
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Среда, 24 декември 1975 
С к о п ј е 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 45 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

470 

Врз основа на член 3, 15 и 16 од Законот 
за републичките совети („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/75) и член 86, став 2 од Деловникот на Прет-
седателството на СРМ, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 3. XII. 1975 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ПОРЕДОКОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ 

I 

За претседател на Републичкиот совет за заш-
тита на поредокот утврден со Уставот се именува 
Страхил Гигов, член на Претседателството на СРМ. 

II 

По својата положба членови во Републичкиот 
совет за заштита на поредокот утврден со Уста-
вот се: 

Благој Попов, претседател на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ, 

Мирко Буневски, републички секретар за внат-
решни работи, 

ген. мајор Миле Арнаудовски, републички сек-
ретар за народна одбрана. 

III 

За член на Советот, како претставник на ЦК 
на СКМ и на другите општествено-политички ор-
ганизации во Републиката е определен Боро Ден-
ков, секретар на Извршниот комитет на Претседа-
телството на ЦК на СКМ. 

IV 

За членови на овој Совет се именуваат: 
Џемаил Вејсели, претседател на Претседател-

ството на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Боро Чаушев, командант на Републичкиот штаб 

за територијална одбрана. 

V 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-499 

3. XII. 1975 година 
Скопје 

Член на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, с.р 

471 
Врз основа на член 3 и 13 од Законот за ре-

публичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75) и член 86, став 3 од Деловникот на Претсе-
дателството на СРМ, а во согласност со органите 
и организациите што учествуваат во работата на 
Републичкиот совет за односи со странство, Прет-
седателството на СРМ, на седницата одржана на 
3. XII. 1975 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
И ЧЛЕНОВИ НА ОВОЈ СОВЕТ ОД РЕДОТ НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ, НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ 

РАБОТНИЦИ 

I 

За претседател на Републичкиот совет за од-
носи со странство се именува Владо Малески, член 
на Претседателството на СРМ. 

И 
Членови на Републичкиот совет за односи со 

странство, определени од органите и организаци-
ите што учествуваат во работата на Советот: 

Шукри Рамо, потпретседател на Собранието на 
СРМ, од Собранието на СРМ, 

Милан Хорват, член на Извршниот совет, од 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, 

Душко Поповски, секретар во Извршниот ко-
митет на Претседателството на ЦК СКМ, од Соју-
зот на комунистите на Македонија, 

Томе Дракулевски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Републиката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, од Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија, 

Киро Поповски, член на Секретаријатот и прет-
седател на Комисијата за меѓународна соработка 
на Претседателството на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, од Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, 

Милан Џајковски, директор на „Алумина" — 
Скопје, од Стопанската комора на Македонија. 

III 

За членови на Републичкиот совет за односи 
со странство од редот на општествените, научните и 
стручните работници се именуваат: 

1. Д-р Христо Андонов — Полјански, редовен 
професор на Филозофскиот факултет во Скопје, 

2. Милка Божикова, советник на републичкиот 
секретар во Републичкиот секретаријат за култура, 

3. Томе Буклевски, член на Претседателството 
на ЦК на СКМ, 

4. Зоран Дограмаџиев, уредник на надвореш-
но-политичка рубрика во Радио-телевизија Скопје, 

5. Васко Костојчиновски, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи, 



Стр. Ш - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ери 24 декември 1975 

6. Милчо Коцев, уредник на надворешно-поли-
тичка рубрика во НИП „Нова Македонија", 

7. Тошо Поповски, претседател на Комисијата 
за надворешно-политички прашања и односи со 
странство на Собранието на СРМ, 

8. Луан Старова, асистент на Филолошкиот фа-
култет во Скопје, 

9. Вања Тошевски, советник во Извршниот со-
вет, 

10. М-р Никола Чинго, стручен соработник во 
Републичкиот центар за идеолошко-политичко об-
разование, 

11. Д-р Тодор Џунов, вонреден професор на 
Правниот факултет, 

12. Ацо Шопов, писател и член на МАНУ. 

IV 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 06-498 

8. XII. 1975 година 
Скопје 

Член на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, с.р 
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Врз основа на член 376 став 1, алинеја 8 од Ус-
тавот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот 
за помилување и член 85 од Кривичниот законик, 
Претседателството на СРМ, на седницата одржана 
на 3. XII. 1975 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Изречената казна да им се услови за 1 година 
на: 

1. Амди Али Ибраими, од Дебар, 
2. Сами Али Ибраими, од Дебар, 
3. Трпче Момчило Маринкоски, од с. Јанчиште, 
4. Љуба Киро Стефоска, од Охрид, 
5. Трпко Стојан Трпчески, од с. Жилче, 
6. Драги Боге Апостолоски, од с. Кошино. 

II 

Од неиздржаниот дел од казната да им се на-
мали 6 месеци на: 

1. Велин Киро Алексовски, од Гевгелија, 
2. Димче Киро Бабунски, од Башино Село. 

III 
Неиздржаниот дел од казната да им се прости 

на: 

1. Хасан Елес Дилавер, од Скопје, 
2. Ристо Стојан Трајановски, од с. Мренога, 
3. Гани Сакип Џевдат, од Скопје, 
4. Лика Али Пајазит, од Тетово. 

IV 
Изречената казна да му се прости на: 

1. Џемат Сали Мемедов, од Скопје. 

V 
Неиздржаниот дел од казната да им се услови 

за 2 години на: 

1. Емин Нешат Емини, од с. Расадиште, 
2. Боро Стојмир Балабанов, од Штип, 

, 3. Борче Страхил Манев, од Штип. 

VI 

Изречената казна да му се услови за 2 години 
на: 

1. Александар Михајло Сиљановски, од Скопје. 

VII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 10-497 
3. XII. 1975 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, с.р 

473 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за рас-

пределба на средствата за изградба и опремување 
на нестопански објекти што се од општ интерес за 
Републиката за 1975 („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/75 и 31/75), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

ОДЛУКА 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ 
ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГИОНАЛНИ АРХИВИ 

1. Од средствата за нестопански објекти наме-
нети за изградба на регионални архиви што ќе се 
остварат во 1975 година, на Општината Битола и 
се доделуваат 1.250.000 динари за изградба на ре-
гионален архив. 

2. Износот на средствата од претходната точка 
ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за фи-
нансии, според динамиката на приливот на сред-
ствата. 

3. Неискористените средства по оваа одлука се 
пренесуваат во наредната година. 

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

Бр. 12-2352/1 Претседател 
18. XI. 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с.р. 

474 

Врз основа на чл. 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СРМ донесува 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 

1. Се именува за советник на Републичкиот се-
кретар за економски односи со странство ФРИЦ-
ХАНД БРАНКО, досегашен директор на сектор за 
економика и организација во Фабриката за шавни 
цевки — Урошевац. 

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

Број 12-2477/1 Претседател 
26. XI. 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с.р. 
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Врз основа на член 107 од Законот за органи-
зацијата и подготовките на народната одбрана, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

РЕШЕНИЕ 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА КОМАН-
ДАНТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА 
ЗАШТИТА 

I. Се разрешува од должноста командант на 
Републичкиот штаб за цивилна заштита МЕТОДИ-
ЈА СТЕФАНОВСКИ, поради одење на нова долж-
ност. 

II. За командант на Републичкиот штаб за ци-
вилна заштита се именува 

- д-р ВУЛНЕТ СТАРОВА, потпретседател на 
Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Број 12-2474/1 
26. 11. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

476 

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за Из-
вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), а во врска со член 72, став 5 од Деловникот 
на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/68) и член 18 од Одлуката за привремената 
внатрешна организација на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/74), Извршниот совет, на седницата одржана 
на 2. 12. 1975 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ОДБОРОТ ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА И КО-
МУНАЛЕН СИСТЕМ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 

СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешува од должноста претседател на 
Одборот за внатрешна политика и комунален сис-
тем на Извршниот совет 

- д-р Трајче Труј оски 
И. За претседател на Одборот за внатрешна 

политика и комунален систем на Извршниот совет 
се именува 

— д-р Горѓи Цаца, член на Извршниот совет 
и републички секретар за правосудство. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Број 12-2528/1 
2. 12. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

477 
Врз основа на член 18 и 20 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), а во врска со член 72, став 5 од Деловни-
кот на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/68) и член 18 од Одлуката за привремената 
внатрешна организација на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/74), Извршниот совет, на седницата одржана 
на 2. 12. 1975 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешува од должноста претседател на 
Одборот за стопанство на Извршниот совет 

— Васил Туџаров, 
И. За претседател на Одборот за стопанство на 

Извршниот совет се именува 
— Милан Хорват, член на Извршниот совет на 

Собранието на СРМ. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Број 12-2529/1 
2. 12. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

478 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за 

музејската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР 
НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должност директор на Ет-
нолошкиот музеј на Македонија Вера Кличкова, 
поради пензионирање. 

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

Број 12-2401/1 
18. 11. 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

479 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот зе 

музејската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЕТНОЛОШКИ^ 

ОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за директор на Етнолошкиот 
музеј на Македонија МАРИЈА ХАЏИ ПЕЦЕВА, 
досегашен директор на Заводот за заштита на спо-
мениците на културата на град Скопје. 

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

Број 12-2405/1 
18 ноември 1975 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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480 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

1. Се именува за директор на Републичкиот 
завод за техничка соработка инж. Стојан Христов, 
виши советник во Извршниот совет. 

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

Број 12-2402/1 
18 ноември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

481 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРА-

КАЈ И ВРСКИ 

1. Ристо Јанковски, се разрешува од должност 
советник на републичкиот секретар за сообраќај 
и врски. 

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

Број 12-2403/1 
18 ноември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

482 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на членот 12 од Правилникот за рас-
пределба на личниот доход на работниците бр. 
01-4547/1, донесен од советот на Медицинскиот 
центар во Струмица на 30 октомври 1972 година, 
по одржаната јавна расправа на 6 ноември 1975 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на точката г) од 
членот 12 од Правилникот за распределба на лич-
ниот доход на работниците бр. 01-4547/1, донесен 
од советот на Медицинскиот центар во Струмица 
на седницата одржана на 30 октомври 1972 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Медицинскиот центар во Стру-
мица на начин определен за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 27/75 од 
3 септември 1975 година поведе постапка за оце-
нување уставноста на членот 12 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа, разгледувајќи го Правилникот за 
распределба на личниот доход на работниците од 
Медицинскиот центар во Струмица, Судот утврди 
дека според неговиот член 7 за распределба на 
средствата за личните доходи се утврдени след-
ниве основи: а) образование б) раководење в) по-
себни услови и г) минат труд. Потоа, Судот утвр-
ди дека во членот 12 од овој правилник се утвр-
дени во бодови мерилата за зголемување на ин-
дексната вредност на пресметковниот основ на 
личниот доход на работниците кои работат на ра-
ботни места под посебни услови поради постоење 
опасност од јонизација и опасност од заразување. 
Во таа смисла со овој член од правилникот е оп-
ределено поради опасност од јонизација на работ-
ниците што работат на работните места лекар-
фтизиолог, кој истовремено работи со рентген апа-
рати, рентген-техничари и рентгенолози пресмет-
ковниот основ за распределба на личниот доход 
да им се зголемува за 20 бода. Покрај тоа поради 
опасност од заразување лекар-фтизиолог добива 
уште 10 бода, додека за работниците на работни 
места рентген-техничари во антитуберкулозната 
служба не се предвидени мерила за зголемување 
на пресметковниот основ на личниот доход по-
ради опасност од заразување. 

Според ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) ра-
ботниците во основната организација на здруже-
ниот труд, меѓу другото, ги утврдуваат основите 
и мерилата за распределба на средствата за лич-
ни доходи и начинот на пресметување и исплата 
на личните доходи на работниците и на личните 
доходи за време поминато на работа ноќе или по-
долго од полното работно време. Од друга страна 
во алинејата 9 на делот II од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија е определено дека не-
прикосновената основа на положбата и улогата 
на човекот ја сочинува и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што со ставот 2 на точката г) 
од членот 12 од Правилникот за распределба на 
личниот доход на работниците од Медицинскиот 
центар во Струмица воопшто не се утврдени ме-
рила односно бодови за учеството на работниците 
на работното место рентгентехничар во антитубер-
кулозниот диспанзер во распределбата на сред-
ствата за лични доходи и по основот опасност од 
заразување иако и овие работници се изложени 
на таква опасност, Судот утврди дека оваа одред-
ба од правилникот не е во согласност со уставното 
начело за еднаквоста на правата, должностите и 
одговорностите на луѓето. 

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

У. бр. 27/75 
6 ноември 1975 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот 

С у д и ј а 
на Уставниот суд на Македонија, 

Боро Доганџиски, с. р. 

483 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на ставот 3 на член 10 од Самоуправ-
ната спогодба за распределба на доходот и лич-
ните доходи бр. 534 утврдена на собирот на ра-
ботниците на Трговското претпријатие „Јасен" во 
Прилеп одржан на 27 февруари 1975 година, по 
јавната расправа одржана на 15 октомври 1975 го-
дина донесе 
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О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 10 од Са-
моуправната спогодба за распределба на доходот 
и личните доходи бр. 534 утврдена на собирот на 
работниците на Трговското претпријатие „Јасен" 
во Прилеп одржан на 27 февруари 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Трговското претпријатие „Ја-
сен" во Прилеп на начин определен за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 51/74 од 9 ап-
рил 1975 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на самоуправната спо-
годба означена во точката 1 на оваа одлука и на 
Табеларниот преглед кој е составен дел на оваа 
самоуправна спогодба. Постапката поведена за 
оценувањето на нивната уставност и законитост 
Судот ја запре со решение У. бр. 51/74 донесено на 
15 октомври 1975 година, затоа што утврди дека 
работниците во означеното претпријатие ја отстра-
ниле неуставноста и незаконитоста на оспорените 
акти. 

4. На јавната расправа, разгледувајќи го по-
себно ставот 3 на член 10 од означената самоуп-
равна спогодба, Судот утврди дека во него е опре-
делено на работниците во оваа организација на 
здружениот труд да им припаѓа личен доход по 
основот минат труд во износ од 5 динари за се-
која година на работно искуство во оваа органи-
зација и надвор од неа. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 2 на член 42 од Законот за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) на секој ра-
ботник, во согласност со начелото на распределба 
според трудот и со порастот на продуктивноста на 
неговиот и на вкупниот општествен труд и со на-
челото на солидарноста на работниците во здру-
жениот труд, му припаѓа од доходот на основната 
организација на здружениот труд личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал за зголемувањето на 
доходот на основната организација. Од овие од-
редби на Уставот и законот произлегува дека лич-
ниот доход на работникот како по основот тековен 
труд така и по основот минат труд, треба да се 
утврдува во зависност од резултатите на неговиот 
труд и неговиот личен придонес за зголемувањето 
на доходот на основната организација, а според 
мислењето на Судот резултатите од трудот на ра-
ботникот и неговиот личен придонес за зголему-
вањето на доходот на основната организација не 
се еднакви кај сите работници. Со оглед на тоа 
што во ставот 3 на член 10 од означената само-
управна спогодба делот од личниот доход на ра-
ботникот по основот минат труд е утврден во ед-
наков фиксен износ во динари за сите работници 
во оваа организација независно од резултатите од 
трудот на работникот и неговиот личен придонес 
за зголемувањето на доходот на основната орга-
низација, Судот оцени дека означената одредба од 

. самоуправната спогодба не е во согласност со чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 
2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. 

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

У. бр. 51/74 
15 октомври 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

484 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за распределба на 
личниот доход на работниците, донесен од работ-
ничкиот совет на Градежното претпријатие „Пе-
лагонија" во Скопје на седницата од 27 јули 1972 
година, по јавната расправа одржана на 22 октом-
ври 1975 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 
на личниот доход на работниците, донесен од ра-
ботничкиот совет на Градежното претпријатие 
„Пелагонија" во Скопје на седницата одржана на 
27 јули 1972 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Градежното претпријатие „Пе-
лагонија" во Скопје на начин определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 79/74 од 3 ју-
ли 1975 година поведе постапка за оценување за-
конитоста на правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука, а посебно за оценување устав-
носта и законитоста на членот 18 од правилникот, 
како и на Табеларниот преглед на стартните осно-
ви за пресметување на личните доходи на работ-
ниците што е составен дел на означениот правил-
ник. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека означениот пра-
вилник е донесен од работничкиот совет на Гра-
дежното претпријатие „Пелагонија" во Скопје на 
седницата од 27 јули 1972 година, односно пред 
влегувањето во сила на Законот за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/73), дека тој е с^ уште 
во сила и дека врз основа на овој правилник се 
врши распределбата на средствата за лични до-
ходи на работниците во сите основни организации 
на здружен труд што се во состав на означеното 
претпријатие. 

Според членот 4 од означениот закон правата 
и обврските од меѓусебните односи во здружениот 
труд ги уредуваат работниците во основната ор-
ганизација и тоа со самоуправни спогодби, а спо-
ред членот 76 од овој закон работниците во орга-
низациите на здружениот труд беа должни до 
крајот на 1973 година своите меѓусебни односи во 
здружениот труд да ги уредат во согласност со 
одредбите на овој закон. Со оглед на тоа што и по 
истекот на рокот определен во законот работни-
ците во основните организации на здружениот 
труд во состав на Градежното претпријатие „Пе-
лагонија" во Скопје не склучиле самоуправни спо-
годби за распределба на средствата за лични до-
ходи, а распределбата на овие средства се уште 
се врши врз основа на оспорениот правилник, кој 
е донесен од работничкиот совет на означеното 
претпријатие, Судот утврди дека правилникот не е 
во согласност со означените одредби од законот. 

5. Оценувајќи одделни одредби од правилни-
кот Судот утврди дека според членот 30 од пра-
вилникот основи за пресметување на личниот до-
ход на работниците се: а) основниот работен учи-
нок за работните места на кои извршувањето на 
работите се мери по учинок, а за работните места 
на кои извршувањето на работите не може да се 
мери по учинок ефективното време поминато на 
работа во текот на пресметковниот период; б) ви-
сината на стартната основа на личниот доход оп-
ределена за работното место. Судот исто така 
утврди дека во членот 13 од правилникот е опре-
делено висината на стартната основа на личниот 
доход по работни места да се утврдува во фиксен 
износ или по работен час, а во членот 14 од пра-
вилникот како мерила односно основи за утвр-
дување висината на стартните основи по работни 
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места се утврдени: стручните и работните способ-
ности, работниот стаж во струката, физичките и 
умствените напрегања, одговорноста на работното 
место и спретноста. Потоа Судот утврди дека во 
ставот 1 на член 15 од правилникот е определено 
стартните основи на личните доходи на работни-
ците чиј работен придонес не се мери со норми 
(посредните работници), за секој работник поод-
делно да го определува комисија формирана од 
извршниот одбор, заедно со управите на органи-
зациите на здружениот труд, а дека според ста-
вот 2 на овој член од правилникот, стартните ос-
нови на работниците на раководни работни места 
ги определува извршниот одбор. Освен тоа Судот 
утврди дека во оспорениот правилник не се опре-
делени мерила за влијанието на секој од утврде-
ните основи врз придонесот на работниците чиј 
работен придонес не се мери по учинок, а дека во 
Табеларниот преглед на стартните основи за пре-
сметување на личните доходи на работниците, кој 
е составен дел на правилникот, месечните акон-
тации на личните доходи на работниците се утвр-
дени во определен распон во динари. Најпосле Су-
дот на јавната расправа утврди дека во членот 26 
од правилникот е определено ценовникот за сите 
видови работи што се мерат по учинок да го до-
несува Извршниот одбор на работната организа-
ција, врз основа на нормативите што се во сила 
и стартната основа на личниот доход. 

Во остварувањето на начелото за распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и ставот 2 на член 42 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд, работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд, согласно ставот 1 
на член 23 од Уставот и ставот 1 на член 4 од 
означениот закон, ги утврдуваат основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи, како и начинот за пресметување и исплата 
на личните доходи. Со оглед на тоа што во озна-
чениот правилник, како и во Табеларниот преглед 
на стартните основи, кој е составен дел на пра-
вилникот, работниците не определиле мерила за 
влијанието на секој од основите утврдени во чле-
нот 14 од правилникот врз работниот придонес на 
работниците чија работа не се мери по учинок и 
што согласно членот 15 од оспорениот правилник 
за висината на личниот доход на секој работник 
одлучува колегијален орган без мерила претходно 
определени непосредно од работниците за влија-
нието на секој од утврдените основи врз работни-
от придонес на работникот, Судот утврди дека 
оспорениот правилник, а посебно неговиот член 
15, како и Табеларниот преглед не се во соглас-
ност со членот 22 и со ставот 1 на член 23 од Ус-
тавот на СР Македонија и со ставот 1 на член 4 и 
ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд. 
Судот исто така оцени дека и членот 26 од пра-
вилникот не е во согласност со ставот 1 на член 
23 од Уставот на СР Македонија како и со ставот 
1 на член 4 од означениот закон затоа што според 
тој член од правилникот ценовникот во кој се 
определени мерилата за учеството во распредел-
бата на средствата за лични доходи на работни-
ците кои работат по учинок го донесува извршен 
орган, а не непосредно работниците, а според мис-
лењето на Судот работниците во основната орга-
низација треба да ги донесуваат како правилни-
кот за норми така и ценовникот на работите. 

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

У. бр. 79/74 
22 октомври 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 
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Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката за утврдување на при-
донесите од личниот доход на граѓаните и од до-
ходот на основните организации на здружениот 
труд за самоуправните интересни заедници на оп-
штина Радовиш бр. 02-675, донесена од Собранието 
на општина Радовиш на седницата од 17 мај 1975 
година, по јавната расправа одржана на 6 ноември 
1975 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека во време на важењето 
на Одлуката за утврдување на придонесите од 
личниот доход на граѓаните и од доходот на ос-
новните организации на здружениот труд за само-
управните интересни заедници на општина Радо-
виш бр. 02-675, донесена од Собранието на општи-
ната Радовиш на седницата одржана на 17 мај 
1975 година („Службен гласник на општина Ра-
довиш" бр. 3/74) не биле во согласност: 

а) членот 2 од одлуката со членовите 49 и 50 
во врска со членот 19 од Законот за самоуправни-
те интересни заедници на образованието („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74); 

б) членот 3 од одлуката со членот 32 во врска 
со членот 20 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на културата („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74); и 

в) членот 4 од одлуката со членовите 46 и 47 
во врска со членот 34 од Законот за физичката 
култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Радовиш". 

3. Самоуправната интересна заедница на кул-
турата во Радовиш му поднесе на Уставниот суд 
на Македонија предлог за оценување законитоста 
на членот 3 од одлуката означена во точката 1 на 
ова решение. Според наводите во предлогот оваа 
одредба од одлуката била незаконита затоа што не 
ги предвидувала придонесите од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска 
дејност како извори на средства на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата во Радо-
виш, кои ги обезбедуваат работните луѓе од под-
рачјето на општината, утврдени во членот 20 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
културата. 

4. На јавната расправа Уставниот суд на Ма-
кедонија утврди дека со оспорената одредба од 
одлуката не се предвидени придонесот од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
и придонесот од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност како извори на сред-
ства на Самоуправната интересна заедница на 
културата во Радовиш. При тоа Судот утврди дека 
овие придонеси не се предвидени ниту во члено-
вите 2 и 4 од одлуката. На оваа расправа Судот 
утврди и тоа дека самоуправните интересни за-
едници на образованието, културата и на физич-
ката култура во Радовиш донеле одлуки со кои 
ги определиле придонесите пропишани со закон и 
ги утврдиле стапките на овие придонеси со важ-
ност од 1 јануари 1975 година, со што престанала 
важноста на одлуката чија одредба е оспорувана. 

Со оглед на тоа што предлогот за оценување 
законитоста на членот 3 од означената одлука е 
поднесен пред престанокот на важноста на одлу-
ката како и поради тоа што од денот на преста-
нокот на одлуката чија одредба се оспорува до 
денот на одлучувањето не поминало повеќе од 
една година Судот одлучи да се впушти во оце-
нување законитоста на одделни одредби од одлу-
ката — став 2 на член 419 од Уставот на СР Ма-
кедонија. 
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5. Според членот 19 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на образованието сред-
ствата на заедниците за основно образование и 
воспитување ги обезбедуваат работните луѓе, по-
крај другото, со придонес од личен доход од са-
мостојно вршење на стопанска дејност и со при-
донес од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност. Со ставот 1 на член 49 од 
овој закон е предвидено дека, доколку заедниците 
на основното образование не бидат основани до 
31 март 1974 година, собранието на општината ќе 
донесе одлука за основање на заедница на основ-
ното образование. Според членот 50 од истиот за-
кон заедниците на основното образование најдоц-
на до 31 март 1974 година ќе ги утврдат стапките 
на придонесите на образованието, а доколку до 
тој ден не се утврдат овие стапки, ќе се приме-
нуваат стапките што ќе ги утврди собранието на 
општината. Со членот 20 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата е про-
пишана обврска средствата на заедницата на кул-
турата работните луѓе да ги обезбедуваат, покрај 
другото, со придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност и со придонес од 
личен доход од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност. Според членот 32 од овој закон ако 
општинската заедница на културата не се кон-
ституира до 31 март 1974 година, собранието на 
општината ќе донесе одлука за основање на оп-
штинска заедница на културата со која ќе ЈГИ 
утврди и стапките на придонесите од членот 20 
на овој закон. Со членот 34 од Законот за физич-
ката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура е предвидено средства 
на заедниците на физичката култура да им обез-
бедуваат работните луѓе, покрај другото, со при-
донес од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност и со придонес од личен доход 
од самостојно вршење на нестопанска дејност. Со 
членот 45 од овој закон е предвидено заедниците 
на физичката култура да отпочнат со работа до 
31 март 1974 година, а со членот 46 од истиот за-
кон е предвидено доколку општинските заедници 
на физичката култура не се основаат до овој ден 
собранието на општината ќе донесе одлука за 
основање на општинска заедница на физичката 
култура. Според членот 47 од^ овој закон заедни-
ците на физичката култура ќе ги утврдат стап-
ките на придонесите според овој закон, најдоцна 
до 31 март 1974 година, а ако во овој рок не се 
утврдат стапките на придонесите на заедницата 
на физичката култура од тој ден привремено ќе 
се применуваат стапките што ќе ги утврди собра-
нието на општината. 

6. Уставниот суд на Македонија смета дека со-
бранието на општината со закон е овластено да 
основа општински заедници на образование, кул-
тура и физичка култура и да ги утврдува стап-
ките на придонесите пропишани со закон, ако во 
законски предвидениот рок не се конституираат 
овие заедници и дека во таков случај општин-
ското собрание е должно да ги предвиди сите 
придонеси предвидени со закон. 

Со оглед на тоа што со членовите 2, 3 и 4 од 
означената одлука Собранието на општина Радо-
виш не ги предвидело сите придонеси определени 
со закон, туку само некои од нив, Судот оцени 
дека, во време на важењето на одлуката, не биле 
во согласност: членот 2 од одлуката со ставот 1 
на членовите 49 и 50 во врска со членот 19 од За-
конот за самоуправните интересни заедници па 
образованието, членот 3 од одлуката со ставот 2 
на член 32 во врска со членот 20 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
и членот 4 од одлуката со членовите 46 и 47 во 
врска со членот 34 од Законот за физичката кул-
тура и самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура. 

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

У.бр. 101/74 
6 ноември 1975 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот 

С у д и ј а 
на Уставниот суд на Македонија, 

Мире Доновски, с. р. 
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Уставниот суд на Македонија, на основа ста-
вот 1 на член 58 и членот бб од Законот за Устав-
ниот суд на Македонија, на седницата одржана на 
19 ноември 1975 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 
уставноста на членовите 84—89 и членот 95 од За-
конот за станбените односи („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/73). 

2. Здружението на сопствениците на семејни 
станбени згради и станови во Македонија му под-
несе на Уставниот суд на Македонија претставка 
со барање да се поведе постапка за оценување 
уставноста на одредбите од Законот за станбените 
односи означени во точката 1 на ова решение. 
Според наводите во претставката означените од-
редби од законот не се во согласност со членовите 
94, 103 и 204 од Уставот на СР Македонија. Здру-
жението смета дека членот 94 од Уставот на гра-
ѓаните им го гарантира правото на сопственост на 
станбени згради и станови што служат за задо-
волување на личните и семејните потреби и дека 
тоа право може да биде ограничено само во слу-
чаите и под условите предвидени во членот 100 
од Уставот. Меѓутоа, според наводите во претстав-
ката, со оспорените одредби од законот се вршат 
такви ограничувања на правата на сопствениците 
на семејни станбени згради и станови во кои жи-
веат носители на станарско право, кои практично 
го укинуваат ова уставно право, без за тоа да по-
стои основ во Уставот. Во претставката исто така 
се наведува дека овие одредби од законот се спро-
тивни и на начелото на рамноправноста на граѓа-
ните утврдено во членот 204 од Уставот затоа што 
се утврдуваат различни права и обврски на соп-
ствениците на семејни станбени згради и станови 
во кои живеат носители на станарско право и 
сопствениците на ваквите станбени згради и ста-
нови во кои не живеат носители на станарско 
право. Најпосле во претставката се наведува и тоа 
дека означените одредби од Законот за станбените 
односи не се во согласност и со членот 103 од Ус-
тавот затоа што според оваа одредба од Уставот 
за станбените потреби на работните луѓе и граѓа-
ните што не се во состојба на друг начин да обез-
бедат стан се грижи општината, па според мис-
лењето изнесено во претставката, противуставно е 
што сопствениците на становите се задолжуваат 
да го решаваат станбеното прашање на определена 
категорија граѓани. 

Подобна, Комисијата за претставки и поплаки 
на Собранието на СФРЈ му ја достави на надлеж-
ност на Уставниот суд на Македонија и заеднич-
ката претставка што делегатите на сите републич-
ки здруженија на сопствениците на семејни стан-
бени згради и станови, освен од СР Црна Гора и 
САП Косово, ја упатиле до Собранието на СФРЈ, 
во која исто така се изнесува мислење дека се 
противуставни одредбите од републичките закони 
со кои се уредува прашањето за правата на соп-
ствениците на семејните станбени згради и стано-
ви во кои живеат носители на станарско право. 

Стр. 831 - Ѕр. 45 
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3. Разгледувајќи го Законот за станбените од-
носи Уставниот суд на Македонија утврди дека 
со ставот 1 на член 84 од законот е определено 
дека сопственикот на семејна станбена зграда има 
право да се усели во празен стан во својата згра-
да, додека во членот 86 од законот е утврдено 
право на сопственикот на семејна станбена зграда 
станот што го користи во своја или друга зграда 
да го замени за друг свој стан, под услов на но-
сителот на станарско право да му понуди во за-
мена друг стан што одговара на потребите на не-
говото семејно домаќинство, со тоа што понуде-
ниот стан не мора да биде поголем од станот што 
тој треба да го користи. Потоа, во членот 88 од за-
конот е определено дека ако носителот на станар-
ско право не се согласи со замената, ова свое пра-
во сопственикот може да го остварува преку над-
лежниот суд. Најпосле во членот 95 од законот е 
определено дека корисниците на стан во семејни 
станбени згради и станови, како посебни делови 
на зграда во сопственост на граѓаните, ги имаат 
сите права и обврски на носител на станарско 
право ако во станот се уселени врз основа на акт 
од надлежниот орган или на станот стекнале ста-
нарско право, а дека сопствениците ги имаат пра-
вата на давател на стан на користење. 

Од друга страна во членот 74 од Законот за 
станбените односи е определено дека сопственикот 
на семејна станбена зграда може стан во својата 
зграда да издаде на користење доколку не го ко-
ристи сам или членовите на неговото семејно до-
маќинство, а во членот 75 од законот е определено 
дека корисникот на станот од претходниот член 
не се здобива со станарско право, туку само со 
правата и обврските утврдени во договорот за ко-
ристење на станот. 

Според ставот 1 на член 214 од Уставот на СР 
Македонија загарантирано му е на граѓанинот 
стекнување станарско право на стан во општестве-
на сопственост со кое му се обезбедува под усло-
ви определени со закон трајно да користи стан во 
општествена сопственост заради задоволување на 
личните и семејните потреби, а според ставот 2 на 
овој член од Уставот правото на граѓаните за ко-
ристење стан на кој постои право на сопственост 
се уредува со закон. Со оглед на тоа што Законот 
за станбените односи определува дека корисник 
на стан во семејна станбена зграда на која постои 
право на сопственост не се стекнува со станарско 
право, туку само со права и обврски утврдени во 
договорот за користење на станот, Судот смета 
дека не може со основ да се постави прашањето 
за согласноста на овој закон со членот 214 од Ус-
тавот, затоа што законот не предвидува можност 
за стекнување станарско право врз стан на кој 
постои право на сопственост. Одредбите од члено-
вите 84, 86, 88 и 95 од Законот за станбените од-
носи ги уредуваат затечените состојби во областа 
на станбените односи настанати пред влегувањето 
во сила на законот, поради што според мислењето 
на Судот, тие имаат карактер и значење на пре-
одни одредби. При тоа, со овие одредби од законот 
не само што не се овозможува ново стекнување 
на станарско право во станбена зграда односно 
стан во сопственост на граѓаните, туку со нив се 
обезбедува постепена ликвидација на односите но-
сител на станарско право—сопственик на семејна 
станбена зграда односно стан, што е во согласност 
со начелото утврдено во членот 214 од Уставот. Од 
друга страна, престанокот на станарското право на 
стан во семејна станбена зграда односно стан во 
сопственост на граѓаните, стекнато врз основа на 
порано важечките прописи, според мислењето на 
Судот, би било спротивно на начелото за забрана 
на повратното дејство на законите и на другите 
прописи утврдено во членот 262 од Уставот. 

Во врска со наводите во претставката дека со 
оспорените одредби од законот се ограничува пра-
вото на траганите да имаат во сопственост стан-
бени згради и станови за задоволување на личните 
и семејните потреби, утврдено во ставот 2 на член 

94 од Уставот, Судот врз основа на членовите 98, 
100 и точката 9 од став 1 на член 301 од Уставот 
застана на мислење дека правото на сопственост 
утврдено со членот 94 од Уставот не е апсолутно 
и дека тоа може со закон да биде ограничено во 
однос на одделни овластувања. 

Оценувајќи ги наводите во претставката дека 
оспорените одредби од Законот за станбени односи 
се во спротивност со уставното начело за рамно-
правноста на граѓаните определено во членот 204 
од Уставот, Судот утврди дека се тие неосновани 
затоа што начелото на рамноправност на граѓа-
ните утврдено во овој член од Уставот, според 
мислењето на Судот, се остварува при еднакви 
услови определени во Уставот и законот. Поради 
тоа Судот смета дека не може да станува збор за 
нерамноправна положба на сопствениците на стан-
бени згради и станови во кои граѓаните се стек-
нале со станарско право и сопствениците на стан-
бени згради и станови со кои граѓанинот се стек-
нал само со право на користење, затоа што тие 
не се наоѓаат во еднакви услови. 

Најпосле, Судот го оцени како неоснован и 
наводот во претставката дека оспорените одредби 
од законот се спротивни на ставот 2 на член 203 
од Уставот во кој е определено дека општината 
се грижи за станбените потреби на работните луѓе 
и граѓаните што не се во состојба на друг начин 
да обезбедат стан, затоа што Судот смета дека 
оваа уставна одредба ја обврзува општината само 
во поглед на лицата кои поради својата матери-
јална или социјална положба не можеле да го ре-
шат станбеното прашање, а не е и во поглед на 
лицата на кои станбеното прашање им е решено 
врз основа на порано важечките прописи. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на ова решение. 

У. бр. 90/74 
19 ноември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 11 од Законот за саден 
материјал („Службен весник на СРМ" бр. 10/73), 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА КОНТРОЛА НАД 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
1. Институт за шумарство и дрвна индустрија 

при ЗДИШ „Треска" — Скопје. 

Број 09-820/2 
16 април 1975 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 

ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИ-

СТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 18 од Законот за 
саден материјал („Службен весник на СР Маке-
донија" бр. 10/73), објавува дека во Регистарот на 
шумски саден материјал се запишува: 

- ЗДИШ „Треска" - ООЗТ тополарство и 
земјоделство „Топола" — Скопје, Рег. бр. 28, 
страна 28, книга III, решение бр. 09-611/1 
од 30. III. 1975 година. 
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ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИ-
СТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДОРАБОТУ-

ВАЧИ НА ШУМСКО СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 24 од Законот за 
семе („Службен весник на СРМ" бр. 18/73), обја-
вува дека во Регистарот на производители и дора-
ботувачи на шумско семе се запишуваат следните 
организации на здружениот труд: 

— ЗДИШ „Треска" — погон шумско стопан-
ство „Кожуф" — Гевгелија, Рег. бр. 1, страна 1, 
книга бр. 1, решение бр. 09-УП/1о-25 од 3. III. 1975 
година; 

— Шумско стопанство „Караџица" — Скопје, 
Рег. бр. 2, страна 2, книга бр. I, решение бр. 09-
УП/10-184 од 14. X. 1975 година; 

— Организација на здружен труд Национални 
паркови и ловишта — Основна организација на 
здружен труд Национален парк „Маврово" — Ма-
врови Анови. Рег. бр. 3, страна 3, книга бр. I, ре-
шение бр. 09-УП/1о-196. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

342 
Врз основа на член 10 од Законот за опште-

ствено договарање и самоуправно спогодување за 
основите и мерилата за распределба на доходот 
и личните доходи и за општествено насочување на 
распределбата на доходот („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/71), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, Републичкиот одбор на Син-
дикатот на работниците од општествените дејности 
на Македонија, Заедницата за пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Републич-
ката заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита, Републичката за-
едница на вработувањето, Републичката заедница 
на културата, Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата, 
Општата заедница за образование, Републичката 
заедница за физичка култура, Републичката заед-
ница на научните дејности и Самоуправната ин-
тересна заедница на станувањето го склучија 
следниот 

ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И ДРУГИТЕ 
ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА СЕКРЕТАРИТЕ НА РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 

Со овој Општествен договор се утврдуваат 
критериумите и мерилата за усогласување на лич-
ните доходи, на личните примања од средствата 
за заедничка потрошувачка и на личните прима-
ња што ги товарат материјалните трошоци на се-
кретарите на републичките самоуправни интерес-
ни заедници. 

Член 2 
Личните доходи на секретарите на републич-

ките самоуправни интересни заедници по сите ос-
нови и мерила вклучително по основ на минатиот 
труд, се усогласуваат и можат да се движат до 
висината на надоместокот на личен доход по сите 
основи како и според критериумите и мерилата 
што се утврдени за замениците на републичките 
секретари. 

Член 3 
Личните примања од средствата на заеднич-

ката потрошувачка и на товар на материјалните 
трошоци на секретарите на републичките самоуп-
равни интересни заедници се усогласуваат со кри-
териумите и мерилата за соодветните примања ут-
врдени во Посебниот општествен договор склучен 

за функционерите на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Претседателството на 
Социјалистичка Република Македонија, Извршни-
от совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, општествено-политичките орга-
низации и Стопанската комора на Македонија и 
во актите донесени врз основа на тој договор. 

Член 4 
Потписниците на овој договор во рок од 45 дена 

од неговото влегување во сила ќе ги усогласат со 
него своите општи акти. 

Член 5 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува : 

— по однос на личните доходи од 1 јануари 
1975 година; 

— за останатите одредби, од денот на влегува-
њето во сила на Договорот. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Ма-

кедонија, 
Душко Ѓорѓиев, с.р. 

За Заедницата на 
пензиското и инва-

лидското осигурување 
на Македонија, 

Лилјана Манева, с.р. 

За Републичката са-
моуправна интересна 
заедница за социјална 

заштита 

За Републичката за-
едница на културата, 

За Општата заедница 
на образованието, 

проф. Димче Левков, с.р. 

За Републичкиот од-
бор на Синдикатот 

на работниците од оп-
штествените дејности 

на Македонија, 
Васко Попоски, с. р. 

За Републичката за-
едница на здравството 
и здравственото оси-

гурување, 
Никола Арсовски, с. р. 

За Републичката за-
едница на вработува-

њето, 
Миливој Димитровски, с.р. 

За Републичката са-
моуправна интересна 

заедница за општес-
твена заштита на 

децата 

За Републичката за-
едница на физичката 

култура, 
Димитар Поповски, с.р. 

За Заедницата на на-
учните дејности, 

д-р Тодор Џунов, С. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

343 
Врз основа на член 149 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 22 де-
кември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1976 ГОДИНА 
I 

Стапката на основниот придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување за 1976 година се опре-
делува на 9,2% од бруто износите на личните до-
ходи и другите примања што служат за утврдува-
ње на пензиската основа, односно во висина од 
12,95 од нето износите на личните доходи и други-
те примања што служат за утврдување на пензис-
ката основа. 

Пресметувањето и уплатувањето на основниот 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување со 
примена на стапката на придонесот на нето лич-
ните доходи и другите примања што служат за ут-
врдување на пензиската основа определена во 
претходниот став ќе се применува до колку бруто 
личниот доход не ги содржи сите придонеси од 
бруто личниот доход. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-1605/1 

22 декември 1975 година 
Скопје 

За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 

344 
Врз основа на член 148 и 149 став 5 од Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собрание-
то на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржа-
на на 22 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВА-
ЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО 
ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК 

ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за инвалидско осигурување 

за покривање на трошоците на инвалидското оси-
гурување што настанале во врска со инвалидноста 
над утврдениот просек, во 1976 година плаќаат си-
те организации на здружениот труд и другите, са-
моуправни организации и заедници и други работ-

ни заедници кои не се организирани како органи-
зации на здружен труд (во натамошниот текст: ор-
ганизациите) кои според својата дејност спаѓаат во 
групите на дејности во кои бројот на инвалидите 
го надминува определениот просек и се опфатени 
со оваа одлука. 

II 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите кои според својата деј-
ност се распределени во следниве групи на деј-
ности : 

123, 125, 511, 740, 812 по стапка од 0,15% 
117, 120, 122, 311 по стапка од 0,40% 
121, 412 по стапка од 0,70% 
516 по стапка од 0,90% 
115 по Стапка од 1,15% 
114 по стапка од 1,40% 
116, 413 по стапка од 1,75% 

III 
Организациите кои вработуваат инвалиди на 

трудот од II и III категорија на инвалидност со 
полно работно време можат да бараат намалување 
на стапката на додатниот придонес од точка II на 
оваа одлука и тоа за: 

— 10% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници, 

— 15% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници, 

— 20% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот до 50 активни осигуреници. 

Во бројот на вработени инвалиди на трудот не 
влегуваат инвалидите кои организациите се долж-
ни да ги вработат согласно со Законот. 

IV 
За измена на стапките односно престанување 

на обврските за плаќање на овој придонес поради 
знатно изменети услови односно околности ка ј од-
делни организации одлучуваат стручните служби 
на општинските заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување, по службена должност или 
на предлог на заинтересираните организации. 

Измената на стапките односно престанување на 
обврските за плаќање на орој придонес се при-
менува од првиот ден на наредниот месец по под-
несувањето на барањето односно по одлучувањето 
по службена должност. 

V 
Основица за пресметување на додатниот при-

донес за инвалидското осигурување за покривање 
на трошоците на инвалидското осигурување што 
настанале во врска со инвалидноста над утврде-
ниот просек, претставува нето личниот доход ос-
тварен од работа на работниците во редовно работ-
но време, од работа подолга од полното работно 
време и од дополнителна работа. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1606/1 
22 декември 1975 година За претседател, 

Скопје Ангел Теов, с.р. 
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345 
Врз основа на член 148 и 149 став 4 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 22 де-
кември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕ-

ТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

I 
Додатниот придонес за стажот на осигурува-

њето што се смета со зголемено траење служи за 
покривање на зголемените обврски на пензиското 
и инвалидското осигурување што настануваат по-
ради сметањето на стажот на осигурувањето со 
зголемено траење и со намалувањето на старосна-
та граница на осигурениците на одредени работ-
ни места односно работи. 

II 
Додатниот придонес од точка 1 на оваа одлу-

ка го плаќаат организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници и 
други работни заедници кои не се организирани 
како организации на здружениот труд по стапка 
од: 

а) 4,60% на бруто, односно 6.475% на нето ос-
новица — за работниците вработени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат како 18 месеци стаж на 
осигурување, 

б) 3,067% на бруто, односно 4.316% на нето ос-
новица — за работниците вработени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат како 16 месеци стаж на 
осигурување. 

в) 2,30% на бруто, односно 3.237% на нето ос-
новица — за работниците вработени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно помина-
ти на работа им се сметаат како 15 месеци стаж 
на осигурување, 

г) 1,53% на бруто, односно 2.158% на нето ос-
новица — за работниците вработени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат како 14 месеци стаж на 
осигурување. 

III 
Додатниот придонес за пензиско и инвалидско 

осигурување по стапките од точка 2 на оваа од-
лука се пресметува на нето личниот доход на ра-
ботниците вработени на работни места, односно ра-
боти на кои стажот на осигурувањето им се смета 
со зголемено траење. 

Со оваа одлука се опфатени осигурениците од 
член 116 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

IV 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за продолжување важнос-
та на Одлуката за стапките на додатниот придонес 

за стажот на осигурувањето што се смета со зго-
лемено траење за 1974 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 50/74). 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1607/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 

346 

Врз основа на член 148 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 
8 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 22 де-
кември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1976 
ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ 
ОД ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЗЕРВАТА НА 
ФОНДОТ И ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА 

ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I 
Од вкупните приходи на Фондот на пензиско-

то и инвалидското осигурување, за резервата на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње се издвојуваат средства во висина од 2%. 

II 

Дел од средствата на резервата што ќе служи 
за обртни средства се утврдува во висина од 10% 
од вкупно остварените расходи на Фондот во 1975 
година. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1608/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 
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347 
Врз основа на член 148 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 19 
и член 246 од Статутот на Заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
22 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРА-
ВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1976 

ГОДИНА 

Од вкупните приходи на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување ќе се издвојуваат 
во 1976 година наменски средства за закрепнување 
на корисниците на пензија и на определени права 
од инвалидското осигурување по стапка од 1,5% од 
вкупниот износ на исплатените пензиски примања 
и исплатениот надоместок на материјалното обез-
бедување во врска со професионалната рехабили-
тација и на привремениот надоместок во врска со 
вработувањето, освен додатокот за помош и нега. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1609/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 

348 
Врз основа на член 147 и 151 став 2 од Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 22 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕС ЗА ЛИЦАТА ОСИГУРЕНИ ЗА ОД-

ДЕЛНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Паушалните износи на придонесот за инвалид-
ско осигурување се утврдуваат: 

а) за лицата осигурени само за случај на ин-
валидност и телесно оштетување предизвикано со 
несреќа на работа и професионална болест, и тоа: 

— работници кои работат на работно место за 
кое е предвидено работно време пократко од пол-
ното работно време, 

— ученици на училишта за средно образование 
и студенти на виши и високи школи, факултети и 
уметнички академии, кога вршат задолжителна 

практична работа во училници или работилници 
или кога вршат практична работа во организации 
на здружен труд и други самоуправни организации 
и заедници, државни органи, општествено" поли-
тички организации и здруженија и други работни 
заедници што не се организирани како организа-
ции на здружениот труд, 

— лица на доброволна практика (волонтери) 
кои не остваруваат личен доход, 

— лица кои вршат работи или задачи по осно-
ва на договор за дело по прописите за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, 

— југословенски државјани кои согласно ва-
жечките прописи се упатени во странство за уче-
ње односно здобивање на практика, 

— странски државјани кои се наоѓаат на уче-
ње односно практика во Југославија, ако држава-
та чии државјани се тие исто така постапува со 
југословенските државјани, доколку со меѓународ-
на спогодба не е определено поинаку, 

б) за лицата осигурени само за случај на 'ин-
валидност и телесно оштетување предизвикано со 
несреќа на работа, и тоа: 

— лица на организирани јавни работи од оп-
што значење или во акции на спасување или од-
брана од елементарни непогоди или несреќи, 

— лица во вршење на одделни јавни функции 
или граѓански должности по повик на државните 
органи, 

— лица на воена вежба во Југословенската 
народна армија односно во состав на единиците на 
територијалната одбрана или цивилната заштита, 

в) за лицата осигурени по престанување свој-
ството на работник во здружениот труд или друго 
својство, и тоа: 

— лица додека се уредно пријавени кај опш-
тинската заедница за вработување на работници, 
доколку се пријавени во рок од 30 дена по прес-
танувањето на својството на работник во здруже-
ниот труд, 

— лица додека се наоѓаат во Југословенската 
народна армија на воена вежба или отслужување 
на воениот рок ако стапиле во рок од 30 дена по 
престанувањето на својството на работник во здру-
жениот труд. 

II 
Паушалните износи на придонесот за инвалид-

ско осигурување за осигурениците од точка I на 
оваа одлука се утврдуваат, и тоа: 

за лицата со висока стручна 
подготовка во износ од 

за лицата со виша стручна 
подготовка односно стручна 
подготовка на висококвали-
фикуван работник во износ 
од 
за лицата со средна стручна 
подготовка односно стручна 
подготовка на квалификуван 
работник во износ од 
за лицата со останати степе-
ни на стручна подготовка ка-
ко и за лицата без стручна 
подготовка во износ од 

III 

91,00 дин. 

83,00 дин. 

76,00 дин. 

53,00 дин. 

Паушалните износи на придонесот за инвалид-
ското осигурување утврдени во точката И на оваа 
одлука се месечни, а се плаќаат наназад. 

До колку во конкретен случај се работи за 
покус период од еден месец, придонесот се пресме-
тува за секој календарски ден по 1/30 од месечниот 
износ на придонесот утврден во точката II на оваа 
одлука. 
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IV 
Паушалните износи на придонесот утврдени во 

точката II на оваа одлука почнувајќи од 1 јануа-
ри 1977 година, во почетокот на секоја година се 
валоризираат со просечниот пораст на номинални-
те лични доходи во Републиката во претходната 
година. 

V 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување на 
паушални износи на придонесот за лицата осигу-
рени за одделни права од инвалидското осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 50/74). 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1610/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 

349 

Врз основа на член 151 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 6 од Статутот на заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 22 де-
кември 1975 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИД-
СКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ 
И ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИ-

ГУРЕНИЦИ 

I 

Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање во паушален износ се утврдува: 

1) за домашни помошнички што се ангажира-
ни од приватни домаќинства или лица за вршење 
на домашни работи, и 

2) за лица кои по завршувањето на школува-
њето се наоѓаат на задолжителна практична рабо-
та или се на доброволна практика, ако работат со 
полно работно време. 

II 
Паушалните износи на придонесот за пензис-

ко и инвалидско осигурување за осигурениците од 
точка I на оваа одлука се утврдуваат, и тоа: 
— за лицата со висока стручна подготовка во из-

нос од 343 д. 
— за лицата со виша стручна подготовка 

односно стручна подготовка на високва-
лификуван работник во износ од 313 д. 

— за лицата со средна стручна подготовка 
односно стручна подготовка на квалифи 
куван работник во износ од 286,70 д. 

— за лицата со останати степени на струч-
на подготовка, како и за лицата без 
стручна подготовка во износ од 200 д. 

III 
Утврдените износи на придонесот за пензиско 

и инвалидско осигурување се месечни, а се плаќа-
ат наназад. 

До колку во конкретен случај се работи за по-
кус период од еден месец, придонесот се пресмету-
ва за секој календарски ден . по 1/30 од придонесот 
утврден во точка II на оваа одлука. 

IV 
Паушалните износи на придонесот утврдени во 

точка II од оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 
1977 година, во почетокот на секоја година се ва-
лоризираат со просечниот пораст на номиналните 
лични доходи во Републиката во претходната го-
дина. 

V 
Како основица за пресметување на придонесот 

за пензиско и инвалидско осигурување за работ-
ник на неплатено отсуство до 30 дена на кој не 
му е исплатен личен доход за времето кое му се 
признава во стаж на осигурување спред важеч-
ките прописи, се зема просечниот личен доход ос-
тварен во претходната година. 

До колку во претходната година место личен 
доход е приман надоместок, како основица се зе-
ма основата од која е пресметан надоместокот. 

VI 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за придонесите за 
пензиското и инвалидското осигурување во пау-
шални износи и основици за пресметување на при-
донесот за пензиско и инвалидско осигурување за 
одделни категории осигуреници („Службен весник 
на СРМ" бр. 50/74). 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1611/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 

350 
Врз основа на член 148 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 7 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 декември 
1975 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1976 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на Фондот на пензиското и ин-

валидското осигурување на Заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
во првото тримесечје на 1976 година ќе се врши 
сразмерно на просечните месечни приходи и рас-
ходи на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување во 1975 година, зголемени за 20%. 
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II 
Приходите што ќе се остварат и расходите што 

ќе се извршат во текот на временото финансирање 
во првото тримесечје на 1976 година се составен 
дел на Финансискиот план на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување за 1976 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1612/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 
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Врз основа, на член 147 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 7 
од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 
22 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1976 ГО-

ДИНА 

I 
Финансирањето на Стручната служба на Заед-

ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија во првото тримесечје од 1976 годи-
на ќе се врши сразмерно на просечните месечни 
приходи и расходи на Стручната служба во 1975 
година. 

II 
Приходите што ќе се остварат и расходите што 

ќе се извршат во текот на временото финансира-
ње во првото тримесечје на 1976 година чинат сос-
тавен дел на финансискиот план на Стручната 
служба на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија за 1976 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1613/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 
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Врз основа на член 203 став 1 а во врска со 

член 117 став 3 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја („Службен весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 22 декември 1975 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕС-
ТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУ-
РЕНИЦИ ВО УСТАНОВИ ОД ИНТЕРНАТСКИ 

ТИП ЗА ВРЕМЕ НА СПЕЦИЈАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со оваа одлука, согласно член 117 од Статутот 

на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, се утврдува делот на 
трошоците за сместување на децата — инвалиди 
на осигуреници во установи од интернатски тип 
за време на специјално воспитување и образова-
ние што паѓаат на товар на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување, како и де-
лот на трошоците што ги поднесува осигуреникот 
од кого детето — инвалид го изведува правото на 
рехабилитација односно детето — инвалид како 
уживател на семејна пензија. 

Член 2 
Делот на трошоците што ги поднесува осигуре-

никот од кого детето-инвалид го изведува правото 
на рехабилитација односно детето-инвалид ужи-
вател на семејна пензија зависи од вкупниот при-
ход на неговото домаќинство. 

Во вкупниот приход на домаќинството не вле-
гуваат: паричниот надоместок за телесно оштету-
вање, додатокот за помош и нега, додатокот за деца, 
ниту други приходи на членовите на домаќинство-
то за кои со посебни прописи е предвидено дека 
не се земаат предвид при утврдувањето на имот-
ната состојба на домаќинството. 

Член 3 
АКО приходите по член на домаќинството из-

несуваат до 600 динари месечно, трошоците за смес-
тување паѓаат во целост на товар на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: Заедницата). 

Ако приходите од претходниот став изнесуваат 
повеќе од 600 динари месечно по член на дома-
ќинството, осигуреникот од кого детето го изведу-
ва правото на рехабилитација односно детето — 
инвалид уживател на семејна пензија поднесува 
дел од трошоците во соодветен процент од прихо-
дите по член на домаќинството, и тоа: 

над 600 ДО 700 динари 30% 
над 700 ДО 800 динари 40% 
над 800 до 900 динари 50% 
над 900 ДО 1000 динари 60% 
над 1000 до 1200 динари 70% 
преку 1200 Ѓ 80% 

АКО еден од родителите на детето — инвалид е 
на работа во странство, ќе се смета дека домаќин-
ството има приходи над 1200 динари по член на до-
маќинството. 

До колку осигуреникот има две и повеќе деца 
— инвалиди кои се наоѓаат на рехабилитација, 
учествува со 50% од предвиденото учество во став 
втори на овој член. 

Остатокот на трошоците до полната цена на 
трошоците за сместување паѓаат на товар на За-
едницата. 
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Член 4 
Ако остатокот на трошоците за сместување што 

во смисла на член 3 став 4 од оваа одлука ги под-
несува Заедницата е помал од една десеттина од 
вкупните трошоци за сместување, Заедницата под-
несува една десеттина од трошоците а осигурени-
кот од кого се изведува правото на рехабилитаци-
ја остатокот на тие трошоци. 

Член 5 
Како домаќинство во смисла на член 2 од оваа 

одлука се сметаат сите членови со кои осигурени-
кот од кого детето — инвалид го изведува правото 
на рехабилитација односно детето — инвалид ужи-
вател на семејна пензија имаат заедница на жи-
вот, стопанисување и трошење на остварените при-
ходи. 

Член 6 
Месечниот износ на личниот доход и другите 

примања по основа на работен однос се утврдува 
според износите што членовите на домаќинството 
го примале во претходната календарска година. 

Ако домаќинството на осигуреникот има при-
ходи остварени по повеќе основи, тие претходно 
се сведуваат на приходи од работен однос на на-
чин утврден со Одлуката за утврдување висината 
на приходите на корисникот на пензија и члено-
вите на неговото домаќинство од кои зависи пра-
вото на заштитен додаток на пензијата. 

Член 7 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за надоместок на трошо-
ците за сместување на деца — инвалиди на оси-
гуреници во установи од интернатски тип за вре-
ме на специјално образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗР1СКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-1614/1 

22 декември 1975 година 
Скопје 

За претседател, 
Ангел Теов, с.р. 
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Врз основа на член 164 став 3 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 19 од Статутот на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана 
на 22 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОСЕЧНОТО ТРАЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА ИНВАЛИДСКИТЕ И СЕМЕЈНИТЕ ПЕНЗИИ И 

ДРУГИТЕ ТРАЈНИ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА 

I 
За утврдување висината на надоместокот на 

штета во еден вкупен износ во смисла на член 164 
став 3 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, просечното траење на користењето 
на пензиите и другите трајни парични давања се 
утврдува, и тоа: 

1. За 1973 година: 
— инвалидски пензии 22 години и 4 месеци 
— паричен надоместок за 

телесно оштетување 29 години и 1 месец 
— семејни пензии 8 години и 9 месеци 

2. За 1974 година: 
— инвалидски пензии 23 години и 2 месеци 
— паричен надоместок за 

телесно оштетување 29 години и 1 месец 
— семејни пензии 10 години и 7 месеци 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1616/1 
22 декември 1975 година 

Скопје 
За претседател, 

Ангел Теов, с.р. 

ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
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Врз основа на член 9 став 1 точка 3 а во врс-
ка со член 31, 32 и 50 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на образованието и член 
27 став 3 од Статутот на Општата заедница па 
образованието, Собранието на Општата заедница 
на образованието, на својата редовна седница одр-
жана на ден 22. XII. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСИТЕ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА 1976 ГОДИНА 

1. За 1976 година се утврдуваат следните стап-
ки на придонесите за насочено образование, и тоа: 

— 2,80% од доходот на основните организации 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации од областа на стопанството, вклучувајќи 
ги и организациите на здружениот труд регистри-
рани како установи, распоредени во областите од 
1 до 8 од Номенклатурата на распоредување на 
стопанските и други организации и државни ор-
гани по дејности. 

Основицата за пресметување и плаќање на 
придонесот е остварениот доход намален за прес-
метаните законски и договорни обврски, освен да-
нокот на доход: 

—' 3,55% од личниот доход од работен однос на 
работниците што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен работниците вработени ка ј 
обврзниците од претходната алинеја на оваа од-
лука. 

Основица, за пресметување и плаќање на при-
донесот претставуваат сите парични примања спо-
ред Законот за даноците на граѓаните. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1.1.1976 година. 

Собрание на Општата заедница на 
образованието, 
Претседател, 

проф. Димче Левков, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 
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Врз основа на член 36 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 23 точка 11 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување во Дебар, Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување Де-
бар, одржана на ден 27. 11. 1975 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕС-
ТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА - ЗЕМЈОДЕЛ-
ЦИ ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

Член 1 
Осигурениците задолжително учествуваат во 

трошоците на користење на здравствена заштита 
во поширок обем утврдена со Статутот на Заедни-
цата и тоа: 

— 50% од цената на здравствените услуги за: 
1. преглед и лекување ка ј лекар од општа 

практика и лекар-специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени работни 
организации, како и потребни лекарски испиту-
вања во врска со прегледот: 

2. стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени работни организации, вклучувајќи ги 
и специјализираните стационари, освен стациона-
рите со примена на природните фактори за леку-
вање; 

3. прегледи, лекување, пломбирани и вадење 
на заби во сите забоздравствени ординации, вклу-
чувајќи ја и специјалистичката ординација, освен 
забна протетика; 

4. може да користат превоз со кола за итна 
помош кога е тоа неопходно за пренос на болниот 
од станот до најблиската здравствена организација 
која може да му пружи потребна лекарска помош. 

Член 2 
Учениците и студентите до 26 годишна воз-

раст, кој се наоѓаат на редовно школување ќе 
партиципираат во проширените права на здрав-
ствената заштита со 20%. 

Член 3 
Осигурениците — земјоделци учеството предви-

дено во оваа одлука за извршени здравствени ус-
луги го плаќаат на здравствената организација 
која ја извршила услугата. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврду-
вање височината на учеството на осигурените лица 
во поднесувањето на трошоците за здравствени 
услуги број 01-8512 од 28. 12. 1972 година на За-
едницата за здравствено осигурување на работни-
ците Охрид. 

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

несувањето а ќе се применува по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр. 1599 
27 ноември 1975 година 

Дебар 
Претседател, 

Ивзи Дема, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, тужителката 
Снежана Тасевска, родена Марковска од село Ди-
монце Кратово, поднесе тужба за развод на брак 
против тужениот Чедомир Тасевски од село Шуп-
ли Камен. Бидејќи сегашната адреса на тужениот 
му е непозната, се поканува во рок од 30 дена, по 
објавувањето на овој оглас, да ја соопшти на су-
дот сегашната своја адреса. Во спротивно ќе му 
биде поставен старател кој ќе ги застапува него-
вите интереси во овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 694 од 
24. XI. 1975 година. 

Пред овој суд во тек е постапката за развод 
на брак по тужбата на Стојче Панов од Скопје, 
ул. „Горѓи Димитров", згр. 15, влез IV, стан бр. 19, 
против тужената Панова Славица од село Врат-
ница, сега со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Панова Славица во рок 
од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на 
огласот, да се јави во Окружниот суд во Скопје, 
или пак да ја достави својата сегашна адреса на 
живеење. 

Во колку тужената Славица Панова не се јави 
во судот или не ја достави својата точна адреса 
во определениот рок од 30 дена, на истата ќе и 
се одреди привремен застапник, кој ќе ги застапу-
ва нејзините интереси во спорот за развод на брак 
пред Окружниот суд во Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2320 од 
25. XI. 1975 година. (168) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за исполнение на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителот Реџеп Ќуфта од село Рес-
талица, СО Драгош — Косово против тужениот 
Салија Назми, земјоделец од село Неготино, оп-
штина Гостивар, сега со непознато место на жи-
веење. Вредност на спорот 80.800,00 динари. 

Се повикува тужениот Салија Назми во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави лично во судот 
или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно 
ќе му се одреди привремен старател кој ќе го за-
стапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2292/74. 
(170) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката 
Ангеловска Мирјана од Тетово, ул. „Железничка" 
бр. 5, против Ангеловски Вангел од Скопје, сега 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Ангеловски Вангел да 
се јави во судот или да ја соопшти својата точна 
адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе му биде одреден старател 
во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
неговите интереси до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 438/75. (171) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Га-
лабов Димитар од Скопје, против тужената По-
ликсена Анастасиу, со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужената Поликсена Анастасиу 
да се јави во судот или да ја достави својата ад-
реса во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе и се одреди старател кој 
ќе ја застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1313/75. 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека при 
овој суд е заведен спор за развод на брак од ту-
жителката Зора Николовска, род. Божиновска, од 
село Зелениково, Скопје, против тужениот Благоја 
Николовски, сега во Австралија со непозната 
адреса. 

Се поканува тужениот Благоја Николовски во 
рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја 
достави својата точна адреса. Во спротивно судот 
ќе му постави старател кој ќе го застапува до 
окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2291 од 
27. XI. 1975 година. (176) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води гра-
ѓанска постапка за развод на брак по тужбата на 
Добринка Маркова, родена Ангелова од Скопје, 
ул. „Сердарот" бр. 25 против тужениот Божидар 
Марков од село Кричим, живеел во Софија, ул. 
„Булевар Толбухин" број 79, сега со непознато 
место на живеење во СФРЈ. Вредност на спорот 
2.000,00 динари. 

Се објавува дека на тужениот Божидар Мар-
ков, чија адреса е непозната, му е поставен при-
времен застапник и тоа адвокатот Цвета Шуркова 
од Скопје, која ќе ги застапува неговите инте-
реси до појавување на негов старател или лично 
тужениот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2000/74 од 
24. XI. 1975 година. (178) 

Пред Окружниот суд во Скопје, е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката 
Петковска Соња од Куманово, ул. „Горче Петров" 
бр. 15, против тужениот Петковски Александар, 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Петковски Александар 
да се јави во судот или да ја достави својата ад-
реса во рок од 30 дена, сметано од објавувањето 
на овој оглас. Во спротивно ќе му се определи 
старател кој ќе го застапува до окончувањето на 
овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2312/1975 
година. (180) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Митрев Ванчо од село Градошорци, Струмица, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Митрева Вера од село Ново Село, сега со не-
позната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави во овој суд или да 
одреди свој застапник. Во спротивно судот, по 
службена должност, го одредува за застапник 
Боге Илиев, стручен соработник при Окружниот 
суд — Штип и делото ќе се разгледа во нејзино 
отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 355/75 (173) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд заведен е спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Снежана Ѓуровска од 
Прилеп, сега на привремена работа во Западна 
Германија, против Живко Ѓуровски од Прилеп, 
сега со непознато место на живеење во Западна 
Германија. Поради тоа на тужениот согласно чл. 
77 ст. 2̂  т. 4 од ЗПП, му е поставен привремен 
застапник адв. Вера Андреева од Прилеп, која ќе 
го застапува со сите права и должности како за-
конски застапник, се додека тужениот или него-
виот полномошник не се јават пред судот или ор-
ганот за старателство не определи старател. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 33 од 27. 
X. 1975 година. (169) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 
При Општинскиот суд во Струга се води вон-

парнична постапка за докажување смртта на ли-
цето Дамјановски Леонов Богоја од село Мисле-
шево, општина Струга, СРМ, кој наводно умрел 
на 7. II. 1973 година во САД — Гери Индијана, а 
во матичните книги не е заведен. 

Се поканува ова лице, во колку е живо, како 
и секој оној што знае за неговиот живот, да јави 
на овој суд во рок од 20 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" и на 
огласната табла на Општинскиот суд во Струга. 
По истекот на овој рок, судот ќе донесе решение 
со кое ќе се утврди дека споменатиот Дамјановски 
Л. Богоја е умрен. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 382/75. 
(172) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се повикува Василев Петар, на прекар викан 
Калинов, од село Мездра, Светиниколско, да се 
јави ако е жив на Општинскиот суд во Титов 
Велес. 

Тој во 1948 година се јавил како доброволец 
во единиците на Ослободителната армија во Гр-
ција, заминал за Грција и учествувал во борбите 
против монархофашистите. Откога завлегол во 
1948 година во Грција во партизанските одреди до 
денес не се јавил. 

Исто така се повикуваат и сите други лица 
кои нешто знаат за исчезнатото лице или за него-
виот живот да го јават тоа на судот во рок од 
3 месеци од објавувањето на овој оглас. 

По овој рок исчезнатото лице ќе се прогласи 
за умрено по спроведената постапка. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, ВПС. 
бр. 200 од 3. X. 1975 година. (174) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор тужителот Бобан Мар-
ков Тасевски од Тетово, ул. „124" бр. 19, застапу-
ван од неговата мајка Добринка Станковиќ од Те-
тово, ул. „124" бр. 19, против тужениот Марко 
Александров Тасевски од село Доброште, сега со 
непозната адреса во Западна Германија. 

Се повикува тужениот Марко во рок од 30 
дена, сметано од објавувањето на огласот, да ја 
достави својата сегашна точна адреса. Во спротив-
но ќе му биде поставен привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и должности. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, II. бр. 1388/1975 
година (179) 

Загубеното свидетелство за завршено IV одде-
ление основно училиште во село Долно Родево, 
општина Воденска во учебната 1940/41 година, на 
име Лена Б. Мајнова Илиевска, Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 393/75. 
^ ^ ^ ^ ^ (177) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округ ли печат под назив: „Соци-
јалистичка Република Македонија, Електро ма-
шински училишен центар „Злате Малакоски" — 
Гостивар, се огласува за неважен. (1871) 

Загубениот округли печат под назив: „Еко-
номско училиште „Борис Кидрич" — Скопје — 
Социјалистичка Република Македонија", се огла-
сува за неважен. (2431) 

Загубениот округли печат и штембил под на-
зив: „Општинска самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата — Делчево", 
се огласуваат за неважни. (2497) 

Загубениот округли печат под назив: „Лота-
рија на Македонија — Скопје — 4-42", се огласува 
за неважен. (2505) 
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Загубениот округли печат под назив: „Гимна-
зија „Браќа Миладиновци", Социјалистичка Репу-
блика Македонија — Битола" се огласува за не-
важен. 

Загубениот округли печат под назив: „Месна 
заедница „Јане Сандански" — Скопје", се огласу-
ва за неважен. (2838) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка рег. бр. 4989, сер. бр. 376188, 
издадена од Собранието на општината Ресен на 
име Кирил Томе Арнаудовски, Ресен. (2849) 

Диплома-свидетелство за завршен висококва-
лификуван автомеханичар, издадена од Електро-
машинскиот центар во Битола на име Кирил Томе 
Арнаудовски, Ресен. (2850) 

Воена книшка на име Сотир Дукоски, ул. 
„Маркс-Енгелс" бб, Струга. (2856) 

Воена книшка на име Виктор Топалоски, 
Струга. (2857) 

Воена книшка на име Мустафа Амзоски, ул. 
,,В. Кидрич" бр. 105, Прилеп. (2859) 

Работна книшка на име Лазо Јаневски, ул. 
„Лазо Филипоски" — 46, Прилеп. (2861) 

Лична карта на име Лазо Јаневски, ул. „Лазо 
Филипоски" — 46, Прилеп. (2862) 

Уверение за К, В. дреар, издадено од Заводот 
за запослување на име Ганчо Поцев, ул. „Благој 
Јасмов" бр. 31, Титов Велес. (2863) 

Уверение за завршен ѕидаро-тесарски занает 
на име Бедри Садику, с. Чегране, Гостивар. (2872) 

Лична карта издадена од Гостивар на име Ра-
денко Смилкоски, с. Ново Село, Гостивар. (2873) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово на 
име Живорад Станојевиќ, ул. „Илинденска" бр. 
150, Тетово. (2875) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Џеват Шабани, Тетово. (2876) 

Воена книшка издадена од В. П. 6430 — Сара-
јево на име Шабан Меметовиќ, ул. „Никола Вап-
царов" бр. 11, Куманово. (2878) 

Воена книшка издадена од Собранието на оп-
штина Куманово на име Грујо М. Трајковски, с. 
Бајловце, Куманово. (2879) 

Оружен лист рег. бр. 852, издаден од СВР — 
Штип на име Симо Подунавац, ул. „М. Тито" бр. 
6/2, Штип. (2883) 

Воена книшка серија бр. 52036/12. И. 1974 го-
дина, издадена од Штип на име Трајче Т. Трајчев, 
с. Карабинци, Штип. (2884) 

Свидетелства за V и VI клас гимназија, из-
дадени од Гимназијата „Гоце Делчев" во Кумано-
во на име Ѓорги Чалмовски, ул. „Ленинова" бр. 17, 
Куманово. (2218) 

Вториот примерок од РК потврдата, Ев. бр. 266 
од 19. V. 1975 г. на количина 9.078,20 кгр., за ко-
ристење И квартал 1975, издадена од Народната 
банка на Македонија — Скопје, во корист на Руд-
ници за олово и цинк „Злетово-Саса" — Проби-
штип. (2866) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Феми Мурати од село Опаје, Куманово. (2877) 

Воена книшка издадена од ВП — Вараждин 
на име Никола Митревски, ул. „Марксова" бр. 51, 
Прилеп. (2544) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Струми-
ца на име Коле Шумаров, ул. „Илинденска" бр. 
22, Струмица. (2553) 

Лична карта издадена од Гостивар на име Бас-
три Демири, с. Здуње, Гостивар. (2565) 

Уверение бр. 180/67, издадено од СО — Гости-
вар (слаткарски испит) на име Реџеп Федани, с. 
Добри Дол, Гостивар. (2566) 

Воена книшка бр. 07076 на име Слободан Ве-
личковски, с. Г. Црцорија, Кр. Паланка. (2568) 

Потврда бр. 13934 за продаден сончоглед на 
Претпријатието „Кисела Вода" — Битола на 4120 
дин. на име Андон Чаушовски, ул. „Солунска" 
бр. 57, Битола. (2573) 

Воена возачка дозвола на име Ќемал Пајазити, 
с. Пирок, Тетово. (2578) 

Свидетелство бр. 1701 за положен стручен ис-
пит на браварски занает, издадено од СО — Те-
тово на име Авди Пајзит Куртиши, с. Камењане, 
Тетово. (2579) 

Воена книшка на име Таир Османоски, с. Ла-
буништа, Струга. (2584) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Петко Исаковски, с. Блаце, Тетово. (2587) 

Лична карта на име Даут Мурати, ул. „Илија 
Антески" бр. 12, Гостивар. (2590) 

Воена книшка на име Никола Т. Георгиевски, 
ул. „Плачковица" бр. 17, Струмица. (2593) 

Воена книшка издадена од Љубљана на име 
Љубо А. Ристовски, с. Беранце, Битола. (2595) 

Воена книшка издадена од В. П. 2556 — Загреб 
на име Владо Т. Ташковски, с. Живојно, Битола. 

(2596) 
Водачка дозвола издадена од ОВР — Гости-

вар на име Владо Божиноски, с. Ростуше, Гости-
вар. (2610) 

Воена книшка на име Стојан Стојчев, ул. „Ра-
дански пат" - 82, Штип. ' (2612) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Боре Владо Димоски, с. Жилче, Тетово. 

(2617) 
Возачка дозвола бр. 3720, издадена од ОВР —. 

Гостивар на име Шаќир Хоџа, ул. „18 ноември" 
бр. 148, Гостивар. (2682) 

Лична карта на име Хусин Хопи, ул. „Кочо 
Зози" бр. 5, Гостивар. (2685) 

Л1ична карта на име Исмаилхаки Исмаили, ул. 
,Београдска" бр. 20, Гостивар. (2686) 

Возачка дозвола бр. 1726 за возач „Б" кате-
горија, издадена од ОВР — Гостивар на име Скен-
дер Прешова, ул. „Б. Кидрич" бр. 35/10, Гостивар. 

(2688) 
Свидетелство за II година, издадено од Хемис-

кото училиште „Борка Талески" на име Раде Пет-
коски, Тутунски интернат „Н. X. Орде Чопела", 
Прилеп. (2689) 

Уверение за ѕидаро тесар, издадено од При-
леп на име Лазо Нојчевски, кеј „9-ти септември" 
бр. 36, Прилеп. (2690) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Миле Стојаноски, ул. „Бр. Бешироски" бр. 40, 
Прилеп. (2691) 

Воена книшка издадена од В. П. 8496 — Бео-
град на име Стојан Јакимовски, ул. „Живко Ча-
ло" бр. 26, Куманово. (2694) 

Оружен лист рег. бр. 314, 1841, издаден од СВР 
— Тетово на име Јакуп Јакупи, с. Боговиње, Те-
тово. (2695) 

Свидетелство за II година индустриско учи-
лиште на име Стамен Гавриловски, ул. „Борис 
Јовановски" бр. 55, Гостивар. (2357) 

Диплома на име Имер Фејзулаи, с. Добридол, 
Гостивар. (2359) 

Свидетелство за осумгодишно основно училиш-
те на име Насер Мифтар, с. Равен, Гостивар. (2360) 

Свидетелство за осумгодишно училиште, на 
име Рамис Хасари, с. Равен Гостивар. (2361) 

Диплома за завршено економско училиште, из-
дадена од Училиштето „М. Чеде Филиповски" — 
Гостивар на име Иванка Петковска, Гостивар. (2362) 

Свидетелство од III година, издадено од Гим-
назијата „Панче Поповски" — Гостивар на име 
Бибо Гавриловски, с. Ростуше, Гостивар. (2363) 

Свидетелство за IV клас и свидетелство за за-
вршен испит на име Тодорка Цурева, Делчево. (2364) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вите 
Ванески, с. Секирици, Прилеп. (2365) 

Свидетелство за IV одделение на име Аца Сте-
паноска, с. Тополчани, Прилеп. (2366) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Индекс издаден од ВЕШ - Прилеп на име 
Слободан Миленковски, ул. „Ленинова" бр. 1, Сту-
мица. (2367) 

Свидетелство од И клас, издадено од Перио-
дичното училиште „Перо Наков" — Куманово на 
име Бранко Сивиковиќ, с. Никуљане, Кума-
ново. (2368) 

Свидетелство за III година хемиско училиште 
на име Ана Стојанова, с. Џумајлија, св. Нико-
ле. (2369) 

Свидетелства од II и III клас, на име Виолета 
Драскочева, ул. „В. Назор" бр. 138, Т. Велес. (2370) 

Работна книшка на име Атем Адеми, ул. „Г. 
Стојчевски" бр. 84, Тетово. (2371) 

Работна книшка рег. бр. 14344, серија бр. 32851 
на име Ѓорѓи Жежовски, ул. „Илинденска" бр. 174, 
Тетово. (2372) 

Уверение бр. 2004, за положен испит за изра-
ботка на кори и обланди, издадено од СО — Те-
тово на име Даница Игњатовска, ул. „Божидара 
Аџије" бр. 8, Београд. (2373) 

Работна книшка рег. бр. 1727, серија бр. 36693 
на име Вида Тодорова, ул. „Вардарска" бр. 10, Те-
тово. (2374) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сељиме Џемаиљи с. Камењане, Тетово. (2375) 

Свидетелство за III клас гимназија на име Зи-
ја Синани, с. Лакавица, Гостивар. (2376) 

Свидетелство за IV година на име Филип По-
повски, ул. „Мара Угриноска" бр. 5, Гостивар. (2377) 

Диплома за завршена гимназија, издадена од 
Гимназијата „Панче Поповски" на име Шериф 
Алиу, ул. „Лазар Лазарески" бр. 3, Гостивар. (2379) 

Здравствена легитимација на име Борче Нај-
доски, с. Тројкрсти, Прилеп. (2380) 

Работна книшка на име Иса Аслани, с. Долно 
Којнаре, Куманово. (2381) 

Работна книшка на име Томислав П. Атана-
совски ул. „11 Октомври" бр. 70, Куманово. (2382) 

Свидетелства од I, И, III и IV година со ди-
плома од завршен испит на име Јахја Абази, с. 
Џепчиште, Тетово. (2383) 

Свидетелство од IV одделение на име Садри 
Јакупи, с. Вруток, Гостивар. (2384) 

Свидетелства од I, II, III и IV клас гимназија 
на име Сали Бајрами, с. Пирок, Гостивар. (2385) 

Здравствена легитимација на име Неби Феми 
Рамадани, с. Долно Палчиште, Тетово. (2387) 

Индекс бр. 320, издаден од Вишата техничка 
школа во Битола на име Благоја Ефтимовски, 
Скопје. (2390) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Занаетчиско училиште во Скопје на име Дафина 
Белкова, Скопје. (2391) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров 
на име Горица Стојаноска, Скопје. (2392) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Соња Стојменовиќ, Скопје. (2393) 

Воена книшка од В. П. 2887 — Керестинац — 
Загреб на име Ружди Алија, Скопје. (2394) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Ѓуро Салај" — Ѓ. 
Петров на име Благоја Димоски, с. Орман, Скоп-
је. (2395) 

Ученичка книшка за завршено IV клас, изда-
дена од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје 
на име Душко Балабурски, Скопје. (2396) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Цветан Димов" — 
Скопје на име Мусафера Кавазовиќ, Скопје. (2397) 

Свидетелство за завршено V и VI одделение, 
издадени од Основното училиште „Александар Ур-
даревски" — с. Сандево — Скопје на име Драги 
Станикевски, с. Глуово, Скопје. (2398) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Боса Ангеловска, Скопје. (2399) 

Воена книшка издадена од Београд на име Ре-
џеп Бела, Скопје. (2400) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Абдула Абдула, с. Крушопек, Скопје. (2401) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Вечерното основно училиште „Ѓуро Са-
лај" — Скопје на име Кенан Садик, Скопје. (2402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тана Демирова Скопје. (2403) 

Воена книшка издадена од Приштина на име 
Сами Сефер, Скопје. (2404) 

Здравствена легитимација бр. 487825, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Благоја Цанев, Скопје. 

(2405) 
Индекс бр. 744, издаден од Архитектонско гра-

дежниот факултет — Скопје на име ЈБиљана 
Пеева, Скопје. (2406) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Петровски, Скопје. (2407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авдија Личина, Скопје. (2403) 

Воена книшка издадена од Приштина на име 
Христо Мишиќ, с. Трубарево, Скопје. (2409) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Економското училиште „Моша Пијаде" — Скопје 
на име Ацо Атанасовски, Скопје. (2410) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ацо Јованов, Скопје. (2411) 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" во Скопје на име 
Живко Тошевски, Скопје. (2412) 

Индекс бр. 139, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Александар 
Белевски, Скопје. (2413) 

Возачка дозвола бр. 5452, издадена од СВР — 
Тетово на име Изет Џелили, с. Селце, Тетово. (2414) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Киро Дончевски, Скопје. (2415) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Исај лов ски, Скопје. (2416) 

Индекс бр. 1211, издаден од Архитектонско-
градежниот факултет во Скопје на име Тихомир 
Житаров, Неготино. (2418) 

Свидетелство бр. 166 за положен завршен ис-
пит, издадено од Трговското училиште „Коле Не-
делковски" — Т. Велес, на име Мирјанка Алексов-
ска, ул. „Благој Ѓорев" бр. 59а, Т. Велес. (2419) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мари-
ка Тодорова, ул. „В. Ѓоргов" бр. 70, Т. Велес. (2420) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име 
Валдета Муртезани, ул. „101" бр. 26, Тетово. (2421) 

Диплома и свидетелство од IV клас гимназија 
на име Валдета Муртезани, ул. „101" бр. 26, Те-
тово. (2422) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Гоце Делчев" — 
с. Град — Делчево на име Гавчо Блажов Атана-
сов, с. Град, Делчево. (2423) 

Свидетелство за завршено средно земјоделско 
училиште „Борис Кидрич" — Битола на име Боне 
Кочевски, ул. „22 јули" бр. 13, Битола. (2424) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од с. 
Ропотово на име Ѓурѓа Ристоска, с. Рилево, При-
леп. (2425) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Мисирков" - Старо Лагово на 
име Бранко Ивановски, с. Галичани, Прилеп. (2426) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Славе Шаркоски, с. Мало Рувци, Прилеп. (2427) 

Ученичка книшка — свидетелство од И клас, 
издадено од ДТПУ „Т. Б. Тарцан" — Прилеп на 
име Славе Дончоски, ул. „Ленин" бр. 115, Прилеп. 

(2428) 
Свидетелство за завршено осмогодишно основ-

но училиште на име Јагода Јанкоска, с. Долгаец, 
Прилеп. (2429) 

Свидетелство за VIII одделение бр. 14/65/66, из-
дадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски" — Кр. Палан-
ка на име Стоимен ѓорѓиевски, с. Табор, Кр. Па-
ланка. (2430) 
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Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште с. Растеш на име Ристо Бла-
жевски, с. Брезница, М. Брод. (2431) 

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Т. Велес, на име Марика Кос-
това, Скопје. (2432) 

Работна книшка на име Сотир Попов, ул. „К. 
Чучук" бр. 145, Т. Велес. (2433) 

Свидетелство од II година, издадено од Средно 
ХТТУ ,,В. Кидрич" - Т. Велес на име Љубица 
Маџарова, ул. „Ленинова", Т. Велес. (2434) 

Свидетелство од IV година, издадено од ХТТУ 
— Т. Велес на име Верка Лазаревска, ул. „Вл. На-
зор" бр. 166, Т. Велес. (2435) 

Свидетелство за IV разред и диплома за завр-
шен матурски испит, издадени од Хемиското учи-
лиште на име Убавка Димовска, ул. „Првомајска" 
бр. 12, Т. Велес. (2436) 

Земјоделска книшка на име Енвер Аљими, с. 
Јеловјане, Тетово. (2437) 

Земјоделска книшка на име Ава Аљими, с. Је-
ловјане, Тетово. (2438) 

Земјоделска книшка на име Џевдет Аљими, с. 
Јеловјане, Тетово. (2439) 

Земјоделска книшка на име Нешат Аљими, с. 
Јеловјане, Тетово. (2440) 

Земјоделска книшка на име Џељиљ Аљими, с. 
Јеловјане, Тетово. (2441) 

Земјоделска книшка на име Суданка Аљим, с. 
Јеловјане, Тетово. (2442) 

Свидетелства од I, II и III година гимназија на 
име Неби Рамадани, с. Д. Палчиште, Тетово. (2443) 

Свидетелство од VIII одделение на име Неби 
Рамадани, с. Долно Палчиште, Тетово. (2444.) 

Ученичка книшка на име Ќазим Весели, с. Не-
готино, Гостивар. (2445) 

Свидетелство на име Румена Здравеска, ул. 
„Вера Јоциќ" бр. 1, Ѓ. Петров. (2446) 

Диплома за средно образование на име Сани 
Алигеге, с. Беловиште, Гостивар. (2447) 

Свидетелство бр. 37/25. V. 1953, за завршен по-
луматурски испит, издадено од Неполната гимна-
зија „Страшо Пинџур" — Берово на име Нада Ј. 
Мустракинска, Берово. (2448) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Гоце Делчев" — с. 
Панчарево на име Борис М. Костадинов, с. Панча-
рево, Берово. (2449) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Средно економското училиште во Берово на име 
Ѓорги Буќушовски, ул. „М. Пијаде" бб, Берово. 

(2450) 
Диплома за завршено рударско-геолошко тех-

ничко училиште, отсек — геолошки — Пробиштип 
на име Жарко Јакимовски, ул. „Херој Карпош" 
бр. 130, Кр. Паланка. (2451) 

Работна книшка на име Мехмед Џамовиќ, с. 
Горно Оризари, Т. Велес. (2452) 

Диплома издадена од Стопанското училиште 
„Коле Неделков" — Т. Велес на име Ангел Нешов, 
ул. „Никола Карев" бр. 3/6, Т. Велес. (2453) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ганифате Г. Илјази, с. Слатино, Тетово. (2455) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гајур Б. Илјази, с. Слатино, Тетово. (2436) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шерибе Б. Илјази, с. Слатино, Тетово. (2457) 

Свидетелство од I година гимназија на име 
Гајур Сефери, с. Радиовце, Тетово. (2458) 

Диплома за завршено средно хемиско учили-
ште — прехранбен смер — Прилеп на име Нада 
Блажеска, М. Брод. (2459) 

Свидетелство за завршено економско училиште 
во Гостивар на име Мустафа Исмаилоски, с. Ве-
лебрдо, Гостивар. (2460) 

Диплома за завршено средно медицинско аку-
шерско училиште, издадена од Медицинското учи-
лиште — Прилеп на име Миленка Костадинеска, 
ул. „М. Пијаде" бр. 12, Прилеп. (2462) 

Свидетелство од I клас, издадено од Рударско-
то училиште — Прилеп на име Дојчин Паскоски, 
кеј „9-ти септември" бр. 57, Прилеп. (2463) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „11 Октомври" Прилеп на име Оливе-
ра Момироска, с. Галичани, Прилеп. (2464) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште — Прилеп на име Димче П а -
пински, ул. „Лазо Филипоски" бр. 87, Прилеп. 

(2465) 
Диплома за завршено техничко училиште — 

Прилеп на име Ѓорѓија Конески, ул. „Кире Га-
врилов" бр. 31, Прилеп. (2466) 

Диплома за завршено индустриско училиште 
„Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Слободан Конес-
ки, ул. „Ило Попадиче" бр. 14, Прилеп. (2467) 

Работна книшка на име Сафето Мехмет Хо-
џиќ, ул. „М. Тито" бр. бб, Тетово. (2468) 

Здравствена легитимација на име Шазије Иља-
зи,. ул. „29 ноември" бр. 72, Тетово. (2469) 

Работна книшка на име Реџеп Вљаши, ул. 
„И. Р. Лола" бб, Тетово. (2470) 

Работна книшка на име Диме Димоски, Гос-
тивар. (2471) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Томовска, Скопје. (2472) 

Пасош бр. МА-112403, издаден од ОВР - Ре-
сен на име Ружди Бекири, с. Грнчари, Ресен. (2473) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров 
на име Марика Икономова, Скопје. (2474) 

Воена книшка издадена од Младеновац на 
име Фидан Неданоски, Скопје. (2475) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емина Зекирова, Скопје. (2476) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Училиштето за санитарни техничари — медицин-
ски лаборанти во Скопје на име Јелена Христов-
ска, Скопје. (2477) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Економското училиште „Борис Кидрич" 
— Скопје на име Виолета Трајчева, Скопје. (2478) 

Воена книшка издадена од ВП — Гнилане на 
име Јахија Ејупи, Скопје. (2479) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Магбел Сакип, Скопје. (2480) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Основното училиште „26 јули" — 
Скопје на име Сејдо Азиров, Скопје. (2481) 

Воена книшка издадена од Сплит на име Ни-
кола Мијатовиќ, Скопје. (2482) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Основното училиште во нас. Шуто Оризари на 
име Мустафа Сулејмани, Скопје. (2483) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Слободан Трајковски, Скопје. (2484) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Миљаим Ибраимов, Скопје. (2485) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „Владимир Назор" — Скоп-
је на име Слободан Нацевски, Скопје. (2487) 

Диплома за завршено трговски училишен цен-
тар — Скопје на име Вера Спасовска, Скопје. 

(2488) 
Возачка дозвола издадена од ОВР — Маке-

донски Брод на име Добре Алексоски, Скопје. 
(2489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибуш Муртезани, Скопје. (2490) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Митев, Скопје. (2491) 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван работник — килимарство — ткаач, издадено 
од Дебар на име Мара Ангеловска, Скопје. (2492) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Несторовски, Скопје. (2493) 

Работна книшка, издадена од Угостителското 
училиште со практична обука — Скопје на име 
Миодраг Наумовски, Скопје. (2494) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сунчица Петковска, Скопје. (2495) 

Воена книшка издадена од Хаџичи на име 
Ристо Бабамов, Скопје. (2497) 

Воена книшка издадена од Чаковец на име 
Аки Мемиши, Скопје. (2498) 

Свидетелство за VIII одделение на име Перо 
В. Василевски, с. Драчево, Скопје. (2499) 

Индекс издаден од Педагошката академија -
Битола на име Марија Аческа, ул. „Будимаш" бр. 
16, Прилеп. (2500) 

Свидетелство за I клас, издадено од Технич-
ко-дрвно преработувачко училиште „Трајко Бош-
коски — Тарцан" — Прилеп на име Радислав 
Дамјановски, с. Десово, Прилеп. (2501) 

Свидетелство од III клас, издадено од Тех-
ничко" дрвно преработувачко училиште „Трајко 
Бошковски — Тарцан" — Прилеп на име Златко 
Јанески, ул. „К. Јосифовски" бр. 190, Прилеп. (2502) 

Здравствена легитимација издадена од При-
леп на име Снежана Магдеска, ул. „А. Слабејко" 
бр. 10, Прилеп. (2503) 

Свидетелство бр. 497/П за III одделение на 
име Драгица Димовска, ул. „Вл. Кирков" бр. 17, 
Титов Велес. (2504) 

Ученичка книшка од I до VII одделение на 
име Садик Брулиќ, с. Г. Оризари, Т. Велес. (2505) 

Свидетелства од I, II и III година, издадени 
од ХТТУ — Т. Велес на име Вера Лазарова, ул. 
„Вл. Назор" бр. 166, Т. Велес (2506) 

Свидетелство за VIII клас гимназија на име 
Панче Христов, ул. „Кукушка" бр. 21, Т. Велес. 

(2507) 
Работна книшка на име Џеват Џевати, ул. 

„Бр. Миладинови" бр. 251, Тетово. (2508) 
Свидетелство од VIII одделение основно учи-

лиште на име Зеќирја Бафќари, с. Камењане,. Те-
тово. (2509) 

Свидетелство за завршена осмолетка на име 
Атанас Нацевски, ул. „Т. Ц. М" бр. 25, Тетово. (2510) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимна-
зијата — Тетово на име Сакип Исени, ул. „Штип-
ска" бр. 144, Тетово. (2511) 

Свидетелство за завршено средно медицинско 
училиште — акушерски смер во Прилеп на име 
Стевка Ацеска, ул, „Козара" бр. 1/17, Прилеп. (2512) 

Здравствена легитимација на име Перо Ко-
тески, ул. „Гуро Салај" бр. 46, Прилеп. (2515) 

Работна книшка на име Перо Котески, ул. 
„Туро Салај" бр. 46, Прилеп. (2516) 

Индекс бр. 299/66, издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Петар Јакимов, Кратово. (2517) 

Ученичка книшка издадена од ГУЦ — При-
леп на Венко Николовски, ул. „Триглавска" бр. 
23, Скопје. (2518) 

Здравствена легитимација издадена од При-
леп на име Васо Трајкоски, ул. „Цане Коњарец" 
бр. 59, Прилеп. (2519) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин" — М. Брод на име Пе-
тар Коноски, ул. „М. Козар" бр. 161, Прилеп. (2520) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Стојанче Петрушевски, с. Бељаковце, Куманово. 

Свидетелство од VIII одделение на име Петре 
Јаричков, ул. „Кузман Јосифов" бр. 9, Т. Велес. 

Воена книшка издадена од Одделението за 
народна одбрана — Куманово на име Наце Трај-
че Станоевски, с. Макреш, Куманово. (2523) 

Свидетелство бр. 86/66, за VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште во с. Самоков, на 
име Зора Колеска, с. Самоков, М. Брод. (2524) 

Свидетелство за стопанско училиште, издаде-
но од Битола на име Димитар Турунжов, ул. „29 
ноември" бр. 39, Битола. (2525) 

Свидетелство за завршено хемиско техничко 
училиште „Борис Кидрич" — Т. Велес на име 
Вера В. Стојковска, ул. „Наум Наумов" бр. 1, Т. 
Велес. (2526) 

Здравствена легитимација на име Фатиме Ра-
мадани, ул. „Б. Тоска" бр. 145, Тетово. (2527) 

Свидетелства за I, II, III и IV клас гимназија 
и диплома за завршен испит, издадени од Тетово 
на име Садри Алиу, с. Џепчиште, Тетово. (2528) 

Свидетелство од VIII одделение на име Јован 
Танчевски, с. Дуф, Гостивар. (2529) 

Индекс бр. 892/70, издаден од ВТШ — Битола 
на име Митко Угриноски, ул. „29 ноември" бр. 13, 
Гостивар. (2530) 

Работна книшка издадена од Смедерево на 
име Реџеп Селими, Гостивар. (2531) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Рампо Левката" — Прилеп на име 
Менча Камческа, ул. „Савка Манеска" бр. 6, ПрР1-
леп. (2533) 

Свидетелство за I клас, издадено од Економ-
ското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на име 
Зоран Јанкоски, ул. „Будимаш" бр. 16, Прилеп. 

(2534) 
Воена книшка издадена од Собранието на оп-

штината Куманово на име Адем Сабедина Адеми, 
с. Черкези, Куманово. (2535) 

Работна книшка на име Воислав Трајковски, 
плоштад „Нова Југославија" бр. 2, Куманово. (2536) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од 
Т. Велес на име Петре Сабавлевиќ, ул. „Лазо Ос-
маков" бр. 10, Т. Велес. (2537) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Сеј-
фум Невзат, ул. „Браќа Гиноски" бр. бб, Гости-
вар. (2540) 

Уверение за занает — бурекџија, издадено од 
СО — Гостивар на име Харун Нуредини, с. Добри 
Дол, Гостивар. (2541) 

Диплома за завршено средно училиште, из-
дадено од ХТТУ — Т. Велес на име Убавка Ди-
мова, ул. „Првомајска" бр. 12, Св. Николе. (2542) 

Диплома за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово на 
име Меас Емурлаи, ул. „102" бр. 9, Тетово. (2547) 

Здравствена легитимација на име Реџеп Су-
лејман, ул. „Полог" бр. 61, Тетово. (2548) 

Легитимација издадена од Битола на име 
Менче Најдовска, ул. „Леринска" бр. 32, Битола. 

Здравствена легитимација на име Итер Бара-
коски, с. Кривогаштани, Прилеп. (2552) 

Диплома издадена од Електро машински учи-
лишен центар „Гуро Салај" — Битола на име 
Душан Талевски, ул. „Октомвриска" бр. 1, При-
леп. (2553) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Андон Т. Ристевски, ул. „Ило Полутешко" — 15, 
с. Варош, Прилеп. (2554) 

Свидетелство од I клас, издадено од Хемис-
кото училиште „Б. Талески" — Прилеп на име 
Зора Стојкоска, ул. „Круме Волнаров" бр. 42 — 
Прилеп. (2555) 

Свидетелство за II клас, издадено од Хемис-
кото училиште „Б. Талески" — Прилеп на име 
Зора Стојкова, ул. „Круме Волнаров" бр. 42, При-
леп. (2556) 

Работна книшка на име Меди Џелили, с. Опа-
је, Куманово. (2557) 

Свидетелство бр. 07-467/1, рег. бр. 591 од 30. VIII. 
74 за положен испит, за квалификуван работник 
од браварска струка — металопреработувач, изда-
дено од СО — Кавадарци на име Никола Илиев, 
ул. „Егејска" бр. 24, Кавадарци. (2559) 

Свидетелство од IV одделение на име Добри 
Ниче Петковски, ул. „Штипска" бр. 111, Тетово. 

Диплома издадена од Гимназијата во Тетово 
на име Сакип Исени, ул. „Штипска" бр. 144, Те-
тово. (2562) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Ацо Рускоски" — Берово 
на име Киро Валаски, с. Митрашинци, Берово. 

Оружен лист бр. 163779, издаден од СВР — 
Скопје на име Зулфи Ибраими, Скопје. (2567) 

Свидетелства за завршени I, И, III и IV клас, 
издадени од Средно забно-техничко училиште — 
Скопје на име Марија Белкова, Скопје. (2568) 
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Свидетелство за завршено IV клас економско 
училиште и свидетелство за положен завршен ис-
пит на име Ристо Питулков, Скопје. (2569) 

Свидетелство за I и II клас, издадени од Учи-
лиштето за квалификувани работници „Чеде Фи-
липовски — Даме" — Скопје на име Михајло Рис-
товски, Скопје. (2570) 

Ученичка книшка за завршено I клас, издаде-
на од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на 
име Драган Геровски, Скопје. (2571) 

Воена книшка издадена од Задар на име Дра-
гољуб Ристиќ, Скопје. (2572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тона Ичковска, Скопје. (2573) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ду-
шан Кметовски, Скопје. (2574) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Валандо-
во на име Стефан Николовски Скопје. (2575) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марко Атанасовски, Скопје. (2576) 

Воена книшка издадена од Струмица на име 
Даим Бакиу, Скопје. (2578) 

Индекс бр. 17926, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Зувдија Шаранов и ќ , 
Скопје. (2579) 

Индекс бр. 5491, издаден од Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје на име Павлинка Ре-
менска, Скопје. (2580) 

Работна книшка издадена од Св. Николе на име 
Родна Томева, Скопје. (2581) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Манасиевски, Скопје. (2582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќаусер Златку Скопје. (2533) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Илир Бариу, Скопје. (2584) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Јасмина Тосиќ, Скопје. (2585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Ристова, Скопје. (2586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Костадинка Блажевска, Скопје. (2587) 

Индекс бр. 13303, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Мехо Диздаревиќ, Скоп-
је. (2588) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа и Ремзи Гаши, Скопје. (2589) 

Индекс бр. 12648, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Марјан Врбавски, Скоп-
је. (2590) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ди-
митрија Атанасовски, Т. Велес. (2591) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „Цветан Димов" — Скопје на име Петре 
Богдановски, Скопје. (2592) 

Пасош бр. МА - 214820, издаден од ОВР - -
Кочани на име Павле Павлов, ул. „22 Октомври" 
бр. 22, Кочани. 4 (2593) 

Возачка дозвола бр. 607, издадена од ОВР — 
Гевгелија на име Костадин Ѓурѓов, с. Смоквица, 
Гевгелија. (2594) 

Индекс бр. 1076, издаден од Техничкиот фа-
култет — Скопје на име Мијалче Ефтимов, Скоп-
је. (2595) 

Свидетелство за положен матурски испит из-
дадено од ГУЦ „Здрав. Цветковски" на име Аница 
Тодоровска, с. Ковач, М. Брод. (2596) 

Диплома за завршена Гимназија при Економ-
ското училиште Гостивар на име Живко Стефа-
новски, ул. „С. Пинџур" бр. 23, Куманово. (2597) 

Работна книшка на име Имер Саити, Гости-
вар (2598) 

Здравствена легитимација на име Гордана Ла-
заревска, Гостивар. (2599) 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
ското училиште во Гостивар на име Љубица Јо-
сифовска, ул. „Мара Угримови" бр. 2, Гости-
вар. (2601) 

Свидетелство за И година, издадено од Економ-
ското училиште во Гостивар на име Љубица Јоси-
фовска, ул. „Мара Угринова" бр. 2 Гостивар. (2602) 

Свидетелство од VIII одделение на име Добре 
Ангеловски, с. Десово, Прилеп. (2603) 

Свидетелство од IV одделение на име Димитар 
Миј олев, ул. „Енгелсова" бб, Т. Велес. (2604) 

Работна книшка на име Имер Сељмани, с. Од-
ри, Тетово. (2605) 

Свидетелство бр. 01-267/31 од I клас на име 
Живка Родинска, Берово. (2606) 

Индекс бр. 67/73, издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Бранко Глигоров, ул. „Беласица" бр. 2, 
Струмица. (2607) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Училиштето за ученици во стопанството „Коч Ра-
цин" — Битола, на име Цветанка Велева, ул. „Де-
бар" бр. 100, Битола. (2608) 

Диплома за завршено економско училиште во 
Прилеп на име Вукица Поповска, ул. „Бенчоја" бр. 
10, Прилеп. (2609) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимна-
зијата „М. Ацев" — Прилеп на име Благоја Трај-
ковски, ул. „Душко Наумоски" бр. 2, Прилеп. (2610) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Хемиско 
технолошко-техничко училиште „Борис Кидрич" — 
Т. Велес на име Петар Радев, ул. „Петар Чајков-
ски" бр. 15, Скопје. (2611) 

Ученичка книшка од III клас, издадено од Ру-
дарско-геолошко техничкото училиште во Проби-
штип на име Биљана Бошкова, ул. „Петре Алчев" 
бр. 20, Т. Велес. (2612) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
издадено од Основното училиште во с. Групчин па 
име Сакип Зенули, с. Групчин, Тетово. (2613) 

Уверение за положен испит за ќебапчилница, 
издадено од Угостителското училиште во Гостивар 
на име Факри Азизи, ул. „М. Л. Симоноски" бр. 
39, Гостивар. (2614) 

Уверение за столарски занает, издадено од СО 
— Гостивар на име Ваип Исеини, с. Форино, Гости-
вар. (2615) 

Ученичка книшка на име Ванчо Николоски, 
ул. „Беличица" бр. 19, Гостивар. (2616) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Абдулади Хасипи, с. Врапчишта, Гости-
вар. (2617) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Ванчо Прке" — Дел-
чево на име Љуба С. Ангелова, с. Косево Дабје 
Делчево. (2619) 

Уверение бр. 25/71, за квалификуван бравар 
на име Трајче Стевков, Атанасовски, с. Ранковци, 
К. Паланка. (2621) 

Свидетелство за VIII одделение на име Насер 
Асани, с. Орашје, Тетово. (2622) 

Воена книшка издадена од Мостар на име Ја-
не Дамјановски, Скопје. (2625) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Љу-
бомир ѓорѓиевски, Скопје. (2626) 

Свидетелство за незавршен III клас, издадено 
од Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на 
име Драган Димитров, Скопје. (2627) 

Свидетелство за завршено I клас и незавршен 
II клас издадени од Гимназијата „Цветан Димов" 
— Скопје на име Драги Којсторовски, Скопје. (2628) 

Воена книшка издадена од Осијек на име Вла-
димир Крстевски, Скопје. (2629) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
на име Славјанка Серафимова, Скопје. (2630) 

Воена книшка издадена од Јастребарско на 
име Методија Димитровски, Скопје. ' (2631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
С к о т е на име Драган Живковиќ, Скопје. (2632) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Градежното училиште „Чеде Филипов-
ски — Ламе" — Скопје на име Новица Стамено-
виќ. с. Печењевац, Лесковац. (2633) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Назмије и Ерџан Мемиш, Скопје. 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од ГУЦ „Здравко Цветковски" Скопје на 
име Венче Тодоровски, Скопје. (2635) 
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Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Живко Брајковски" — н. 
Бутел - Скопје на име Гордана Ристовска, Скоп-
је. (2636) 

Пасош бр. МА 278078, издаден од ОВР - Гев-
гелија на име Ката Шутарова, с. Богданци, Гев-
гелија. (2637) 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Татјана Георгиевска, Скопје. (2638) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ис-
маил Иљас, Скопје. (2639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кемал Бериша, Скопје. (2640) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Крсте Мисирков" -
Скопје на име Гоце Младеновски, Скопје. (2641) 

Воена книшка издадена од Сарајево на име 
Ренат Мухаремовиќ, Скопје. (2642) 

Воена книшка издадена од Сплит на име 
Бајрам Ајдари, Скопје. (2643) 

Свидетелство за положен испит за висококва-
лификуван електро-инсталатер издадено од Гра-
дежно машинскиот центар — Скопје на име Хам-
дија Хот, Скопје. (2644) 

Работна книшка издадена од Делчево на име 
Мара Биандиќ, Скопје. (2645) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Добре Додевски, Скопје. (2646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зеинеп Јонуз, Скопје. (2647) 

Свидетелство за III година и диплома за по-
ложен матурски испит, издадени од ГУЦ „Здравко 
Цветковски" - Скопје на име Сабедин Салиевски, 
Скопје. (2 6 4 8) 

Индекс бр. 10182, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Нинослав Мицковски, 
Скопје. (2649) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Манчу Матак" - с. Кривогаштани, 
Прилеп на име Дева Петучкоска, с. Кривогаштани, 
Прилеп. (2652) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Прилеп на име Благоја Мирчевски, ул. ,,В. Шем-
о с к и " бр. 23, Прилеп. (2653) 

Индекс бр. 247/70 на име Слободан Јовановиќ, 
ул. „Ленинова", бр. 27, Прилеп. (2654) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Трајко Кондоски, ул. „К. Јосифовски" бр. 35, При-
леп. (2655) 

Свидетелство од II клас, издадено од ХТТУ во 
Т. Велес на име Петар Радев, ул. „Петар Чајков-
ски" бр. 15, Скопје. (2 6 5 6) 

Свидетелства од I, II и III клас, издадени од 
Хемиското технолошки училиште во Т. Велес на 
име Петар Радев, ул. „Петар Чајковски", бр. 15, 
Скопје. (2657) 

Свидетелство од III клас, издадено од ХТТУ 
- Т. Велес на име Петар Радев, ул. „Петар Ча ј -
ковски" бр. 15, Скопје. (2658) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Чаниште, на име Цане 
Трајковски, с. Чаниште, Прилеп. (2661) 

Свидетелство за завршен VIII клас, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" - Куманово на име 
Томислав Костиќ, ул. „Св. Марковик бр. 47, Ку-
маново. ( 2 6 6 2 ) 

Работна книшка на име Рамадан Рахмани, ул. 
,.В. Тоска" бр. ПО, Тетово. (2663) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Дупјачани - Прилепско 
на име Роза Алексоска, ул. „Мирче Ацев" бр. 87, 
Прилеп. (266:1) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Никола Тесла" с. Дупјачани - При-
леп на име Цена Димитрова, с. Дреноваци, При-
леп. (2665) 

Работна книшка на име Лепосава Илиевска, 
ул. „М. Тито" бр. 24, Кр. Паланка. (2666) 

Свидетелство за основно училиште, издадено 
од Основното училиште „Тодор Јанев" с. Чашка, 
Т. Велес, на име Нада Готева, ул. „Мицко Козар" 
бр. 19, Т. Велес. (2667) 

Работна книшка на име Илија Димоски, с. 
Вратница, Тетово. (2670) 

Работна книшка на име Саве Петрески, Гости-
вар. (2671) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајан Горнипоповски, с. Крклино, 
Битола. (2673) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Лилјана Јогоридовска, ул. „Бр. Миладинови" бр. 
8а, Битола. (2674) 

Уверение за признаена стручна способност-ши-
вач, издадено од СО — Прилеп на име Ордан Бел-
коски, с. Кривогаштани, Прилеп. (2675) 

Свидетелство за I одделение, издадено од Учи-
лиштето „11 Октомври" Прилеп на име Рубинчо 
Ристески, ул. „К. Фетак" бр. 2, Прилеп. (2676) 

Свидетелство за завршено Основно училиште 
„Петре Глигуроски" с. Костинци на име Славка 
Талеска, с. Долгаец, Прилеп. (2677) 

Свидетелство за IV година, издадено од Еко-
номското училиште „Моша Пијаде" - Куманово 
на име Јелена Матевска, плоштад „Нова Југосла-
вија" бр. 2, Куманово. (2678) 

Свидетелство од III година, издадено од Еко-
номското училиште „Моша Пијаде" - Куманово 
на име Верка Златковска, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 23, Куманово. (2679) 

Работна книшка на име Ванчо Николоски, Гос-
тивар. (2680) 

Свидетелство за IV одделение на име Хамиди 
Рушит, с. Милетино, Тетово. (2684) 

Здравствена легитимација на име Икмет Ба ј -
рами, ул. „Полог" бр. 11, Тетово. (2686) 

Работна книшка бр. 8890, издадена од Гостивар 
на име Рамадани Фехми, ул. „Панче Попоски" бр. 
4, Гостивар. ( 2 6 8 7 ) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од с. 
М. Којнаре на име Симон Наумоски, с. Г. Којнаре 
Прилеп. ( 2 б 9 1) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште на име Томе Соколоски, ул. 
„Крсте Мисирков" бр. 9, Прилеп. (2693) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Единство" — Ма-
кедонски Брод на име Радислав Столески, М. 
Брод. (2694) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ристо 
Блажески, с. Брезница, М. Брод. (2695) 

Возачка дозвола бр. 1426, издадена од ОВР -
Гостивар на име Ратко Цветковски, Скопје. (2743) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Невена Георгие-
ва - Дуња" - Скопје на име Мирјана Илиева, 
Скопје. (2744) 

Воена книшка на име Никола Тричковиќ, 
Скопје. (2745) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Музичкото училиште во Скопје на име 
Ристо Иванов, Гевгелија. (2746) 

Работна книшка бр. 16570 издадена од Скопје 
на име Марија Арсова, Скопје. (2747) 

Воена здравствена легитимација, издадена од 
Воен округ — Скопје на име Петар Марковски, 
Скопје. (2748) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Станковиќ, Скопје. (2749) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение 
издадена од Основното училиште во с. Семениште 
на име Сани Елмази, Скопје. (2750) 

Свидетелство за завршено V одделение изда-
дено од Основното училиште „Јоаким Крчовски" 
— с. Кучково на име Нада Трпковска, Ѓ Пет-
ров. (2751) 

Воена книшка издадена од Демир Хисар н^ 
име Димко Ангелевски, с. Зашле, Д. Хисар. (2752) 
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Врз основа на член 26 и 27 од Законот за са-
моуправување . и работни односи во органите на 
управата и Одлуката на работната заедница од 
22. XII: 1975 година, Конкурсната комисија на Ко-
митетот за физичка култура на СР Македонија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место СТРУЧЕН СО-
РАБОТНИК во Комитетот за физичка култура на 
СР Македонија 

Кандидатот, покрај општите услови предви-
дени со Законот, треба да ги исполнува и след-
ните посебни услови: 

— да има завршено висока школа за физичко 
воспитување и најмалку 3 години работно 
искуство во струката; 

— да поседува морално-политички квалитети 
и да биде идејно и општествено-политички 
јасно определен за принципите на нашите 
социјалистички самоуправни односи. 

Пријавите со потребните документи за испол-
нување на општите и посебните услови се доста-
вуваат до Комитетот за физичка култура до 20.1. 
1976 година. 

Конкурсната комисија ќе ги разгледа подне-
сените пријави и ќе изготви предлог за избор на 
пријавените кандидати на 23.1.1976 во 10 часот во 
просториите на Комитетот, на улица „Бихаќка" 
бр. 6-а. 

Стан и одвоен живот не се обезбедува, а лич-
ниот доход се утврдува според нормативните акти 
на Комитетот. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. (419) 

СОДРЖИНА 
Одлука за именување на претседател и 
членови на Републичкиот совет за заш-
тита на поредокот утврден со Уставот 825 
Одлука за именување на претседател на 

Републичкиот совет за односи со стран-
ство и членови на овој совет од редот 

на општествените, научните и стручните 
работници — — — — — — — — 825 
Одлука за помилување на осудени лица 826 
Одлука за распределба на средствата на-
менети за изградба на регионални архиви 826 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за економски одно-
си со странство — — — — — — 826 
Решение за разрешување од должноста 
командант и за именување командант на 
Републичкиот штаб за цивилна заштита 827 
Решение за разрешување од должност 
претседател и за именување претседател 
на Одборот за внатрешна политика и ко-
мунален систем на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија — — — 827 
Решение за разрешување од должноста 
претседател и за именување претседател 
на Одборот за стопанство на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија 827 
Решение за разрешување од должност 
директор на Етнолошкиот музеј на Маке-
донија — — — — — — — — — 827 
Решение за именување директор на Ет-
нолошкиот музеј на Македонија — — 827 
Решение за именување директор на Ре-
публичкиот завод за техничка соработка 828 
Решение за разрешување од должност со-
ветник на републичкиот секретар за со-
обраќај и врски — — — — — — — 828 
Одлука на Уставниот суд на Македонија 
^У. бр. 27/75 од 6 ноември 1975 година — 828 
'Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 51/74 од 15 октомври 1975 година 823 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 79/74 од 22 октомври 1975 година 829 

^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
ч У. бр. 101/74 од 6 ноември 1975 година - 830 
' Решение на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 90/74 од 19 ноември 1975 година - 831 
/Список на организации на здружениот 

труд за вршење на стручна контрола над 
^ироизводството на саден материјал — — 832 

Дополнување на Објавата за запишување 
во регистарот на производители на саден 
материјал — — — — — — — — 832 

/Дополнуваше на Објавата за запишување 
во регистарот на производители и дора-
ботувачи на шумско семе — — — — 833 

пштествени договори и самоуправни спогодби 
Посебен општествен договор за критериу-
мите и мерилата за усогласување на лич-
ниот доход и другите лични примања на 
секретарите на републичките самоуправ-
ни интеоесни заедници — — — — — 833 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 
/ Одлука за стапката на основниот придо-

нес за пензиско и инвалидско осигуру-
рување за 1976 година — — — — — 834 

/ Одлука за стапките на додатниот придо-
нес за инвалидско осигурување за покри-
вање на трошоците на инвалидското оси-
гурување што настанале во врска со ин-
валидноста над утврдениот просек за 1976 834 

! Одлука за стапките на додатниот придо-
нес за стажот на осигурувањето што се 

" смета со зголемено траење — — — — 835 
^Одлука за висината на средствата што во 

1976 година задолжително се издвојуваат 
од фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Маке-
донија за резервата на фондот и за ви-
сината на средствата што ќе служат за 

^обртни средства — — — — — — — 835 
' Одлука за висината на стапката за издво-

јување од вкупните приходи на фондот 
на пензиското и инвалидското осигуру-
вање за закрепнување на корисниците на 
пензија и на определени права од инва-
лидското осигурување во 1976 година — 836 
Одлука за определување паушални изно-
си на придонес за лицата осигурени за од-
делни права од инвалидското осигуру-

. вање — — — — — — — — — — 836 
) Одлука за придонесите за пензиско и ин-

валидско осигурување во паушални из-
носи и основици за пресметување на при-
донесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување за одделни категории на осигуре-

- ници — — — — — — — — — — 837 
Одлука за времено финансирање на фон-
дот на пензиското и инвалидското оси-
гурување во првото тримесечје на 1976 
година — — — - — — — — — 837 -
Одлука за времено финансирање на Ст-
ручната служба на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 

^Македонија во првото тримесечје од 1976 838 
'Одлука за надоместок на трошоците за 

сместување на децата инвалиди на оси-
гуреници во установи од интернатско! 
тип за време на специјално образование 838 

/ Одлука за просечното траење на корис-
тењето на инвалидските и семејните пен-
зии и другите трајни парични примања 839 

/ Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите за насочено образование за 
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