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З А К О Н 
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Инспекцискиот надзор над спроведувањето на за-

коните, другите прописи и општи акти од областа на 
работните односи, заштитата при работа и технички-
те мерки кои се однесуваат на заштитата при ра-
бота во организациите на здружениот труд, органите 
и другите самоуправни организации и заедници (ор-
ганизација), како и кај работните луѓе кои вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните, граѓаните и граѓанско-правнмте 
лица (работодавач) го врши органот на управата над-
лежен за работите на инспекцијата на трудот (ор-
ган на инспекцијата на трудот) ако со друг закон 
не е поинаку определено. 

Член 2 
Работите на инспекцискиот надзор ги вршат оп-

штинските органи на инспекцијата на трудот и Ре-
публичкиот инспекторат за труд. 

Член 3 
Републичкиот инспекторат за труд врши непос-

реден надзор над примената на законите, другите 
прописи и општи акти во организациите од областа 
на високото образование (факултети, академии, ви-
соки школи, институти и слично), организациите кои 
произведуваат предмети за вооружување и воена оп-
рема, републичките органи и организации на здру-
жениот труд чија дејност е од општ интерес за Ре-
публиката. како и во самоуправните интересни заед-
ници образувани за територијата на Републиката. 

Покрај работите на инспекцискиот надзор од 
став 1 на овој член, Републичкиот инспекторат за 
труд врши непосреден надзор и над примената на 
законите, другите прописи и општи акти и мерките 

за заштита при работа во организациите на здруже-
ниот труд од областа на железничкиот сообраќај, 
електростопанството (освен дистрибуцијата на елек-
трична енергија), црната металургија, во организа-
циите за производство на обоени метали, рафинерии 
за нафта, аеродроми, радио-телевизијата и поштен-
ско-телефонската и телеграфската дејност. 

Републичкиот -инспекторат за труд врши инспек-
циски надзор и над спроведувањето на мерките за 
заштита при работа во текот на изградбата на ин-
вестициони објекти од општ интерес за Републиката. 

Член 4 
Работите на инспекцискиот надзор" се работи, од 

општ интерес за Републиката. 

Член 5 
Работите на инспекцискиот надзор ги вршат ин-

спектори на трудот. 
Инспекторите на трудот се самостојни во врше-

њето на инспекцискиот надзор и во одлучувањето за 
преземање на управни и други мерки. 

Член 6 
Инспекторот на трудот има легитимација со која 

го докажува овластувањето за вршење на инспекцис-
ки надзор. 

Легитимацијата на инспекторот на трудот ја из-
дава органот што го назначува. 

Претседателот на Републичкиот комитет за труд 
го пропишува образецот на легитимацијата на ин-
спекторот на трудот. 

Член 7 
За инспектор на трудот во општинскиот орган 

на инспекцијата на трудот може да се назначи лице 
кое има висока стручна подготовка — правен, ма 
шински, градежен, електро, технолошки факултет и 
факултет за заштита при работа и најмалку три го 
дини работно искуство по дипломирањето. 

Општинскиот инспектор на трудот се назначува 
и разрешува од должност по претходно мислење од 
Републичкиот комитет за труд. 

Член 8 
За инспектор на трудот во Републичкиот инспек-

торат за труд може да се назначи лице кое има ви-
сока стручна подготовка — правен, машински, гра-
дежен, електро, технолошки факултет и факултет за 
заштита при работа и најмалку пет години работно 
искуство по дипломирањето. 

Член 9 
Републичкиот инспектор на трудот има право и 

должност да врши непосреден надзор над работата 
на општинскиот орган на инспекцијата на трудот 
најмалку еднаш годишно, да му дава стручна помош 
за вршење на инспекциски надзор, да бара извршу-
вање на одделни работи од инспекцискиот надзор, да 
издава задолжителни инструкции за работата и рабо-
тењето, како и други права и должности утврдени 
со закон. 

Член 10 
Органот на инспекцијата на трудот, е должен 

најмалку еднаш годишно да изврши редовен инспек-
циски надзор во секоја организација и кај работо-

4 давачите. 
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Вршење на редовниот надзор се утврдува со Про-
грамата за работа на органот на инспекцијата на 
трудот. 

Член 11 
Инспекторот на трудот е овластен, заради вр-

' шење на инспекциски надзор, во секое време на де-
нот и ноќта да влезе во организацијата и кај рабо-
тодавачот без претходно најавување. 

Веднаш по влегувањето, инспекторот на трудот е 
должен да го извести работоводниот орган или друг 
одговорен, односно овластен работник во организа-
цијата и работодавачот за своето присуство. 

Одговорното лице во организацијата и работо-
давачот се должни на инспекторот на трудот да му 
овозможат вршење на инспекциски надзор и на не-
гово барање да му ги даде, односно достави на опре-
делено место и во определено време информациите, 
податоците и актите потребни за вршење на тој 
надзор. 

Член 12 
За извршениот преглед инспекторот на трудот 

е должен да состави записник и да му го предаде 
на одговорното лице во организацијата и работо-
давачот. 

Член 13 
Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспек-

торот на трудот има право да ги прегледува сите 
работилница, работни простории и места, построј-
ки, уреди, исправи и документи, да врши увид во 
процесот на работата, како и да врши увид во само-
управните општи акти (општествени договори, само-
управни спогодби и други општи акти), персонална 
евиденција и други акти. 

При вршењето на инспекцискиот надзор, инспек-
торот на трудот има право да прибира информации 
и потребни податоци, да зема изјави од работници, 
како и да бара да му се достават податоци и мате-
ријали (акти, документи и друго) кои му се потребни 
во вршењето на надзорот. 

Органот на испекцијата на трудот може опреде-
лени стручни работи за кои се потребни посебни на-
учни знаења или стручни методи (експертизи, испи-
тувања и слично), а кои не може самостојно да ги 
изврши, да ги довери на соодветна специјализирана 
организација на здружениот труд или стручна служ-
ба на самоуправна организација и заедница. 

Член 14 
Органот на инспекцијата на трудот соработува 

со другите инспекции, органи и организации чија 
дејност е непосредно поврзана со остварувањето и 
заштитата на правата и обврските на работниците, 
односно со остварувањето на заштитата при работа, 
по пат на размена на информации, доставување на 
податоци, заедничко согледување на определени сос-
тојби и решавање на конкретни случаи и други фор-
ми на соработка. 

Органот на инспекцијата на трудот, во вршење 
на инспекцискиот надзор, соработува и со надлеж-
ните судови, јавни обвинителства, општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето, органите на само-
управна работничка контрола во организациите на 
здружениот труд и во други самоуправни организа-
ции и заедници. 

Член 15 
Инспекторот на трудот е должен во текот на 

траењето и по престанокот на својата функција да 
ги чува како службена тајна сите податоци што ги 
дознал при вршење на надзорот кои со прописите 
и актите на организацијата се утврдени како држав-
на, воена, службена и деловна тајна, податоците за 
работникот кој ја поднел пријавата за сторените по-
вреди на прописите и актите на организацијата, како 
и податок дека надзорот се презема и врши врз 
основа на пријава. 

Одговорното лице во организацијата и работо-
давачот се должни при вршењето на инспекцискиот 

надзор, да го предупреди инспекторот на трудот за 
тоа што се смета во прописите, односно во нивните 
самоуправни општи акти како државна, воена, служ-
бена и деловна тајна. 

Член 16 
Ако инспекторот на трудот утврди повреда на 

законите, другите прописи и општи акти, над чија 
примена врши инспекциски надзор, со решение ќе 
нареди во определен рок да се отстранат утврдените 
неправилности и недостатоци. ч 

Инспекторот на трудот може со решение да на-
реди да се примени и општо-призната мерка за заш-
тита при работа утврдена со закон, со која ќе .се 
отстрани опасноста при работата. 

Член 17 
Ако утврдената повреда на законите, другите 

прописи VI општи акти за заштита при работа прет-
ставува недостаток за чие отстранување се потребни 
посебни инвестициони вложувања, а животот и здрав-
јето на работниците не се непосредно загрозени, 
инспекторот на трудот, со решение може да наложи 
на организацијата да донесе посебна програма за 
постапно сообразување на состојбите со одредбите 
на прописите за заштита при.работа, за што исто-
времено ќе го извести и собранието на општината. 

АКО организацијата не постапи по решението од 
став 1 на овој член, инспекторот на трудот ќе доне-
се решение за отстранување на утврдените недос-
татоци и ќе го определи рокот во кој тие треба да 
се отстранат. 

Член 18 
Ако организацијата и работодавачот не постапат 

по решението за отстранување на недостатоците во 
заштитата при работа, инспекторот на трудот ќе ја 
забрани работата на местата на кои утврдените не-
достатоци не се отстранети. 

Забраната од став 1 на овој член ќе трае се до-
дека утврдените недостатоци не се отстранат. 

Член 19 
Инспекторот на трудот е должен да ја забрани 

работата на работното место на кое ќе утврди дека 
постои непосредна опасност по животот на работ-
никот. 

Инспекторот на трудот може да ја забрани рабо-
тата на работното место ако утврди дека: 

1) непосредно е загрозено здравјето на работни-
кот; 

2) се користат орудија за работа на кои не се 
применети мерките за заштита при работа; 

3) не се користат пропишаните средства и опре-
ма за лична заштита при работата и 

4) ако работникот работи на работи и работни -
задачи на кои постои зголемена опасност од повре-
ди и заболувања, а не се преземени соодветни мер-
ки за заштита, односно не му е извршен лекарски 
преглед. 

Забраната на работата од ставовите 1 и 2 на овој 
член трае до отстранување на опасностите. 

Член 20 
Инспекторот на трудот, кога ќе утврди дека кај 

работодавач работи работник по чиј живот и здрав-
је постои непосредна опасност или работник кој не 
засновал работен однос во согласност со закон, ќе го 
забрани вршењето на дејноста на работодавачот до 
отстранувањето на опасностите, односно до засно-
вањето на работен однос со работникот во согласност 
со закон. 

Член 21 
Ако забраната на работата од членовите 18 и 19 

од овој закон ја опфати целата организација или 
нејзин дел од процесот на трудот, инспекторот на 
трудот е должен за тоа веднаш да го извесни собра-
нието на општината на чие подрачје се наоѓа седиш-
тето на о р г а н и з а ц и ј а , односно делот на организа-
цијата, како и Републичкиот инспекторат за труд. 
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Кога забраната на работата од став 1 на овој 
член ја донесува Републичкиот инспекторат за труд 
за организации од член 3 на овој закон должен е за 
тоа веднаш да го извести Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 22 
Врз основа на известувањето на организацијата, 

односно на работодавачот, за смртниот случај, колек-
тивната повреда и потешката повреда на работа, ка-
ко и за појавата која ја загрозува или би можела 
да ја загрози безбедноста на работникот, општин-
скиот орган на инспекцијата на трудот е должен 
веднаш да ја испита состојбата на лице место за-
ради преземање на соодветни мерки. 

Органот на инспекцијата на трудот е должен на 
барање од организацијата да утврди дали се испол-
нети условите за заштита при работа за започнува-
ње со вршење на определена дејност или за измена 
на условите за вршење на дејноста. 

Член 23 
За заштита на своите права работникот може да 

се обрати до надлежниот орган на инспекцијата на 
трудот. 

Органот на инспекцијата на трудот е должен да 
постапи по барањето на работникот и да го извести 
за утврдената состојба со поука како да ја оствари 
заштитата на своето право. 

Член 24 
Ако органот на инспекцијата на трудот утврди 

дека правото на работникот е повредено, ќе му ука-
же на надлежниот орган на организацијата и на ра-
ботодавачот за сторените повреди и ќе бара во оп-
ределен рок да се отстранат. 

Ако организацијата и работодавачот не поста-
пат по укажувањето од став 1 на овој член, инспек-
торот на трудот со решение ќе нареди отстранување 
на утврдените неправилности. 

Член 25 
Ако органот на инспекцијата на трудот утврди 

дека со конечна одлука на самоуправен орган во ор-
ганизацијата очигледно е повредено правото на ра-
ботникот, а работникот започнал работен спор, по 
барање на работникот со решение ќе ја одложи од 
извршување конечната одлука до правосилноста на 
одлуката по работниот спор. 

Жалбата против решението од став 1 на овој 
член не го одложува неговото извршување. 

Против конечното решение на органот на ин-
спекцијата на трудот од став 2 на овој член не мо-
же да се покрене управен спор. 

Член 26 
Против решението на општинскиот орган на ин-

спекцијата на трудот може да се изјави жалба до 
Републичкиот инспекторат за труд. 

Против првостепеното решение на Републичкиот 
инспекторат за труд жалбата се изјавува до претсе-
дателот на Републичкиот комитет за труд. 

Жалбата од ставовите 1 и 2 на овој член се под-
несува во рок од 8 дена од денот на приемот на ре-
шението. 

Жалбата го одложува извршувањето на решение-
то освен во случаите од членовите 19 и 20 на овој 
закон. 

Член 27 
Ако инспекторот на трудот утврди дека самоуп-

равниот општ акт со кој се уредуваат правата и об-
врските на работниците од областа на работните 
односи и заштитата при работа не е во согласност 
со законот, друг пропис односно со општествен до-
говор, самоуправна спогодба или самоуправниот општ 
акт кој мора да биде во согласност со друг самоуп-
равен општ акт, должен е за тоа да ја предупреди 
организацијата. 

Ако во рок од . 30 дена, организацијата не го 
прифати предупредувањето од став 1 на овој член, 
инспекторот на трудот ќе го извести за тоа собра-
нието на општината. 

Член 28 
Кога инспекторот на трудот ќе утврди повреда 

на пропис од надлежност на друг орган должен е за 
тоа да го извести надлежниот орган. 

Член 29 
Ако повредата на законот, прописот и актот 

претставува прекршок или кривично дело, односно 
стопански престап, инспекторот на трудот е должен 
да поднесе барање, односно пријава за покренување 
на соодветна постапка. 

Органот на КОЈ му е поднесено барањето, однос-
но пријавата од став 1 на овој член, за својата од-
лука е должен да го извести инспекторот на трудот 
што го поднел барањето, односно пријавата. 

Член 30 
Организацијата и работодавачот се должни вед-

наш да го известат инспекторот на трудот за одбива-
њето на работникот да работи поради тоа што сме-
та дека не се преземени пропишаните мерки за заш-
тита при работа. 

По приемот на известувањето од став 1 на овој 
член инспекторот на трудот е должен веднаш да 
спроведе постапка за преземање на пропишани мер-
ки за заштита при работа. 

Член 31 
Инспекцискиот надзор над примената на зако-

ните, другите прописи и општи акти во организа-
циите кои произведуваат предмети за вооружување и 
воена опрема, се врши во согласност со соодветните 
прописи. 

Член 32 
Општинскиот орган на инспекцијата на трудот 

е должен да му достави на Републичкиот инспекто-
рат за труд годишен извештај за својата работа нај-
доцна до 31 јануари наредната година. 

Општинскиот орган на инспекцијата на трудот е 
должен да го извести Републичкиот инспекторат за 
труд за секој смртен случај, колективна повреда и 
потешка повреда на работа, најдоцна идниот ден 
по нивното случување, а записникот и известувањето 
за преземените мерки, да го достави во рок од 30 
дена од настанувањето на смртта, односно повредата. 

Член 33 
Инспекторот на трудот е должен доверените ра-

боти и задачи да ги врши совесно и уредно, придр-
жувајќи се кон законите и другите прописи и кон 
правилата за однесување за време на работата или 
во врска со работата и за непридржувањето кон тие 
обврски дисциплински и материјално е одговорен сог-
ласно со законот. 

Инспекторот на трудот е одговорен и ако под 
влијание на одделни органи или лица пропушти да 
ги изврши дејствијата или не ги преземе мерките 
што врз основа на законот бил должен да ги извр-
ши, односно преземе. 

Член 34 
Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација која: 
1) ќе го спречи, односно попречува инспекто-

рот на трудот во вршењето на работите на инспек-
цискот надзор (членови 11 и 13) и 

2) нема да го спроведе донесеното решение или 
нема да ги отстрани утврдените недостатоци што 
произлегуваат од него (член 16, член 17 став 2, член 
24 став 2 и член 30 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 20.000 до 40.000 динари и 
одговорното лице во организацијата. 
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За прекршок од став 1 на овој член, работода-
вачот ќе се казни со парична казна од 30.000 де 
100.000 динари. 

Член 35 
Се овластува претседателот на Републичкиот ко-

митет за труд во рок од б месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон да го пропише: 

— начинот на вршењето на прегледот во орга-
низациите и кај работодавачите, 

— вршењето на увидот на смртните случаи, ко-
лективните и потешките повреди на работа и 

—образецот на легитимацијата на инспекторот 
на трудот. 

Член 36 
Инспекторите на трудот кои со денот на влегу-

вањето во сила на овој закон се во работен однос 
во општинските органи на инспекцијата на трудот, а 
имаат најмалку виша стручна подготовка од електро, 
машинска и управна насока или виша стручна подго-
товка за заштита при работа и работат како инспек-
тори на трудот, можат и натаму да останат и да би-
дат назначени на тие работи и задачи. 

Член 37 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за инспекцијата на трудот („Служ-
бен весник на СРМ" број 45/73). 

Со влегувањето во сила на овој закон престану-
ваат да важат и одредбите од глава V — овластува-
ње и постапка на инспекцијата на трудот од Зако-
нот за заштита при работа („Службен весник на 
СРМ" број 45/73). 

До донесувањето на прописите од член 35 на 
овој закон ќе се применуваат Упатството за леги-
тимацијата на инспекторот на трудот („Службен вес-
ник на СРМ" број 14/74) и Упатството за содржината 
на писмениот извештај за смртни случаи, потешки 
повреди и колективни несреќи на работниците за 
време на работа („Службен весник на СРМ" број 
14/74). 

Член 38 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

493. 
Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од 

Законот за избор на членови на делегациите и на 
делегатите во собранијата на општествено-политички-
те и самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" број 41/81) и Заклучокот на Соборот 
на здружениот труд на Собранието на СРМ од 26 
септември 1985 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на еден делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја од делегатската изборна единица на Собранието 
на општината Гази Баба — Скопје, согласно Одлука-
та за определување на бројот на делегатите што се 
делегираат во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 41/81). 

II 
Дополнителни избори за избор на еден делегат 

во Соборот на здружениот труд во Собранието на 
СРМ на општината Гази Баба ќе се одржат на 31 
октомври 1985 година. 

Дополнителните избори да се извршат според 
новата листа на кандидати. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а пропишани-
те рокови за изборните дејствија почнуваат да те-
чат од 4 октомври 1985 година. 

За спроведувањето на ова решение се грижат 
Општинската изборна комисија на општината Гази 
Баба — Скопје, под надзор на Републичката из-
борна комисија 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-6218 
27 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р. 

494. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заш-

тита на спомениците на културата („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/73), во врска со член 510 од Зако-
нот за здружениот труд, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА РО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИ-

ТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

За вршител на должноста директор на Работната 
организација Републички завод за заштита на спо-
мениците на културата се именува инж. арх. Тодор 
Паскали, досегашен в. д. директор на Заводот. 

Бр. 17-1489/1 
13 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

495. 
Врз основа на член 72 став 3 од Законот за заш-

тита на природните реткости („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/73), во врска со член 510 од Законот 
за здружениот труд, Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 

НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

За вршител на должноста директор на Репуб-
личкиот завод за заштита на природните реткости 
се именува Смиљана Хаџи Митрова, референт за 
заштита на природните реткости од областа на гео-
логијата, со стручно звање конзерватор советник во 
Заводот. 

Бр. 17-1488/1 
13 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 
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496. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана 
на 27 јуни 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 38 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, донесен од Со-
бранието на оваа Заедница на седницата одржана 
на 22 јуни 1983 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 3/84). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување зако-
нитоста на член 38 од Статутот означен во точката 
1 на ова решение, затоа што се постави прашањето 
за неговата согласност со Законот за пензиско и ин-
валидско осигурување. 

4. На јавната расправа, Судот утврди дека со 
оспорениот член 38 од Статутот е предвидено ста-
росната, предвремената старосна и инвалидска пен-
зија да може да се определува и да се исплатува 
најмногу до износот од 85 отсто од просечниот ли-
чен доход остварен во Републиката во претходната 
година зголемен за четири пати, а семејната најмно-
гу во висина определена според процентите од член 
65 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување од највисоката пензија според став 1 
на овој член. 

5. Со член 30 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
18/83) е предвидено највисоката старосна пензија ут-
врдена според овој Закон да не може да изнесува 
повеќе од 85 отсто од просечниот личен доход оства-
рен во Републиката во претходната година, зголемена 
за четири пати, додека според член 31 став 1 од 
Законот, старосната пензија во текот на годината 
задолжително се усогласува со движењето на номи-
налните лични доходи на работниците вработени во 
општествениот сектор на територијата на Републи-
ката, а висината, начинот и роковите за усогласува-
њето се утврдуваат со самоуправен општ акт на За-
едницата во согласност со општествен договор. 

Од означените законски одредби произлегува де-
ка Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија е овлас-
тена со свој самоуправен општ акт во согласност 
со општествен договор да ги утврди само висината, 
начинот и роковите за усогласување на старосните 
пензии, но не и да ја пропишува висината и испла-
тата на пензиите. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 38 од 
Статутот е предвидено старосната, предвремената ста-
росна и инвалидската пензија да може да се опре-
делува и да се исплатуваат најмногу до износот од 
85 отсто од просечниот личен доход остварен во Ре-
публиката во претходната година зголемен за че-
тири пати, Судот утврди дека Заедницата пропишу-
вајќи ја висината и исплатата на пензијата, всуш-
ност ги пречекорила овластувањата дадени во Зако-
нот, поради што утврди дека оваа одредба од Ста-
тутот -не е во согласност со член 31 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување 

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

V би 279/84 
27 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

497. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки по јавната расправа, на седницата 
одржана на 3 јули 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ТОЧКИТЕ 2, 4 и 5 алинеја 
3 од Одлуката бр. 0201-3825/1 за измена и дополну-
вање на деталниот урбанистички план на град Штип, 
донесена од Собранието на општина Штип на сед-
ницата одржана на 16 декември 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Штип". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
Ор. 1/85 од 13 март 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на Одлука-
та означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
таа е донесена во постапка предвидена со членовите 
30 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

4. На јавната расправа, Судот утврди дека со 
оспорената одлука, покрај другото, се вршат и след-
ните измени на урбанистичкиот план: промена на 
урбанистичката парцела 5 кај комуналната установа 
и на бр. 47/79 на ул. „Григор Прличев", промена на 
скретницата на урбанистичката парцела бр. 147 во 
населба Автокоманда, и доградба на две гаражи на 
ул. „Панче Караѓозов" бр. 17 на урбанистичката пар-
цела бр 44. Исто така, Судот утврди дека овие 
измени не се измени од помал обем предвидени во 
член 34 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 

Согласно член 30 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање", просторните и урбанистич-
ките планови во сите фази на изработување, освен 
за помали измени, задолжително се ставаат на јавен 
увид и по нив се организира јавна расправа. 

Со оглед на тоа што, во конкретниот случај по 
Одлуката за измена на урбанистичкиот план не е 
одржан јавен увид и не е организирана јавна распра-
ва, Судот утврди дека таа, во означените делови, не 
е во согласност со член 30 од наведениот Закон. 

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

У. бр. 1/85 
3 јули 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

498. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 5 септември 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 13 точка 8, член 14 и 
член 17 од Правилникот за станбени односи, донесен 
од работниците во Работната заедница на Службата 
на општественото книговодство во СР Македонија — 
Филијала во Куманово со референдум одржан на 19 
октомври 1982 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница на Службата на 
општественото книговодство во СР Македонија — Фи-
лијала во Куманово на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти 

3 Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на член 13 точка 8, член 14 
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и член 17 од Правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
нивната уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 13 
се предвидени основите за утврдување редот на пр-
венството за решавање на станбеното прашање на 
работниците и, меѓу другото, во точка 8 е предвиен 
основот повреда на работните обврски. 

Со член 14 од Правилникот е предвидено доби-
вање на определен број бодови поради повреда на 
работните обврски и тоа во зависност од видот на 
изречената дисциплинска мерка. 

Согласно член 21 и 23 од Уставот на СР Маке-
донија работниците во основната организација на 
здружениот труд односно во работната заедница ут-
врдуваат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, 
а според член 42 став 1 од Законот за станбените 
односи и член 463 од Законот за здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75), работ-
ниците со општ акт го утврдуваат начинот, условите 
и редот на првенството, а тоа значи основите и ме-
рилата според кои (ќе се врши распределбата на ста-
нови кои се даваат на користење. 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува дека е самоуправно право на работниците 
во организациите на здружениот труд односно во ра-
ботната заедница, во согласност со Уставот и зако-
нот, да предвидат основи и мерила за утврдување 
редот на првенство за доделување на стан. Притоа, 
при утврдувањето на овие основи и мерила, работни-
ците можат да предвидат, освен социјално-економ-
ските и такви критериуми кои се поврзани со при-
донесот на работникот во работата и со успехот на 
организацијата во која работи. Меѓутоа, дисциплин-
ската казна не може да се предвиди како основ за 
намалување на определените бодови во утврдувањето 
на првенството за решавање на станбеното прашање, 
затоа што во оспорениот Правилник дисциплината 
не е предвидена како основ за утврдување на бодови 
при распределба на станови, туку како елемент е 
предвидена повреда на работните обврски. 

Со оглед на тоа што со член 13 точка 8 од оспо-
рениот Правилник повредата на работните обврски 
е предвидена како еден од основите за утврдување 
редот на првенството за решавање на станбените пра-
шања, а во член 14 по овој основ е предвиде.но 
одбивање определен број бодови зависно од видот на 
изречената дисциплинска мерка, Судот утврди дека 
тие не се во согласност со членовите 21 и 23 од 
Уставот на СР Македонија, и со член 42 од Зако 
нот за станбените односи, односно дека се во спро-
тивност со членот 463 од Законот за здружениот 
труд. 

5. Со член 17 од оспорениот Правилник се пред-
видени мерила по основот семејна состојба на работ-
никот, при што се прави разлика во зависност од 
тоа дали работникот ги издржува сите членови на 
семејното домаќинство. 

Во оддел И став 3 алинеја 9 од Основните наче-
ла и член 204 од Уставот на СР Македонија е пред-
видено дека неприкосновената основа и положба на 
човекот ја сочинува еднаквоста во правата, должнос-
тите и одговорностите на граѓаните во согласност со 
уставноста и законитоста и дека сите граѓани се ед-
накви пред законот. 

Судот утврди дека со различното вреднување на 
овој основ зависно/од тоа дали работникот ги издр-
жува членовите на своето семејно домаќинство, се 
повредува уставното начело на еднаквост на граѓа-
ните во нивните права. 

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

У. бр. 8/85 
5 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

499. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 10 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 41 'од Самоуправната спо-
годба за заедничките основи и мерила за распореду-
вање на чистиот доход и за распределба на средства-
та за лични доходи и заедничка потрошувачка, усвое-
на од работниците во основните организации на здру-
жениот труд — централни основни училишта во со-
став на Работната организација за основно образо-
вание и воспитание „11 Септември" во Кичево, со ре-
ферендум на 26 декември 1983 година и на 16 април 
1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација за основно об-
разование и воспитание „11 Септември" — Кичево, 
на начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 168/84, поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на оспорениот член од Самоуправната 
спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката е поведена затоа што се постави прашањето 
за согласноста на оспорениот член со уставното на-
чело за распределба според трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 41 од Спогодбата е предвидено работниците — 
жени со 30—35 години работен стаж и работниците 
— мажи со над 35 години работен стаж, во распре-
делбата на средствата за лични доходи по основот 
минат труд да учествуваат со 35'% од тековниот труд. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од 
спогодбата е предвидено засилено вреднување на ми-
натиот труд на работниците пет години пред испол-
нувањето на условите за пензија, независно од вло-
жениот труд и резултатите на трудот, Судот утврди 
дека тој не е во согласност со начелото за распре-
делба според трудот, утврдено во член 22 од Уста-
вот на СР Македонија и дека е во спротивност со 
член 126 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 168/84 
10 јули 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

500. в 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите од актите на Заво-
дот за рехабилитација на деца и младинци во Скоп-
је, донесени од Привремениот одбор: 

— член 57 од Правилникот за одговорноста на 
работниците и работата на дисциплинската комисија, 
донесен на 19 јануари 1984 година и Одлуката за 
дополнување на член 25 од овој Правилник, донесена 
на 26 мај 1984 година; 

— член 148 од Правилникот за работни односи, 
донесен на 7 октомври 1984 година; 
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— член 55 од Правилникот за организација и 
систематизација на работите и работните задачи, до-
несен на 7 октомври 19Ѕ4 година, како и 

— член 210 од Статутот донесен со референдум 
на 17 октомври 1978 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 249/84 од 5 јуни 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одредбите 
означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што се постави прашањето за спро-
тивноста на овие одредби со членовите 202 и 577 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
57 од Правилникот за одговорноста на работниците 
и работата на дисциплинската комисија, член 55 од 
Правилникот за организација и систематизација на 
работите и работните задачи, член 148 од Правил-
никот за работните односи и член 210 од Статутот, 
овие акти влегуваат во сила но нивното донесување. 

Според член 577 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, самоуправните општи акти се објавуваат 
пред да влезат во сила. 

Со оглед на тоа што со означените одредби се 
предвидува дека оспорените акти влегуваат во сила 
од денот на нивното донесување, а не по нивното 
објавување, Судот утврди дека тие се во спротивност 
со член 577 став 1 од Законот за здружениот труд. 

5. Понатаму, Судот утврди дека според Одлуката 
за изменување и дополнување на член 25 од Пра-
вилникот за одговорноста на работниците и работата 
на дисциплинската комисија, дисциплинската постап-
ка се поведува и по барање на раководителите на 
одделенијата со посебни овластувања за кои такво ов-
ластување не е предвидено во член 202 од Законот 
за здружениот труд. Поради тоа, оваа одлука е во 
спротивност со означената законска одредба. 

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

У бр. 249/84 
5 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

247. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 
15 став 12 од Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Здружена СИЗ за социјална заштита на град 
Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за социјална 
заштита, на седницата одржана на 30 септември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на стапката на придонесот што го уп-

латуваат основните организации на здружен труд од 
доходот како приход на Здружената самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита на град Скоп-
је ќе изнесува 0,25'%. 

Член 2 
Висината на стапката на придонесот од личен 

доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 
0,85%. 

Член 3 

Висината на стапката на придонесот од вршење ' 
земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%. 

Член 4 

Висината на стапката на придонесот од самостој-
но вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе из-
несува 11 0/0'. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-9 од 25 март 1985 го-
дина за утврдување висината на стапките на придо-
несите на Здружената самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита на град Скопје за 1985 
година. 

Член б 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на-СРМ", а ќе се при-
менува од 1. X. 1985 година. 

Бр. 01-102 
20 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шпигова, с. р. 

О г л а с е н џ е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје покре-

ната е постапка за поништување на чековна книшка, 
со чековна сметка бр 40100-620-21-840-8017-2791/88, от-
ворена ири Љубљанска банка Основна банка — Скоп-
је, како и чекови под бр. 660251-260, на лицето Нел-
ковска Бранка, под Р. бр. 180/85. 

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат чековната 
сметка и изгубените чекови, кој ќе ги најде или знае 
нешто за нив да го извести судот во рок од 90 дена. 
Во спротивно истите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
180/85. (119) 

Пред овој суд е покрената постапка за аморти-
зација на меница, за што е оформен предмет Р. бр. 
90/84, каде како предлагач се јавува „Конус" — 
Хемиска индустрија од Словенске Коњице, против 
противникот „Трготекстил", ООЗТ Малопродажба. 

Од страна на предлагачот е издадена меница 
под бр. 004437 на износ од 275.312,40 динари во која 
како трасант се јавува „Трготекстил" — Скопје, ООЗТ 
Малопродажба, а како авалист Стопанска банка Ос-
новна банка — Скопје. Меницата е издадена на 24. 
VI. 1983 година, со ден на достасаност 21. IX. 1985 
година 

Се моли секој оној кај кого се наоѓа меницата 
или нешто знае за истата да го извести судот во рок 
од 90 дена од денот на објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
90/84, (И2) 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заве-
ден е спор за развод на брак по правната работа на 
тужителката Сунчица Ефремовиќ — Гинави од Скоп-
је, ул. „Филип Филиповиќ" бр. 40, против тужениот 
Гаафер Гинави од Судан, со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 4.000,00 динари. 

Се поканува тужениот Гаафер Гинави да се јави 
во судот во рок од 30 дена или да ја достави сегаш-
ната адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде 
одреден привремен старател веј смисла на чл. 84 од 
ЗПП кој ќе ги застапува интересите на тужениот по 
предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. бр. 
2910/85. (114) 

Во овој суд заведен е спор за утврдување на соп-
ственост по тужбата на тужителите Димче Бошков-
ски, ул. „Благоја Мучето" бр 31-б нас. Лисиче, и 
Благоја Лазаревски, ул. „175" бр. 25-а, Скопје, против 
тужената Џемиле Беќир Сулејман, со непозната ад-
реса. 

Се повикува тужената Џемиле Беќир Сулејман од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достави точната адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П., 
бр. 2075/85. (111) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка за докажување на смрт на лицето 
Халит Елмази, порано од Тетово, по предлог на Џа-
бир Елмази од Тетово. 

Се повикува лицето Халит Елмази од Тетово, ка-
ко и секој друг кој знаел за неговиот живот да се 
јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 15 де-
на по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, ,ќе 
се докаже смртта на лицето Халит Елмази. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 550/85. (115) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка за докажување на смрт на лицето 
Имери Осман Казим, порано од с. Шипковица,. СО 
Тетово, по предлог на предлагачката Казими Мериме 
од с. Шипковица. 

Се повикува лицето Имери Осман Казим од 
с. Шипковица, СО "Тетово, како и секој друг кој знае 
за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд 
во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на ог-
ласот. Во спротивно ќе се докаже смртта на лицето 
Имери Осман Ќазим. 

' Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 530/85 
(116) 

Пред овој суд се води постапка за исполнување 
на договор за купопродажба по тужбата на тужите-
лот Бранко Стојанов Станковски од село Непроштено, 
против тужениот Трпко Атанасов Силјановски од с. 
Непроштено, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Трпко Силјановски да се 
јави во судот или да овласти свој полномошник кој 
ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, во 
рок од 30 дена по истекот од денот на објавувањето 
на огласот, судот преку Центарот за социјални рабо^ 
ти во Тетово ќе му постави привремен застапник 
кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа пос-
тапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1545/85. 
(117) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за долг но тужбата на тужителот Абази Гафур од 
с. Челопек, Тетовско, против тужениот Амети Хамди 
Али од с. Челопек, а сега на привремена работа во 
Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Амети Хамди Али да се 
Јави во судот, да достави точна адреса и да одреди 
полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот (ќе му постави при-
времен старател на тужениот преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1049/85. 
(113) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА " 

Пред Општинскиот суд во Струмица, под Р. бр. 
391/84 година, се води постапка за прогласување на 
исчезнато лице за умрено и тоа за лицето Алапулов 
Атанас Тане од село Костурино, Струмичко, роден 
1906 година во истото село. 

Се претпоставува дека исчезнатото лице Тане не 
е веќе жив, за него единствено се знае дека е пре-
беган во Бразилија уште во 1949 година и кусо време 
по тоа само еднаш до двапати се јавил. До денес, 
односно во последните 5 години, немало никакви вес-
ти за него и може да се претпостави дека е умрен. 

Се повикува истиот доколку е жив или секое ли-
це кое знае нешто за него да се јави во овој суд 
во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на ог-
ласот во „Службен весник на СРМ". Во спротивно, 
по истекот на предвидениот рок и .изведувањето на 
останатите докази, споменатото лице ќ е биде прогла-
сено за умрено. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 391/84. 
(118) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Коорди-
нативно тело на Основните организации на Сојузот 
на социјалистичката младина на Македонија при ин-
тердисциплинарните студии за новинарство — Скоп-
је" се огласува за неважен. (4068) 

Загубениот тркалезен печат под назив- „Култур-
но уметничко друштво „Китка" — Драчево се огла-
сува за неважен. (4069) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Градеж-
на работна организација „Маврово" н. сол. о на 
ООЗТ, ОЗТ за проектирање, консалтинг и студии на 
градежни објекти, урбан, и објекти од инфраструк-
тура „Мавровопроект" Н. СОЛ. О. — Скопје" се огла-
сува за неважен. (4154) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Општин-
ски ракометен одбор — Кочани" се огласува за не-
важен. (4728) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Џудет Истрефи, с. Велеш-
та, Струга. - (4110) 

Воена книшка на име Ристо Бакушовски, Тето-
во. (4111) 

Воена книшка на име Мејди Јашари, с. Гајре, 
Тетово. (4113) 

Лична карта на име Србо Стојилковиќ, железнич-
ка станица бр. 14, Куманово. (4119) 

Возачка дозвола на име Србо Стојилковиќ, же-
лезничка станица бр. 14, Куманово. (4120) 

Сообраќајна дозвола на име Екрем Касами, с. 
Ларце, Тетово. (4129) 

Тековна сметка бр. 02166-0 и чекови од 0153958 
до 0153960 на име Томе Стојановски, Скопје. (4143) 
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Воена книшка на име Зоран Мустачки, с. Ми-
трашинци, Берово. (4170) 

Воена книшка на име Риза Куртиши, с. Пирок, 
Тетово. (4183) 

Воена книшка на име Селамедин Иљази, с. Пр-
шовце, Тетово. (4198) 

Пасош на име Абдилазис Шабани, с. Доброште, 
Тетово. (4201) 

Возачка дозвола бр 11375/80 на име Рефаил Са-
дики, с. Желино, Тетово. (4228) 

Воена книшка на име Нагип Таири,, с. Камењане, 
Тетово. (4231) 

Лична карта и возачка дозвола на име Слободан 
Стојанов, с. Црвулево, Штип. (4235) 

Возачка дозвола на име Музафер Таири, Тетово. 
(4248) 

Воена книшка на име Сервет Арифи, ул. „Г. Стој-
чески" бр. 122, Тетово. (4264) 

Воена книшка на име Себајдин Мемеди, ул. „Р. 
Цониќ" бр. 4, Тетово (4267) 

Возачка дозвола на име Семи Велиу, с. Форино, 
Гостивар. (4272) 

Воена книшка на име Спасе Војнески, ул. „Ј. Сан-
дански" бр. 22, Македонски Брод. (4277) 

Возачка дозвола на име Љупчо Стојчевски, с. 
Митрашинци, Берово. (4289) 

Пасош на име Сенчо Николов, с. Умин Дол, Ку-
маново. (4344) 

Воена книшка на име Перо Џелат, нас. Карпош, 
Куманово. (4345) 

Воена книшка на име Дане Соколовски, ул. „Со-
лунска" бр. 15, Делчево. (4352) 

Воена книшка на име Глигор Буровски, с. Ру-
синово, Берово. (4396) 

Воена книшка на име Мифтар Имери, с. Бого-
виње, Тетово. (4428) 

Пасош бр. МА 823418, издаден од Кочани, на 
име Стојан Богатинов,^ ул. „4 јули" бр. 15, Кочани 
(4438) 

Воена книшка на име Абдилбари Асани, с. Гај-
ре, Тетово. (4447) 

Воена книшка на име Благоја Алексовски, ул. 
„Ленинова" бр. 42. Куманово. - (4450)' 

Воена книшка на име Васил Петров, Кавадар-
ци. (4459) 

Тапија бр. 372/57 од 6. VIII. 1957 година на име 
Ристо Стојкоски, ул. „Димитар Влахов" бр. 23, Ох-
рид. (4493) 

Воена книшка на име Методи Танев, ул. „Б. Ха-
џи Петров" бр. 26, Кавадарци. (4504) 

Пасош на име Весна Величковиќ, Куманово (4518) 
Сообраќајна дозвола на име Моме Стефаноски, 

ул. ,„М Ацев" бр 75, Тетово. (4522) 
Воена книшка на име Сеиди Џемаили, с. Сед-

ларце, Тетово. (4704) 
, Возачка дозвола на име Агим Зибери, с. Г. Пал-

чиште, Тетово. (4752) 
Пасош издаден од СВР Штип на име Загорка 

Давкова, ул. Пиринска" бр. 31, Штип. (4800) 
Пасош бр МВ 224341, издаден од ОВР — При-

леп, на име Љупчо Мирчески, ул. „Марксова" бр. 
72, Прилеп (4809) 

Свидетелство за V одделение на име Тодоровски 
Ратко, Титов Велес. (4711) 

Свидетелство за VIII одделение на име Арсовска 
Анѓа, Т Велес. (4712) 

Свилетелство за V одделение на име Петровска 
Цвета, Титов Велес (4713) 

Свидетелство за VI одделение на име Здравева 
Славица, Титов Велес. (4714) 

Свидетелство за VIII одделение на име Анаста-
сова Јагода, Титов Велес. (4715) 

Здравствена легитимација на име Џемаил Јусу-
фи, Тетово. (4716) 

Здравствена легитимација на име" Ибраим Деми-
ров, Штип. (4717) 

Здравствена легитимација на име Валентина Бол-
тазова, Штип. (4718) 

Здравствена легитимација на име Златко Митев, 
Штип. (4719) 

Здравствена легитимација на име Александра Ми-
цанова, Штип. (4720) 

Здравствена легитимација на име Мице Мицанов, 
Штип. (4721) 

Здравствена легитимација на име Славјанка Рис-
това, Штип. (4722) 

Здравствена легитимација на име Славка Стоја-
нова, Штип. (4723) 

Здравствена легитимација на име Родна Јованова, 
Штип. (4724) 

Здравствена легитимација на име Славчо Пере-
нев, Штип. (4725) 

Воена книшка на име Решат Точи, Скопје. (4726) 
Свидетелство на име Боро Магдески, Прилеп. 

(4727) 
Свидетелство за VIII одделение на име Иљаз 

Синаноски, Прилеп. (4728) 
Работна книшка на име Томе Јовановски, Крива 

Паланка. (4729) 
Работна книшка на име Ристе Тодоровски, Ох-

рид. (4730) 
Здравствена легитимација на име Емсаља Зигбери, 

Тетово. (4731) 
Здравствена легитимација на име Мирон Нико-

лов, Штип. (4732) 
Индекс бр. 9858 на име Анка Крамарска, Берово. 

(4733) 
Здравствена легитимација на име Абуш Идризи, 

Тетово. (4735) 
Лична карта на име Трајко Лукетовски, Тетово. 

(4736) 
Свидетелство за VIII одделение на име Македон-

ка Алексовска, Гостивар. (4737) 
Свидетелство за VII одделение на име Пајазит 

Исени, Гостивар. (4742) 
Здравствена легитимација на име Мемед Селман, 

Штип. (4743) 
Здравствена легитимација на име Адна Мемед, 

Штип. (4744) 
Здравствена легитимација на име Назифе Мемед, 

Штип. (4745) 
Здравствена легитимација на име Самије Мемед, 

Штип. (4746) 
Здравствена легитимација на име Фатиме Мемед, 

Штип. (4747) 
Здравствена легитимација на име Сабри Мемед, 

Штип. (4748) 
Здравствена легитимација на име Димитар Јова-

новски, Штип. (4749) 
Воена книшка на име Зоран Гаковски, Скопје. 

(4751) 
Индекс бр. 8447 на име Китановска Ленче, Титов 

Велес. (4752) 
Работна книшка на име Ристовска Петкана, Ти-

тов Велес (4753) 
Работна книшка на име Дафина Трниниќ, Скоп-

је. (4754) 
Воена книшка на име Абис Сељадин, Скопје. 

(4755) 
Свидетелство на име Антоние Пресилски, При-

леп . (4756) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шаќир 

Шибевиќ, Прилеп (4757) 
Воена книшка на име Јане Ристевски, Куманово. 

(4758) 
Земјоделска здравствена легитимација на име Ра-

мије Имери, Тетово. (4759) 
Свидетелство за VIII одделение на име Таџедин 

Сали, Тетово (4760) 
Здравствена легитимација на име Марица Трпес-

ка, Тетово (4761) 
Книшка на име Неџадин Имери, Тетово. (4763) 
Здравствена легитимација на име Ваит Ваити, 

Тетово. (4764) 
Здравствена легитимација на име Мијалче Арсов, 

Штип. (4765) 
Работна книшка на име Миле Павловски, Крива 

Паланка. (4766) 
Работна книшка на име Миле Белкоски, Охрид. 

(4767) 
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Здравствена легитимација на име Снежана Сто-
јанова, Штип. (4768) 

Работна книшка на име Глигор Насевски, Штип. 
(4769) 

Здравствена легитимација на име Марија Нико-
лова, Штип. (4770) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Атана-
сова, Штип. (4771) 

Ученичка книшка на име Славица Цветаноска, 
Прилеп. (4772) 

Свидетелство на име Слободан Дичоски, Прилеп. 
(4773) 

Работна книшка на име Анѓелкоски Стојо, Маке-
донски Брод. (4774) 

Свидетелство на име Маре Миркова, Д. Капија. 
(4775) 

Работна книшка бр. 62108 на име Бурхандин Не-
зири, Тетово. (4776) 

Здравствена легитимација на име Хаџире Есати, 
Тетово. (4777) 

Здравствена легитимација на име Фисник Идри-
зи, Тетово. (4778) 

Здравствена легитимација на име Незифе Идри-
зи, Тетово. (4779) 

Здравствена легитимација на име Сарајка Јова-
носка, Тетово. (4780) 

Здравствена легитимација на име Раслије Јаша-
ри, Тетово. (4781) 

Свидетелство за I, II и III година на име Изар 
Фаризи, Гостивар. (4782) 

Свидетелство за V до VIII одделение на име 
Авин Шабани, Гостивар. (4784) 

Воена книшка на име Драги Георгиевски, Скоп-
је. (4785) 

Диплома на име Зекрија Шабани, Куманово. 
(4786) 

Работна книшка на име Невзад Шерифи, Кума-
ново. (4787) 

Уверение на име Јадранка Коцева, Кратово. (4788) 
Диплома на име Бурим Капроли, Гостивар. (4789) 
Здравствена легитимација на име Дилазер Жела-

динова, Штип. (4790) 
Здравствена легитимација на име Виолета Ата-

насова, Штип. (4791) 
Здравствена легитимација на име Анѓа Стојкос-

ка, Прилеп. (4792) 
Лична карта на име Зурап Бавшкари, Тетово. 

(4793) 
Здравствена легитимација на име Земрије Имери, 

Тетово. (4795) 
Диплома на име Лулзиме Абдили, Тетово. (4796) 
Здравствена легитимација на име Акиф Бељули, 

Тетово. (4798) 
Свидетелство за VIII одделение на име Санде 

Јованов, Штип. (4799) 
Свидетелство на име Здравко Митров, Виница. 

(4800) 
Лична карта на име Илко Шелевски, Прилеп. 

(4801) 
Диплома на име Селајдин Халити, Тетово. (4802) 
Здравствена легитимација на име Дестан Халили, 

Тетово. (4803) 
Здравствена легитимација на име Костанца Штер-

јоски Штип. (4804) 
Свидетелство на име Блажо Георгиевски, Кума-

ново. (4805) 
Здравствена легитимација на име Суданан Шаба-

ни, Тетово. (4807) 
Воена книшка на име Пецо Костадиновски, Штип. 

(4809) 
Здравствена легитимација на име Спасија Тахир, 

Тетово. (4810) 
Лична карта на име Серафимовски Васо, Гос-

тивар. (4811) 
Ученичка книшка на име Менсур Иљази, Гос-

тивар. (4812) 
Здравствена легитимација на име Абдула Зејне-

лов, Штип. (4813) 
Свидетелство за IV клас и завршен испит на име 

Мирјана Костова, Штип. (4814) 
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Здравствена легитимација на име Деса Милева, 
Штип. (4815) 

Свидетелства од I до I I I година на име Живко 
Радески, Прилеп. (4816) 

Свидетелство на име Тони ѓорѓиоски, Прилеп. 
(4817) 

Лична карта на име Нове Трајкоски, Прилеп. 
(4818) 

Свидетелство за II година на име Мевлидина 
Кадумиќ, Прилеп. (4819) 

Здравствена легитимација на име Радивојка Ла-
зарева, Прилеп. (4820) 

Диплома на име Славе Рунески, Прилеп. (4821) 
Свидетелство за VIII - одделение на име Цветан 

Човкоски, Прилеп. (4822) 
Диплома на име Симонова Весна, Титов Велес. 

(4823) 
Диплома на име Исмаил Емин, Тетово. (4824) 
Здравствена легитимација на име Зекир Беадини, 

Тетово (4825) 
Свидетелство за завршен испит на име Снежана 

Ѓорѓиевска, Тетово. (4826) 
Лична карта на име Абраим Халит, Тетово. (4827) 
Лична карта на име Назми Идризи, Тетово. 

(4828) 
Лична карта на име Шенаси Идризи, Тетово. 

(4829) 
Лична карта на име Фаузи Сисадери, Тетово. 

(4831) 
Свидетелство за I година на име Агим Ристеми, 

Гостивар. (4832) 
Свидетелство за IV година на име Блашка Ива-

нова, Кочани. (4833) 
Здравствена легитимација на име Невенка Да-

нилова. Кочани. (4834) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ленче 

Митревска, Скопје. (4835) 
Диплома на име Драгица Сталеска, Прилеп. (4836) 
Здравствена легитимација на име Нове Шаркос-

ки, Прилеп. (4837) 
Свидетелство за VIII одделение на име Томе Рис-

тоски, Тетово. (4838) 
Здравствена легитимација на име Златица Теле-

ва, Штип. (4839) 
Гарантен лист за патничко возило застава 101 

— ГТ — 65/5V, број на сервисна книшка 25803, на 
име Димитар Михаиловски, Штип. (4840) 

Воена книшка на име Петре Јаневски, Скопје. 
14841) 

Работна книшка на име Ида Василева, Битола. 
(4842) 

Работна книшка на име Јаглика Врукоска, При-
леп. " (4843) 

Свидетелство за VIII одделение на име Божидар 
Загорац, Прилеп. (4844) 

Свидетелство за VIII одделение на име Менка 
Савеска, Прилеп. (4845) 

Свидетелство за И година на име Салиевска Фи-
дарија, Ресен (4846) 

Здравствена легитимација на име Нада Трајчев-
ска, Тетово. (4847) 

Лична карта на име Нада Трајчевска, Тетово. 
(4848) 

Диплома на име Лулзиме Абдили, Тетово. (4849) 
Диплома на име Ферим Хајдари, Тетово. (4851) 
Свидетелство на име Беќир Шурбани, Гостивар. 

(4852) 
Свидетелство на име Тони Коцев, Штип. (4854) 
Свидетелство за VIII одделение на име Лидија Ја-

нева, Штип. (4855) 
Диплома на име Анка Данилова, Кочани. (4856) 
Ученичка книшка на име Лена Вемова, Виница. 
Свидетелство за VIII одделение на име Славица 

Давјеноска, Прилеп. (4858) 
Свидетелство за VIII одделение на име Идриз 

Зекиловиќ, Прилеп. (4859) 
Свидетелство за VIII одделение на име Грозде 

Младеновиќ, Куманово. (4860) 
Свидетелство за VI одделение на име Селмано-

виќ Јасмина, Титов Велес. (4861) 
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Лична карта на име Билал Мансути, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Реџа Зулнани, 

Тетово. (4863) 
Лична карта на име Алија Лиласим, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Слободан 

Здравковски, Тетово. (4865) 
Свидетелства од VI до VIII одделение на име 

Абдирауф Даути, Тетово. (4866) 
Земјоделска здравствена легитимација на име Му-

хамед Адили, Тетово. (4867) 
Свидетелство и диплома на име Фериде Терзи-

зија, Тетово. (4868) 
Здравствена легитимација на име Снежана Ни-

колиќ, Тетово. (4869) 
Здравствена легитимација на име Слободан Сим-

јановски, Тетово. (4870) 
Лична карта на име Слободан Симјановски, Те-

тово. (4871) 
Свидетелство за IV одделение на име Ружа Спа-

сеноска, Тетово. (4872) 
Свидетелство на име Фарко Димитриевски, Гос 

тивар. (4873) 
Свидетелство на име Виолета Томевска, Гости-

вар. (4874) 
Свидетелство за III и IV година на име Сузана 

Шеќеровска, Штип. (4875) 
Диплома на име Борјанчо Стојанов, Штип. (4876) 
Свидетелства за I и III година на име Љупчо 

Илиевски, Кочани. (4877) 
Свидетелство за VIII одделение на име Руменчо 

Алексов, Виница. (4878) 
Работна книшка на име Екрем Исмаилов, Ви-

ница. (4879) 
Диплома на име Салији Мевљуда, Куманово. 
Воена книшка на име Рамиз Мемиш, Скопје. 
Свидетелство за IV одделение на име Генко 

Алексовски, Прилеп. (4882) 
Книшка на име Рецеп Демиров, Штип. (4883) 
Воена книшка на име Бошковски Тодор, Скопје. 
Работна книшка на име Мурат Рамадани, Ѓ. Пет-

ров. (4885) 
Здравствена легитимација на име Невзат Исмаи-

лоски, Прилеп. (4886) 
Свидетелство за III година на име Наташа Трај-

ковска, Куманово. (4888) 
Здравствена легитимација на име Емине Садики, 

Куманово. (4889) 
Свидетелства за I, И и III година на име Сла-

вица Стојанова, Кавадарци. (4890) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ќан 

Исени, Тетово. (4891) 
Свидетелство на име Тони Рамадани, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Фериде Асими, 

Тетово. (4893) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Исамиран Куртиши, Тетово. (4894) 
Здравствена легитимација на име Фемие Есади, 

Тетово. (4895) 
Земјоделска здравствена легитимација на име Ме 

џит Беќири, Тетово. (4896) 
Свидетелство на име Ванчо Бојовски, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Сали 

Бехадини, Тетово. (4898) 
Свидетелство за IV одделение н аиме Меди Ја-

нузи, Гостивар. (4899) 
Свидетелство за VIII одделение на име Назиф 

Селами, Гостивар. (4900) , 
Свидетелство за VIII одделение на име Хамит 

Минири, Гостивар. (4901) 
Работна книшка на име Бедрије Асани, Гости-

вар. (4902) 
Сообраќајна дозвола бр. 343—83 на име Фејзула 

Фејзулаи, Гостивар. (4903) 
Свидетелство за IV година на име Сретко Јова-

новски, Гостивар. (4905) 
Здравствена легитимација на име Радица Илиев-

ска, Штип. (4906) 
Свидетелство на име Силвана ѓорѓиева, Штип. 
Лична карта на име Љубе Гацев, Штип. (4908) 
Свидетелство за матура на име Сузана Шеќеров-

ска, Штип. (4909) 
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Свидетелство за I година на име Санде Јованов, 
Штип. (4910) 

Свидетелство за VIII одделение на име Снежана 
Арсамтиева, Штип. (4911) 

Воена книшка на име Андреја Мечкароски, Стру-
га. (4912) 

Работна книшка на име Васил Стеванови, При-
леп. (4913) 

Свидетелство за VI одделение на име Гордана 
Ангеловска, Куманово. (4915) 

Здравствена легитимација на име Живко Анге-
ловски, Куманово. (4916) 

Здравствена легитимација на име Борислав Име-
ровски, Куманово. (4917) -

Ученичка книшка на име Снежана Цветковска, 
Кр. Паланка. (4918) 

Диплома на име Џемаиловски Сабри, Т. Велес. 
Свидетелства од I до IV година на име Сулејман 

Гафури, Тетово. (4920) 
Диплома на име Сулејман Гафури, Тетово. (4921) 
Здравствена легитимација на име Исман Мурсе-

ли, Тетово. (4922) 
Свидетелство за I година на име Илми Османи, 

Тетово. (4923) 
Здравствена легитимација на име Амди Селмани, 

Тетово. (4924) 
Здравствена легитимација на име Маније Сал-

мани, Тетово. (4925) 
Здравствена легитимација на име Себајете Аде-

ми, Тетово. (4926) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ерфан 

Иланиќ, Тетово. (4927) 
Свидетелство за VIII одделение на име Насер 

Пајазити. Тетово. (4928) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ариф Илази, Тетово. (4929) 
Свидетелство за IV одделение на име Славица 

Савеска, Тетово. (4930) 
Свидетелство на име Садула Жупани, Гостивар. 
Лична карта на име Садик Мустафаи, Гостивар. 
Свидетелство на име Васо Атанасов, Гостивар 
Книшка на име Ранко Кочески, Гостивар. (4934) 
Свидетелство за I година на име Асаноски Ис-

лам, Гостивар. (4935) 
Диплома на име Нагиб Јусуфи, Гостивар. (4936) 
Штедна книшка на име Мазем Алили, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Џелили 

Бајремали. Гостивар. (4938) 
Индекс на име Лазо Јанев, Штип. (4939) 
Свидетелство на име Борјана Манева, Штип. 
Здравствена легитимација на име Анета Михај-

лова, Штип. (4941) 
Здравствена легитимација на име Стојче Здравев, 

Штип. (4942) 
Здравствена легитимација на име Стојка Ѓонде-

ва, Штип. (4943) 
Земјоделска здравствена легитимација на име Зо-

ран Цветановски, Штип. (4944) 
Свидетелство на име Сашко Китановски, Берово. 
Свидетелство за II клас на име Соња Михајлов-

ска, Кочани. (4946) 
Свидетелство за VIII одделение на име Тоде 

Алексов, Кочани. (4847) 
Работна книшка на име Миле Атанасов, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Жаклина 

Јованова, Кочани. (4949) 
Работна книшка на име Стоилко Ѓориев, Виница. 
Воена книшка на име Ремзи Османи, Куманово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Салија 

Ибраимоски, Прилеп. (4953) 
Свидетелство на име Славица Ѓореска, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Горан Нико-

лоски, Прилеп. (4955) 
Свидетелства за I и II клас на име Роза Петко-

ска, Прилеп. (4956) 
Свидетелство на име Лепа Илиоска, Прилеп. 
Диплома на име Трајанка Најдоска, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Кимова 

Оливера, Т. Велес. (4959) 
Свидетелство за И година на име Ѓоргиевска 

Снежана, Т. Велес. (4960) 
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Свидетелства од I до IV година на име Белул 
Џемаили, Тетово. (4961) 

Свидетелство за VIII одделение на име Осман 
Џезин, Радиовце, Тетово. (4962) 

Свидетелство на име Зуријат Сеадини, Тетово. 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сабри Рецепи, Тетово. (4964) 
Свидетелство на име Златко Китановски, Тетово. 
Свидетелство на име Борче Јовановски, Гостивар. 
Свидетелство на име Ристе Спасовски, Гостивар. 
Свидетелство на име Чермез Шасивари, Гостивар. 
Свидетелство на име Ѓулфере Салију, Гостивар. 
Свидетелство за V одделение на име Харун Ша-

бани, Гостивар. (4970) 
Свидетелство на име Емине Сулејмани, Гостивар. 
Свидетелство на име Ачифе Мурати, Гостивар. 
Свидетелство на име Хилда Николоска, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име ^Рефет 

Халили, Гостивар. (4974) 
Свидетелство на име Киро Булевски, Кочани. 
Свидетелство на име Јордан Џидров, Кочани. 
Свидетелство на име Зорица Дончевска, Скопје. 
Свидетелства за I и III година на име Милица 

Тамеска, Прилеп. (4980) 
Свидетелство за II клас на име Весна Петреска, 

Прилеп. (4982) 
Работничка книшка на име Елена Мирческа, При-

леп. (4983) 
Свидетелства за III и VI клас на име Фљутер 

Јикери, Куманово. (4984) 
Свидетелства за I и II година на име Мирко 

Василевски, Куманово. (4985) 
Ученичка книшка на име Жаклина Радуловиќ:, 

Куманово. (4986) 
Работна книшка на име Грозде Кочевски, Кума-

ново. (4987) 
Свидетелство за III година на име Китановски 

Јоле, Т. Велес. (4988) 
Свидетелство на име Канта Коцева, Д. Капија. 
Свидетелство за I година на име Јованка Крсте-

ва, Штип. (4990) 
Свидетелство за завршен испит на име Коста 

Зиков, Штип. (4991) 
Свидетелство за IV одделение на име Селадин 

Демиров, Штип. (4992) 
Здравствена легитимација на име Савка Мила-

динова Штип. (4993) 
Здравствена легитимација на име Наташа Бала-

банова, Штип. \4994) 
Ученичка книшка на име Љупчо Пауков, Кочани. 
Свидетелство за I година на име Весна Злат-

кова, Кочани. (4996) 
Ученичка книшка на име Фердо Минков, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Владо 

Атанасов, Виница (4998) 
Диплома на име Живко Андонов, Радовиш. (4999) 
Диплома на име Славица Додиќ, Куманово (5000) 
Свидетелство за I година на име Бафтироски 

Исмаил, М. Брод. (5001) 
Свидетелство на име Величе Лазеска, М. Брод. 
Ученичка книшка на име Митревски Тони, Ре-

сен. (5003) 
Свидетелство за II година на име Неџмедин Ис-

маил, Тетово. ^ (5004) 
Свидетелство за IV одделение на име Абдураман 

Манули, Тетово. (5005) 
Свидетелство за IV одделение на име Рафи Ма-

нули, Тетово. (5006) 
Диплома на име Ванче Карпов, Тетово (5007) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Васко Стефановски, Тетово. (5008) 
Свидетелства за I и II година на име Владимир 

Наумовски, Тетово. (5009) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Амите Дурлиши, Тетово. (5010) 
Лична карта на име Ејуп Амете, Тетово. (5011) 
Свидетелство за IV одделение на име Селвишане 

Демири, Тетово. (5012) 
Свидетелство за IV одделение на име Џемил 

Џеладини, Тетово. (5013) 
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Работна книшка н^ име Рамадан Шерифи, Те-
тово. (5014) 

Диплома на име Кемаледин Хеисмани, Тетово. 
Свидетелства за I и II година на име Љатифе 

Талири, Тетово. (5016) 
Работна книшка на име Бајрам Исљами, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Оврам 

Јовчески, Гостивар. , (5018) 
Свидетелства за II и IV година на име Мустафа 

Шеќери, Гостивар. . (5019) 
Свидетелство за III клас на име Боби Лазаре-

ски, Гостивар. (5020) 
Свидетелства за I и III година на име Намир 

Исеин, Гостивар. (5021) 
Свидетелство за II година на име Дилбер Би-

лали, Гостивар. (5022) 
Свидетелство за VII одделение на име Рецеп 

Фидани, Гостивар. (5023) 
Свидетелство на име Љубица Миладинова, Штип. 
Здравствена лигитимација на име Антонија Стан-

ков, Штип. (5025) 
Здравствена легитимација на име Лазо Томов, 

Ш т и п . (5026) 
Здравствена легитимација на име Јованка Са-

ракинова, Штип. (5027) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо 

Крстевски, Берово. , (5028) 
Свидетелство за VIII одделение на име Снежана 

Симонска, Кочани. (5029) 
Пасош на име Бранко Тренев, Кочани. (5030) 
Воена книшка на име Насер Исенол, Скопје. 
Свидетелство за II одделение на име Радован 

Демироски, Прилеп. - (5032) 
Свидетелство за VI одделение на име Јован Ата-

насоски, Прилеп. (5033) 
Свидетелство за I година на име Тони Ангеле-

ски, Прилеп. (5034) 
Свидетелство на име Муамер Шаќироски, При-

леп. (5035) 
Работна книшка на име Зоран Вукановиќ, Ку-

маново. (5036) 
Свидетелство за II година на име Фекрет Зам-

бер, Куманово. (5037) 
Диплома на име Лила Милошевска, Куманово. 
Свидетелство за I година на име Весна Ангелов-

ска, Куманово. (5039) 
Свидетелство за IV одделение на име Абдулов-

ска Атиџе. Согле. (5041) 
Свидетелство за VIII одделение на име Синани 

Бујамин, Тетово (5042) 
Свидетелства за I и II година на име Бејтула 

Минари, Гостивар (5043) 
Свидетелства за I и II година на име Аднан Ну-

редини, Гостивар. (5044) 
Свидетелство на име Џемил Лимани, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Рецеп 

Адеми, Гостивар. (5046) 
Здравствена легитимација на име Ристо Нико-

лов, Виница. (5047) 
Работна книшка на име Иљаз Јахи, Скопје. 
Штедна книшка бр. 417-33538/80 на име Борис 

Василевски, Битола (5049) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јагода 

Киприќеска, Прилеп. (5050) 
Свидетелство на име Николче Тремеоски, При-

леп. (5052) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кате 

Иљиеска, Прилеп. (5053) 
Свидетелство за I година на име Ефтимовска 

Марица, с. Претор. Ресен. (5054) 
Свидетелство за I година на име Ноневска Тања, 

с. Претор. Ресен. (5055) 
Свидетелство за VIII одделение на име Снежана 

Талевска, Т. Велес. (5056) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јованче 

Трајковски, Т. Велес. (5057) 
Свидетелство за I година на име Месут Рама-

дани, Тетово. (5058) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нехат 

Нуредини, Тетово. (5059) 
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Здравствена легитимација на име Мирослав Ан-
донов, Тетово. (5060) 

Свидетелство за I година на име Гоце О р а н о -
ски, Тетово. (5061) 

Свидетелства од I до III година на име Беќир 
Зеќири, Тетово. (5062) 

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име 
Али Нади, Тетово. (5063) 

Свидетелство за VI одделение на име Кимет Ре-
цепи, Тетово. (5064) 

Свидетелство на име Бојко Јосмоски, Тетово. 
Свидетелство за III одделение на име Шериф 

Сулејмани, Тетово. (5066) 
Свидетелство за V одделение на име Сефер Су-

лејмани, Тетово. 4 (5057) 
Свидетелство за VII одделение на име Енес 

Шабани, Тетово. (5068) 
Свидетелство за VII одделение на име Исмет Ел-

мази, Гостивар. (5069) 
Лична карта на име Џулер Фетаи, Гостивар. 
Свидетелства од I до IV година на име Мунуп 

Мемеди, Гостивар. (5071) 
Свидетелство за III- година на име Радмила 

Илиевска, Гостивар. (5072) 
Здравствена легитимација на име Ангелко Алек-

сов, Штип. (5073) 
Здравствена легитимација на име Љубан Тасев, 

Штип. (5074) 
Диплома на име Емил Клинчарски, Штип. (5075) 
Свидетелство за И година на име Билјана М а -

чевска, Штип. (5076) 
Свидетелство за I година на име Гордана Пано-

ва, Штип (5077) 
Воена книшка на име Горан Ристевски, Скопје. 
Свидетелство на име Рубин Цергоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Сузана Дамческа, Прилеп. 
Свидетелство на име Лепа Илиоска, Прилеп. 
Воена книшка на име Живко Стаменоски, При-

леп. (5082) 
Свидетелство за II година на име Татјана Рис-

теска, Прилеп. (5083) 
Свидетелство за VIII одделение на име Калчо 

Наумовски, Куманово. (5084) 
Свидетелство на име Биљана Илиевска, Куманово. 
Свидетелства од I до IV година на име Кадрије 

Љутфиу, Куманово. (5086) 
Свидетелство на име Валентина Стојановиќ, Ку-

маново. (5087) 
Свидетелство за I клас на име Раде Трајковски, 

Куманово. (5088) 
Свидетелство од I до IV клас и диплома на име 

Саније Рамадани, Куманово. (5089) 
Свидетелство за I година на име Бобан Спасов-

ски, Куманово. (5090) 
Работна книшка на име Ештреф Шанковски, Ку-

маново (5091) 
Свидетелство за I година на име Сузана Трај-

ковска, Куманово. ^4 (5092) 
Свидетелство на име Гордана Таси1ќ, Куманово. 
Работна книшка на име Мира Симоновска, Ку-

маново. ' (5094) 
Свидетелства за III и IV година на име Дестан 

Халиловиќ, Куманово . (5095) 
Свидетелство за I година на име Мате Бојковски, 

Куманово. (5096) 
Свидетелство за И клас на име Томислав Стоја-

новски, Кр. Паланка. " (5097) 
Свидетелство за VIII одделение на име Невзат 

Фејзулахи, Тетово. (5098) 
Свидетелство за VIII одделение на име Лимзар 

Мустафи, Тетово. (5099) 
Диплома на име Хусемиџеват Хусеини, Тетово 
Свидетелство за I година на име Нагип Абдура-

мани, Тетово. (5102) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алија 

Демирали, Тетово. (5103) 
Лична карта на име Сабрије Земули, Тетово. 
Работна книшка на име Драгица Симјановска, Те-

тово. (5105) 
Здравствена легитимација на име Јусуф Фазлиу, 

Тетово. (5106) 
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Здравствена легитимација на име Бесник 'Рама-
дани, Тетово. (5107) 

Здравствена легитимација на име Петко Савески, 
Тетово. (5108) 

Лична карта на име Ајро Бајра, Тетово. (5109) 
Здравствена легитимација на име Исен Беџети, 

Тетово. (5110) 
Свидетелство за V клас на име Аким Незари, 

Гостивар. (5111) 
Лична карта на име Азис Хасани, Гостивар. 
Свидетелство на име Лијази Османи, Гостивар. 
Свидетелства за I и III година на име Хасан 

Имери, Гостивар. (5114) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бранко 

Момошески, Гостивар. (5115) 
Здравствена легитимација на име Коле Димит-

ров, Штип. (5116) 
Здравствена легитимација на име Катерина Кар-

џалиева, Штип. (5117) 
Здравствена легитимација на име Драгослав Ге-

расимов, Штип. , (5118) 
Здравствена легитимација на име Стојка Штерјо-

ва, Штип. (5119) 
Свидетелства за II и III година на име Трајана 

Стоилова, Штип. (5120) 
Свидетелство на име Драгица Пецева, Радовиш. 
Работничка книшка на име Арсо .Станковски, 

Скопје. ' (5122) 
Работна книшка на име Димитрија Бошевски, 

Прилеп. " (5125) 
Свидетелство за IV одделение на . име Стојанка 

Стојанова, Кочани. (5173) 
Свидетелство за И година на име Димитар Даов, 

Радовиш ' (5174) 
Работна книшка на име Милош Митровски, Ку-

маново. (5176) 
Работна книшка на име Борис Тренчески, Охрид. 
Лична карта на име Судбије Рушити, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Ханин Хасани, 

Тетово. (5179) 
Работна книшка на име Калчо Николов, Тетово. 
Лична карта на име Мирослав Кочевски,' Тетово. 
Работна книшка на име Феим Селами, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Дритан Беадин, 

Тетово. (5183) 
Свидетелство на име Ирфан Рецепи, Тетово. 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Валентин Касани, Тетово. (5185) 
Свидетелство за I година на име Руније Шабани, 

Тетово (5186) 
Работна книшка на име Тасе Јакимовски, Гос-

тивар. (5187) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џе:миљ 

Саити, Гостивар (5188) 
Свидетелство на име Валентина Пејчиновска, Гос-

тивар. (5189) 
Свидетелства за I и II година на име Зеќирија 

Хамза, Гостивар (5190) 
Здравствена легитимација на име Стојка Мила-

нова, Виница. (5191) 
Свидетелство на име Јахи Илаз, Скопје. (5192) 
Свидетелство за завршен испит на име Адеми Зеј-

нуша, Куманово (5193) 
Здравствена легитимација на име Милан Мар-

ковски, Скопје. (5194) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ќемал 

Агуши, Ѓ. Петров. (5195) 
Здравствена легитимација на име Анѓа Ризоска, 

Прилеп. (5197) 
Здравствена легитимација на име Николче Ко-

с к о с к и Прилеп. (5198) 
Книшка на име Благица Трајковска, Куманово. 
Свидетелства за III и IV година на име Рамон-

ка Гајевска, Куманово. (5250) 
Свидетелство за IV одделение на име Бобан 

Илиевски, Куманово. (5201) 
Свидетелство за I клас на име Сузана Јованов-

ска, Куманово. (5202) 
Свидетелство за II клас на име Момчило Мил-

ковски. Куманово. (5203) 
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Свидетелство за II година на име Шенаси Ла-
тифи, Куманово. (5204) 

Свидетелство за I година на име Селами Јашари, 
Куманово. (5205) 

Свидетелство за VIII одделение на име Деса 
Георгиевска, Кратово. (5206) 

Свидетелство за VIII одделение на име Боро 
Пешковски, Кр. Паланка. (5207) 

Свидетелство за III година на име Тутковски Ан-
тонио, Ресен. (5208) 

Свидетелство за VI одделение на име Давчевски 
Николче, Т. Велес. (5209) 

Свидетелство за IV одделение на име Пановска 
Марика, Скопје. (5210) 

Работна книшка на име Николов Лазар, Т. Ве-
лес. (5211) 

Ученичка книшка на име Ајдарпашиќ Саит, Т. 
Велес. (5212) 

Здравствена легитимација на име Бенјамин Еми-
ни, Тетово. (5213) 

Здравствена легитимација на име Јусуф Емини, 
Тетово. (5214) 

Книшка на име Бесим Рамадани, Тетово. (5215) 
Свидетелство за VIII одделение на име Асип 

Шабани, Тетово. (5216) 
Одобрение за такси, на име Елса Алим Тетово. 
Лична карта на име Кадрија Мефаил, Тетово. 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

НазмиЈе Абдула, Тетово. (5219) 
Свидетелство за I година на име Јордан Трај-

коски, Прилеп. - (5126) 
Свидетелство за I клас на име Славица Цвета-

носка, Прилеп. (5127) 
Свидетелство за I година на име Јанев Тодорче, 

Т. Велес. (5128)' 
Свидетелство на име Валентина Костова, Т. Велес. 
Свидетелство на име Сали Салиу, Тетово. (5130) 
Здравствена легитимација на име Фатан Амити, 

Тетово. (5131) 
Свидетелство за II година на име Фатмир Кам-

бери, Тетово. (5132) 
Свидетелства од I до III година на име Џевдет 

Јакупи, Тетово. (5133) 
Свидетелство од I до IV година и диплома на 

име Тефик Саити, Тетово. (5134) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ѓоко Сто-

јановски, Тетово. (5135) 
Свидетелство за VIII одделение на име Екрем 

Имери, Тетово. (5137) 
Здравствена легитимација на име Јулијана Пос-

толова, Штип. (5138) 
Здравствена легитимација на име Чола Шаќиро-

ва, Штип. " (5139) 
Здравствена легитимација на име Абедин Шаќи-

ров, Штип. (5140) 
Здравствена легитимација на име Благојчо Ата-

насов, Штип. (5141) 
Свидетелство за V одделение на име Исмет Али-

мовски, Берово. (5142) 
Книшка на име Тодор Кучиевски, Кочани. (5143) 
Свидетелство за I година на име Љубица Јова-

нова, Кочани. (5144) 
Свидетелство на име Татјана Илиеска, Скопје. 
Свидетелство за I година на име Борис Наумо-

ски, Прилеп. (5147) 
Свидетелство за VI одделение на име Снежана 

Тоневска, Т. Велес. (5149) -
Свидетелство на име Ибраима Мурати, Т. Велес. 
Свидетелство за IV одделение на име Јанка 

Трајчевска, Т. Велес. (5150) 
Лична карта на име Ванчо Пехливанов, Штип. 
Свидетелство за VIII одделение на име Станка 

Петрова, Штип. (5152) 
Свидетелство на име Ацо Киров, Штип. (5153) 
Диплома на име Ацо Димчов, Штип. (5154) 
Воена книшка на име Ванчо Спировски, Скопје. 
Свидетелство за I година на име Ѓорѓиевски Бор-

че, Драчево. (5156) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кирче 

Нимески, Прилеп. (5157) 
Свидетелство на име Гордана Стојкоска, Прилеп. 
Диплома на име Светлана Митевска, Куманово. 
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Свидетелство за I година на име Мери Наковска, 
Куманово. (5160) 

Свидетелство за I година на име Лидија Мака-
ревска , Куманово. (5161) 

Здравствена легитимација на име Уснириза Осма-
ни, Тетово. (5163) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Куријет Незари, Тетово. (5164) 

Лична карта на име Даут Адили, Тетово. (5165) 
Свидетелство за II клас на име Славко Јовано-

ски, Тетово. (5166) 
Здравствена легитимација на име Абдулаи Ли-

рима. Тетово. (5167) 
Здравствена легитимација на име Бобан Димов, 

ски, Тетово. (5168) 
Свидетелство за VIII одделение на име Илија 

Ристески, Гостивар. (5169) 
Свидетелство на име Масуд Исеини, Гостивар. 
Здравствена ле1итимација на име Валентин Ки-

танов, Штип. (5171) 
Свидетелство на име Петруна Иванова, Кочани. 
Свидетелство на име Екрем Беадини, Тетово. 
Свидетелство за I клас на име Екрем Беадини, 

Тетово. (5221) 
Свидетелство за III клас на име Музафе Сулеј-

мани, Тетово. (5222) 
- Свидетелство за VIII одделение на име Мухарем 

Селами, Гостивар. (5223) 
Свидетелство за III одделение на име Мејди Веа-

пи, Гостивар. (5224) 
Свидетелство за I клас на име Весна Илиеска, 

Гостивар. (5225) 
Свидетелство за II клас на име Исмаил Абдулаи, 

Гостивар. (5226) 
Свидетелство за I година на име Дестан Алиов-

ски, Гостивар. (5227) 
Здравствена легитимација на име Самет Бекте-

ша, Гостивар. (5228) 
Лична карта на име Самет Бектеша, Гостивар. 
Свидетелство на име Сузана Тодосова, Штип. 
Работна книшка на име Илефкет Кадриев, Штип. 
Здравствена легитимација на име Стојка Штерјо-

ва, Штип. (5234) 
Свидетелство на име Верка Неделковска, Битола. 
Свидетелство за II година на име Раиф Гаша-

нин, Прилеп. (5236) 
Свидетелство за завршен испит на име Олга Пип-

ска, Д. Хисар. (5237) 
Свидетелство за VIII одделение на име Идриз 

Османоски, Прилеп. (5238) 
Свидетелство на име Сафет Ибрахими, Тетово. 
Свидетелство на име Ибрахим Ибрахими, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Емине Мемети, 

Тетово. (5241) 
Здравствена легитимација на име Мјафтиме Ме-

мети, Тетово. (5242) 
Здравствена легитимација на име Метвије Ме-

мети, Тетово. (5243) 
Здравствена легитимација на име Иметја Меме-

ти, Тетово. (5244) 
Здравствена лелитимација на име Наташа Ме-

мети, Тетово. (5245) 
Здравствена легитимација на име Фали Мемети, 

Тетово. (5246) 
Свидетелство за I година на име Мирбет Чел-

кези, Тетово. (5247) 
Свидетелство за I година на име Чебиб Мемети, 

Тетово. (5248) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Јусуф Рецепи, Тетово. (5249) 
Свидетелство на име Даут Тиум, Тетово. (5250) 
Здравствена легитимација на име Рамиз Садик, 

Тетово. (5251) 
Лична карта на име Рамиз Садик, Тетово. (5252) 
Свидетелство за I година на име Мукрем Малу-

ти, Тетово. (5253) 
Ученичка книшка на име Виолета Кузманоска, 

Гостивар. (5254) 
Свидетелство за VIII одделение на име Славица 

Нестороска, Гостивар. (5255) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мифет 

Бајрами, Гостивар. (5156) 
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Свидетелство за II година на име Урим Нуреди-
ни, Гостивар. (5257) 

Свидетелство на име Абдула Катури, Гостивар. 
Здравствена легитимација на име Божин Димит-

ровски, Штип. (5260) 
Здравствена легитимација на име Тодорка Гера-

симова, Штип. (5261) 
Свидетелство на име Светлана Соколовска, Ко-

чани. (5262) 
Диплома на име Ампе Георгиев, Кочани. (5263) 
Работна книшка на име Цане Тасев, Скопје. 
Здравствена легитимација на име Марија Шутев-

ска, Скопје. (5265) 
Воена книшка на име Маријан Митевски, Скопје. 
Воена книшка на име Драги Димитриевски, Скоп-

је. (5267) 
Свидетелства за III и IV клас на име Насер Бе-

луш, Куманово. (5268) 
Диплома на име Бенан Зеќири, Куманово. (5269) 
Свидетелство за VII одделение на име Зоран Ву-

кановиќ, Куманово. (5270) 
Свидетелства за III и IV година и диплома на 

име Мевљуде Нухиу, Куманово. (5271) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 

Симоновски, Кр. Паланка. (5272) 
Свидетелство за II клас на име Јованов Стојне, 

Кр. Паланка. (5273) 
Диплома на име Николовска Сунчица, Т. Велес 
Работна книшка на име Ангеловска Снежана, Т. 

Велес. (275) 
Свидетелство на име Гојко Миноски, Тетово 
Земјоделска здравствена легитимација на име Се-

бедин Куртиши, Тетово. - (5278) 
Земјоделска легитимација на име Абибе Идризи, 

Тетово. (5279) 
Свидетелство за VIII одделение на име Назим 

Руфати, Тетово. (5280) 
Свидетелство за I клас на име Валентина Ди-

митриевска, Тетово. (5281) 
Свидетелство за VIII одделение на име Етхеми 

Латиф, Тетово. (5282) 
Свидетелство на име Бранкица Наумческа, Гос-

тивар. (5283) 
Свидетелство за VII одделение на име Рами Ха-

зири, Гостивар. (5284) 
Свидетелство за VIII одделение на име Себајдин 

Билали, Гостивар. (5285) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мидасире 

Османи, Гостивар. (5286) 
Свидетелство на име Томче Танев, Штип. (5287) 
Свидетелство на име Тони Петров, Штип. (5288) 
Свидетелство за И година на име Сузана Белко-

ва, Штип. (5289) 
Свидетелство на име Сане Момчилов, Кочани. 
Работна книшка на име Сане Момчилов, Кочани. 
Свидетелство за I година на име Мирјана Стоја-

нова, Кочани (5292) 
Свидетелство на име Јонче Глигоров, Кочани. 
Свидетелство за IV одделение на име Зоранчо 

Николов, Кочани. (5294) 
Работна книшка на име Давчо Јорданов, Ко-

чани. (5295) 
Работна книшка на име Велика Китанова, Ко-

чани. (5296) 
Здравствена легитимација на име Здравко Јова-

нов, Виница. (5297) 
Воена книшка на име Бојан Палајан, Скопје. 
Свидетелство за I, И, III, IV година и завршен 

испит на име Неџми Демири, Скопје. (5299) 
Свидетелство за V одделение на име Горанчо Ми-

лошевски, Берово. (5300) 
Свидетелство за завршен испит на име Митко 

Сапаловски, Берово (5301) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зијан 

Саиди, Ѓ. Петров. (5302) 
Лична карта на име Злате Здравкоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Стојан Ристевски, Прилеп. 
Лична карта на име Ице Ангелоски, Прилеп. 
Свидетелство за II година на име Мевлидана Ка-

душиќ. Прилеп. (5306) 
Работна книшка на име Севда Филипоска, Охрид. 

Свидетелство за I година на име Мишкоска Жак-
лина, М. Брод. (5308) 

Свидетелство за VII одделение на име Костиќ 
Нада, Т. Велес. (5309) 

Книшка на име Стана Милиќ, Тетово. (5310) 
Работна книшка на име Иво ѓурѓовски, Тетово. 
Лична карта на име Ферид Алиу, Тетово. (5312) 
Здравствена легитимација на име Мујдин Руфати, 

Тетово. (5313) 
Здравствена легитимација на име Љупчо Јова-

новски, Тетово. (5314) 
Свидетелство за VIII одделение на име Рајнан 

Рустеми, Тетово. (5315) 
Свидетелство за IV одделение на име Рецеп Не-

би, Гостивар. (5316) 
Свидетелство за I клас на име Земри Алиу, Гос-

тивар. (5317) 
Свидетелства од I до IV клас на име Емилија 

Бинова, Штип. (5318) 
Здравствена легитимација на име Слободанка Ни-

колова, Штип. (5320) 
Здравствена легитимација на име Снежана Ј а с -

мова, Штип. (5321) 
Свидетелство за VIII одделение на име Суза Сто-

јанова, Штип. (5322) 
Свидетелство за I година на име Зекил Ибраи-

мов, Делчево. (5323) 
Свидетелство за I и II година на име Орде Ди-

митревски, Делчево (5324) 
Свидетелство за III година на име Лозанка Ма-

насиева, Виница. (5325) 
Свидетелство за VIII одделение на име Марко 

Ефремов, Радовиш. (5326) 
Свидетелства за III и IV година на име Стојчо 

Јаневски, Радовиш (5327) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Стручната служба на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Охрид, врз основа на член 
20 и 24 од Самоуправната спогодба за регулирање 
на работните однеси на работниците на работната 
заедница на Стручната служба на ОСИЗ за здрав-
ствена заштита — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на: 
1. Шеф на отсекот за управно правни работи и 
2. Шеф на отсекот за финансиско работење. 

- Услови: 
Покрај општите услови за засновање на работен 

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

— за работното место од точка 1 — да има за-
вршен правен факултет и положен правосуден ис-
пит, со 5 години работно искуство; 

— за работното место од точка 2 — да има 
завршено економски факултет и 5 години работно 
искуство. 

Заинтересираните, со молбата таксирана со 4 
динари таксена марка, да ги достават и следните до-
кументи : 

1. извод од матичната книга на родените; 
2. диплома за завршен соодветен факултет, а за 

работното место од точка 1 и доказ за положен пра-
восуден ИСПИТ; 

3 доказ за работно искуство и 
4. лекарско уверение 
Молбите со потребните документи се поднесу-

ваат на адреса: Општинска СИЗ за здравствена заш-
тита — Охрид, најдоцна 15 дена по објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

Молбите без потребни документи не се земаат 
предвид при одлучувањето. (382) 
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Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Центар и Карпош обја-
вуваат дека (ќе извршат избор на осум судии во 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 

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

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

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

шење на судска функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-

ребните документи треба да ги доставуваат до Ко-
мисијата за прашањата на изборите и именувањата 
на Собранието на Општината Центар во рок од 15 
дена, сметано од денот на објавувањето на ова сооп-
штение. (383) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на двајца судии на Окруж-
ниот суд во Штип, еден судија на Окружниот сто-
пански суд во Штип и еден судија на Окружниот 
стопански суд во Битола 

Кандидатите што ги исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови, треба да 
поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комиси-
ја за прашања на изборите и именувањата, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за инспекцијата на трудот — — 
Решение за распишување на дополнителни 
избори за еден делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — — 
Решение за именување вршител на долж-
носта директор на РО Републички завод 
за заштита на спомениците на културата 
Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Републичкиот завод за 
заштита на природните реткости — — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 279/84 од 27 јуни 1985 година — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 1/85 од 3 јули 1985 година — — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 8/85 од 5 септември 1985 година — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 168/84 од 10 јули 1985 година — — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 249/84 од 5 септември 1985 година 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

777 

780 

780 

780 

781 

781 

781 

782 

782 

7 ) 

СКОПЈЕ 

247./Одлука за висината на стапките на придо-
^ несите на Здружената самоуправна инте-

ресна заедница за социјална заштита на 
град Скопје за 1985 година — — — — 783 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
располага со следните изданија 

(збирки): 

Нова збирка 
- ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И ЗАКОН ЗА СУ-

ДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Цена 260 динари 

- ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ (ново) 
Овој закон се применува од 1 јануари 1985 година 

Цена 185 динари 

- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за 
дополнение на Законот за здружениот труд 

Цена 240 динари 

- ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА (сојузен и републички) 

Цена 220 динари 

- ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 
Цена 180 динари 

- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања — 
Второ дополнето и изменето издание 

Цена 380 динари 

- ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика 
— Второ дополнето издание — 

Цена 400 динари 

- ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Цена 230 динари 

- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 
— со предговор и со предметен регистар — 

Цена 300 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА - книга П 

Цена 250 динари 

- УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цена 245 динари 

- ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И 
КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари 

- ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
— со објаснувања — 

Цена 160 динари 
- ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Цена 155 динари 

- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
САНКЦИИТЕ 
— со коментар — 

Цена 350 динари 

- ЗАКОН !ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ново) 

Цена 225 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

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

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


