни-
кола Трајанов, ул. „Македонска" бр. 32, Делчево. 

(1823) 
Свидетелство од IV одделение на име Мемет 

Арслани, ул. „Битолска" бр. 43, Тетово. (1825) 
Свидетелство од IV одделение на име Керим 

Џемаиљи, с. Боговиње, Тетово. (1827) 
Ученичка книшка на име Насуф Шаќири, ул. 

„108" бб, Тетово. (1828) 
Свидетелство од УП разред на име Мубадин 

Асани, с. Боговиње, Тетово. (1829) 
Свидетелство од УШ одделение на име Амза 

Лимани, с. Балиндол ,Гостивар. (1830) 
Свидетелство за IV одделение на име Ѓурга Ј а -

наќиеска, с. Галате, Гостивар. (1831) 
Свидетелство за УШ одделение на име Благица 

Петреска, с. Тумчевиште, Гостивар. (1832) 
Свидетелство од I година индустриско училиш-

те на име Тодор Војноски, ул. „Сретко Крстески" 
Гостивар. (1833) 

Свидетелство на име Власто Нацев, с. Зрновце, 
Виница. (1834) 

Работна книшка на име Рада Димитрова, Дел-
чево. (1835) 

Свидетелство за УШ одделение на име Верка 
Чепленска, с. Владимирово, Берово. (1836) 

Свидетелство за I и П година трговско учи-
лиште на име Виолета Волчева, ул. „Игман" бр. 42, 
Кавадарци. (1837) 

Годишна возна карта бр. 218, издадена од Со-
јузот на слепи на име Ангелина Делоска, ул. „М. 
Пијаде" бр. 285а, Прилеп. (1838) 

Свидетелства за Ш и IV година, издадени од 
тутунско училиште на име Верица Станковиќ, 
ул. „Караѓорѓевац бр. 84, Ваљево. (1839) 

Работна книшка на име Сотир Јанкулоски ул. 
„К. Јосифоски" бр. 117, Прилеп. (1840) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „М. Ацев" — Прилеп на име Борко Анѓело-
ски, с. Могилец, М. Брод. (1841) 

Свидетелство за IV одделение на име Дунавка 
Ангелеска, с. Забрчани, Прилеп . (1842) 

Свидетелство за УШ одделение на име Цветанка 
Илиеска, ул. „Београдска" бр. 47, Прилеп . (1843) 

Ученичка книшка од I година на име Љупчо 
Ацески, с. Обршани, Прилеп. (1844) 

Свидетелство на име Драган ѓорѓиовски, с. До-
бровени, Битола. (1845) 

Работна книшка на име Васко Филевски, ул. 
„Ив. Милутиновиќ" бр. 25, Битола. (1846) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Гим-
назијата „Бр. Миладиновци" Битола на име Јово 
Тошевски, ул. „Елп. Караманди" бр. 8, Битола. 

(1847) 
Работна книшка на име Јовче Цветановски, 

Гостивар. (1848) 
Свидетелство од I година на име Благоја Са-

вески, с. Јанчиште, Тетово. (1849) 
Свидетелство од П година на име Благоја Са-

вески, с. Јанчиште, Тетово. (1850) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

на име Абдураман Алили, с. Дебреше, Гостивар. 
(1851) 

Уверение за стручна способност, издадено од 
ЦСУ — Гостивар на име Велика Тодороска, ул. „Г. 
Делчев" б,б. Гостивар. (1852) 

Свидетелство на име Ѓуро Сотироски, ул. „Г. 
Делчев" бр. 55, Кичево. (1853) 

Свидетелство на име Фарук Мегдиу, с. Жиров-
ница, Гостивар. (1854) 

Свидетелство од I година, издадено од ЕМУЦ 
,.Злате Малаковски" на име Јордан Николовски, 
ул. „Марксова" бр. 27, Т. Велес. (1855) 

Свидетелство за VI одделение на име Снежана 
Филипова, с. Блатец, Виница. (1856) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на 
име Златка Марковска, с. Евла, Ресен. (1857) 

Свидетелство на име Миле Пановски, Делчево. 
(1858) 

Свидетелство од I година, издадено од СЕУ — 
„Ј. Тесличков" — Т. Велес на име -Зоран Буларов, 
ул. ,Д комуна" бр. 4, Т. Велес. (1859) 

Свидетелство од I година, издадено од СЕУ — 
.,Ј. Тесличков" — Т. Велес на име Борка Веселино-
ва, ул. „К. Цветков" бр. 14, Т. Велес. (1860) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Педагош-
ката паралелка на име Асим Адеми, ул. „И. Р. Ло-
ла" б. б., Тетово. (1861) 

Диплома за средна педагошка паралелка во 
гимназија на име Асим Адеми, ул. „И. Р. Лола" б. б., 
Тетово. (1862) 

Уверение бр. 1699 за мајсторски испит на име 
Халил Шерифе ,ул. „Вардарска" бр. 69, Тетово. 

(1863) 
Ученичка книшка од I до Ш разред на име Се-

лим Вејсели, с. Џепчиште, Тетово. (1864) 
Свидетелство за УП одделение, издадено од 

Основното училиште „М. Тито" — с. Пирок на име 
Реџије Вејсели, с. Пирок, Тетово. (1865) 

Свидетелство од VIII одделение на име Абдул-
ваит Ваити, ул. „М. Ацев" бр. 72, Тетово. (1866) 

Уверение за РТВ механичар на име Абдулваит 
Ваити, ул. „М. Ацев" бр. 72, Тетово. (1867) 

Свидетелство за IV на име Дехар Османи, с. 
Боговиње, Тетово. (1868) 

Свидетелства од V и VI одделение на име Х а ј -
редин Идризи, с. Челопек, Тетово. (1869) 

Свидетелство од V одделение на име Селман Ју-
суфи, с. Челопек, Тетово. (1870) 

Свидетелство од V одделение на име Мујдин 
Џемаили, с. Челопек, Тетово. (1871) 

Свидетелство за V одделение на име Ајет Феј -
зулаи, с. Врапчиште, Гостивар. (1872) 

Работна книшка на име Коло Ангелов, с. Град, 
Делчево. (1873) 

Свидетелство од I година економско училиште 
на име Мирјана Гоцевска, с. Селник, Делчево. (1874) 

Работна книшка на име Трајанка Гоцевска, с. 
Селник, Делчево. (1875) 

Свидетелство за П година градежно техничко 
училиште на име Ванчо Јосифов, с. Гор. Полог, Ко-
чани. (1876) 

Работна книшка на име Петко Ликоски, ул. „8" 
бр. 36, Битола. (1877) 

Работна книшка на име Изет Ферати, ул. „29 
ноември" бр. 24, Гостивар. (1878) 
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Свидетелство од IV одделение на име Селман 
Фетахи, с. Врановци, Гостивар. (1879) 

Свидетелство од VI одделение на име Енвер 
Пај азити, с. Челопек, Тетово. (1880) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гимна-
зијата „Бр. Миладиновци" — Битола на име Зоран 
Новевски, ул. „Ц. Самоил" бр. 140, Битола. (1881) 

Уверение за столарска дејност на име Славе 
Стоилов, с. Звегор, Делчево. (1883) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
СУ „Стив Наумов" — с. Бешиште на име Менка 
Манчевска, с. Бешиште, Прилеп. (1884) 

Свидетелство за Ш година градежно техничко 
училиште на име Боро Донев, с. Кучичино, Ко-
чани. (1885) 

Свидетелство од П клас на име Ацо Трајков, 
Струга. (1886) 

Свидетелство од VП одделение на име Абдула 
Лзимани, с. Требош, Тетово. (1888) 

Свидетелство за VI одделение на име Дервиши 
Мустафова, с. Требош, Тетово. (1889) 

Свидетелство од УШ одделение на име Џезарие 
Мерџани, ул. „Вардарска" бр. 69, Тетово. (1890) 

Свидетелства од V, VI и VП одделение на име 
Славе Наумоски, ул. „ЈНА", кула 1, Тетово. (1891) 

Свидетелство од VI одделение, на име Хајредин 
Идризи, с. Челопек, Тетово. (1893) 

КОНКУРСИ 
Советот во поширок состав на Специјалната 

болница за белодробна туберкулоза — с. Јасеново, 
Титоввелешко 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на Специјалната бол-
ница за белодробна туберкулоза — с. Јасеново, Ти-
товвелешко 

Кандидатите по конкурсот треба да ги испол-
нуваат општите и следните услови: 

— да се лекари-специјалисти по фтизиологија, 
пнеумофтизиологија или по интерна медици-
на со над 5 години работно искуство или на 
специјализација по пнеумофтизиологија или 
интерна медицина; 

^— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не се под истрага; и 
— да не се осудувани за кривични дела по КЗ, 

што е пречка за оваа должност. 
Личен доход според одредбите на Самоуправна-

та спогодба за основите и мерилата за стекнување 
и распоредување на доходот и распределбата на 
средствата за личните доходи на работниците во 
здружениот труд при Болницата. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите комплетирани со потребната доку-
ментација (за стручна спрема, работно искуство, да 
не се под истрага и да не се осудувани), се доста-
вуваат преку Конкурсната комисија на Болницата 
до Советот во поширок состав на Болницата. (257) 

Советот на работните луѓе на Централното ос-
новно училиште „Зини Хани", с. Велешта — Стру-
шко за 1977/78 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за настава на албански јазик: 
1. Еден наставник за одделенска настава. 
У с л о в и : 
Кандидатот треба да има завршено филозоф-

ски факултет — педагошка група, педагошка ака-
демија — отсек за одделенска настава или завр-
шена учителска школа. 

Покрај документите предвидени со ОЗРО кан-
дидатите да достават: 

—молба со таксени марки од по 2 динари, 
— доказ за школската подготовка во оригинал, 
— кратка биографија за движењето во служ-

бата. 
Молбите се поднесуваат до Советот на училиш-

тето. 
Некомплетираните документи нема да се раз-

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

вувањето во „Службен весник на СРМ". (258) 

Конкурсната комисија на Училиштето за ме-
дицински сестри и акушерки — Штип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Професор по англиски јазик — со завршен 

филолошки факултет — група англиски јазик, на 
неодредено време со неделен фонд на часови — 15. 

2. Професор по математика — со завршен При-
родно-математички факултет — група математика, 
на одредено време со неделен фонд на часови — 
10. 

3. Професор по физика — со завршен Природ-
но-математички факултет — група физика, на од-
редено време со неделен фонд на часови — 10. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат општи-
те услови за вработување. 

Документи се примаат во училиштето секој 
ден од 8 до 12 часот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (259) 

Врз основа на член 4, 25 и 29 од Правилникот за 
начинот и постапката за отстапување изградба на 
инвестициони објекти, Фабриката за емајлирани 
производи „Борис Кидрич" од Струга 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ 
за изработка на главни проекти и изградба на ин-
вестициони објекти за: 

1. Погонска хала за механичка обработка и 
емајлирница со вкупна површина сса 9500 м2; 

2. Реконструкција и адаптација на постојна 
хала во магацин за готови производи со површина 
од сса 4500 м2; 

3. Реконструкција, адаптација и проширување 
на управна зграда за сса 100 работници; 

4. Внатрешни патишта со простор за паркирање 
на патнички возила со површина од сса 3000 м2; 

5. Надворешен и внатрешен водовод и канали-
зација; 

6.Електрични инсталации за погон и осветлува-
ње и осветление на фабричкиот круг; 

7. Инсталации за озвучување и телефонија; 
8. Громобранска инсталација; 
9. Котловски постројки со инсталации и вен-

тилација; 
10. Инсталација за пропан-бутан; 
И. Скривници; 
12. Други објекти и работи што чинат целина со 

напред наведените објекти; 
13. Елаборати за противпожарна заштита и за-

штита на работа. 
Ориентационата вредност на сите работи изне-

сува сса 45.000.000 динари. 
Рок за завршување на сите работи е 10 месеци 

од денот на воведувањето во работа, а главните 
проекти и елаборатите во рок како што е одредено 
во понатамошниот текст од конкурсот. 

Писмената пријава за подобност мора да со-
држи: фирма (назив) и точна адреса, назив на ра-
ботите за кои се поднесува пријавата, документаци-
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ја предвидена со член 9 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување и изградба на ин-
вестициони објекти, рок за завршување на сите 
работи, гарантен рок, податоци за техничка опре-
меност и податоци за стручните кадри што ќе бидат 
ангажирани во реализирање на работите што се 
предмет на извршување и изведување, податоци за 
проектирани и изведени позначајни слични објекти. 

Наведените елементи претставуваат критериу-
ми за оценка на подобност. 

Пријави за подобност се поднесуваат во рок од 
30 дена по објавувањето на конкурсот во „Служ-
бен весник на СРМ" и се доставуваат на адреса: 
Фабрика „Борис Кидрич" — Струга — за инвести-
торската група — во затворени коверти на кои вид-
ливо да се означи: по конкурсот за подобност. 

Овластени претставници на заинтересираните 
организации можат да се запознаат подетално со 
условите и да ја разгледаат инвестиционата про-
грама, односно добијат потребни објаснувања, секој 
работен ден од 6—14 часот во просториите на Фа-
бриката, врз основа на претходна пријава на по-
сетата. 

Конкурсот за подобност ќе се одржи на 12 ок-
томври 1977 година во просториите на Фабриката, 
со почеток во 10 часот. 

Инвеститорот ќе донесе одлука и писмено ќе ги 
извести пријавените организации за изборот на 
подобни до 15 октомври 1977 година. Организациите 
огласени за подобни ќе добијат потребни податоци 
за изработка на главни проекти и понуди од ин-
вестиционата програма и идеј ната техничка доку-
ментација заедно со известувањето за избор на по-
добност. 

Објектите ќе се градат по договор „кључ во 
рака". 

Главните проекти со елаборатите означени под 
точка 13 од конкурсот за подобност — во натамош-
ниот текст: елаборатите — со понудите за изград-
ба ќе се поднесуваат најкасно до 10 декември 1977 
година. 

Во понудата понудувачите се должни да пону-
дат пресметка со единечни цени за секоја позици-
ја од предмерот, односно да понудат цени по едини-
ца мера за изградена, односно реконструира^ и 
адаптирана површина, одделно за секој објект, како 
и вкупна цена за сите објекти и работи во це-
лина. 

На организацијата со која ќе се заклучи до-
говор за градење, изработката на главните про-
екти со елаборатите нема посебно да се плати. Це-
нејќи ги квалитетите на главните проекти во целина 
за сите објекти и работи, инвеститорот може да от-
купи уште два комплета од главните проекти по 
цена од по 500.000 дин. со право да располага и 
ги користи откупените проекти. 

Понудите и главните проекти со елаборатите 
се поднесуваат одвоено во затворени коверти или 
омоти на адреса: Фабрика „Борис Кидрич" — Стру-
га, за инвеститорската група — со видлива озна-
ка на ковертите: понуда за избор на најповолен 
понудувач, а на омотите документација за избор на 
најповолен понудувач. Понудите се доставуваат во 
по еден примерок, а главните проекти — комплети 
комплетирани со главните елаборати се доставуваат 
во по 6 примероци. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се следните: 

— квалитетот на техничко-економските реше-
нија во главните проекти за сите објекти и работи; 

— цените за објектите и работите, односно 
вкупната цена за сите објекти и работи во целина. 
Под цени се подразбираат цените актуелни на 
денот на потпишување на договорот за градење; 

— рокот за завршување на сите работи; 
— спремноста на изведувачот, преку поднесу-

вање на писмена изјава, дека ги прифаќа општите 
и посебните услови на инвеститорот за извршување 
и изведување на предметните објекти и работи. 
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Инвеститорот најкасно до 20 декември 1977 го-
длна писмено ќе ги извести понудувачите која по-
нуда е прифатена како најповолна и ќе ја повика 
дотичната организација да заклучи договор за гра-
дење. Во истиот рок и по иста постапка ќе бидат 
известени заинтересираните организации, кои ком-
плети на главните проекти посебно се откупу-
ваат. (255) 

Конкурсната комисија на Работната организа-
ција за производство, преработка и промет „Агро-
плод" — Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Генерален директор на работната организаци-

ја — реизбор. 
Услови: 
На работното место може да бидат именувани 

лица кои покрај општите услови предвидени со 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд ги исполнуваат и следните посеб-
ни услови: 

1. да имаат завршено економски факултет и 5 
години работно искуство, од кои 3 години работно 
искуство на раководно работно место, или виша 
економска школа и 8 години работно искуство, од 
кои 5 години на раководно работно место; 

2. да не постои забрана за именување на ди-
ректор по член 511 од Законот за здружен труд 
и да не се под истрага; 

3. да поседуваат морално-политички квалитети; 
4. да имаат организаторски способности; 
5. да се идејно јасно определени за полити-

ката на СКЈ и принципите на социјалистичките 
самоуправни односи. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на работната орга-
низација „Агроплод" — Ресен. 

Со молбата се доставуваат следните документи: 
биографија, диплома за завршено соодветно обра-
зование, потврда за работниот стаж и уверение де-
ка не се осудувани односно дека не се под истрага. 

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

Некомплетираните документи или ^благовре -
мено доставените документи нема да се земаат пред-
вид од конкурсната комисија и ќе им бидат вра-
тени на кандидатите. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат писмено известени. (256) 

Конкурсната комисија на Работната организа-
ција на здружен труд „Прогрес" — Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место директор на 
работната организација 

Услови: 
Покрај општите Делови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

— да има висока подготовка од градежен смер 
или виша економска подготовка со најмалку 4 го-
дини работно искуство на соодветно работно место; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
да има стручна и организациона способност; 

— да не е осудуван и да не е под истрага за 
кривични дела од непријателска дејност или сто-
пански криминал. 

Молбите со непотполна документација нема да 
бидат земени предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (254) 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 

Собранијата на општините Карпош и Центар, 
врз основа на член 73 од Законот за редовните су-
дии („Службен весник на СРМ", бр. 10/76), ќе из-
вршат избор на пет судии на Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје. 

За судија може да се пријави лице кое покрај 
општите услови за засновање на работен однос ги 
исполнува и следните услови: 

1. да е државјанин на СФРЈ; 
2. да е дипломиран правник; 
3. да има положен правосуден испит; 
4. да има работно искуство и морално-поли-

тички квалитети за вршење на судската функција. 
Заинтересираните лица можат да се пријават 

до Собранието на општината Центар — Скопје — 
Комисија за прашања на избори и именувања, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на сооп-
штението. 

ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНИТЕ 
КАРПОШ И ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор — реизбор на судии во 
следните судови: 

— Окружен стопански суд Скопје, еден судија, 
реизбор; 

— Окружен стопански суд Штип, еден судија, 
реизбор; 

— Окружен суд Штип, двајца судии, избор и 
реизбор. 

Заинтересираните кандидати кои ги исполну-
ваат условите од член 74 став 1 од Законот за ре-
довните судови, пријавите треба да ги поднесат до 
Собранието на СР Македонија — Комисија за пра-
шања на изборите и именувањата, во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето. 

Бр. 07-2119 
23 август 1977 година 

Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

429. Решение за именување помошник на се-
кретарот на Секретаријатот за односи со 
странство во Извршниот совет — — — 697 

430. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Републичкиот завод за цени 697 

431. Решение за именување помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за цени 697 

432. Решение за именување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за цени 697 

433. Решение за именување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за цени 697 

434. Решение за именување помошник на ди-
ректорот на Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод — — — — — — — 697 

435. Решение за именување советник на ди-
ректорот на Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод — — — — — — — 698 

436. Решение за именување управител на 
Казнено-поправниот дом Идризово — — 698 

437. Решение за разрешување од должност 
управител на Казнено-поправниот дом 
Идризово — — — — — — — — 698 

438. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 29/77 од 12 јули 1977 година - - 698 

439. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 80/77 од 7 јули 1977 година - 700 

440. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 86/76 од 7 јули 1977 година - - 701 

441. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 113/76 од 29 јуни 1977 година - - 702 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
295. Договор за пензиското и инвалидското 

осигурување на свештениците на Апо-
столската визитатура за католици од 
источниот обред во Македонија — — — 703 
Гевгелија 

296. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Заедницата на основното 
образование за 1977 година — — — 706 

297. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската заедница на 
културата за 1977 година — — — — 707 

298. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Заедницата на физичката 
култура за 1977 година — — — — — 707 

299. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската заедница за со-
цијална заштита за 1977 година — — — 708 
Куманово 

300. Одлука за основиците и постојаните из-
носи на придонесите за здравственото 
осигурување на одделни категории лица 708 

301. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за определување на основици 
за пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравственото осигурување на 
самостојните занаетчии, угостители, адво-
кати и превозници — — — — — — 709 

302. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на лица 
вработени ка ј приватните работодавци — 709 

303. Одлука за висината ,на придонесот за 
здравствено осигурување на членовите на 
семејствата на југословенските држав-
јани вработени во странски земји со кои 
не се склучени спогодби за здравствено 
осигурување — — — — — — — 710 

304. Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на се-
мејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за из-
држување — — — — — — — — 710 

Прописи на општинските собранија 

Гевгелија 
305. Одлука за општинските даноци на гра-

ѓаните — — — — — — — — — 711 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Ја невски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

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


