
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 20 септември 1974 
С к о п ј е 

Број 36 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
1 дин. Жиро сметка бр. 40100-601-128 

413. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

415. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ 

И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања Бекир Жута, досегашен помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за урбанизам, 
станбени и комунални прашања. 

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

Број 12-1819/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ 

И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања инж. Владо Косевски, досегашен помошник 
на директорот на Републичкиот завод за урбани-
зам, станбени и комунални прашања. 

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

Број 12-1818/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

414. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

416. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУ-

НАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Се разрешува од должност помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за урбанизам, 
станбени и комунални прашања Бекир Жута, по-
ради именување на нова должност. 

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

Број 12-1817/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-
ВОД ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛ-

НИ ПРАШАЊА 

1. Се разрешува од должност помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за урбанизам, 
станбени и комунални прашања инж. Владо Ко-
севски, поради именување на нова должност. 

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

Број 12-1816/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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417. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за правосудство Ванчо Проевски, поране-
шен окружен јавен обвинител во Скопје. 

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

Број 12-1815/1 
2 јули 1974 година Претседател 

Скопје ' на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

418. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за информации Милчо Балевски, од Охрид, 

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

Број 12-1820/1 
2 јули 1974 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

419. 
Врз основа на член 38 од Законот за Народна-

та банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за вицегувернер на Народната 
банка на Македонија Ванчо Петров, виш советник 
во истата Банка. 

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

Број 12-1821/1 
2 јули 1974 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

420. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за индустрија и трговија Петко Ча-
диевски, досегашен потсекретар 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 12-1823/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

421. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

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

ТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Извршниот совет Петко Чадиковоки, поради име-
нување на нова должност. 

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

Број 32-1822/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

422. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за потсекретар во Извршниот 
совет Спасител Куљан, досегашен директор на Ре-
публичкиот фонд за научно-истражувачка работа. 

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

Број 12-1825/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

423. 
Врз основа на член 18 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за научно-истражувачка работа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Извршниот 
совет донесува 

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

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-
ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

1. Се разрешува од должност директор на Ре-
публичкиот фонд за научноистражувачка работа 
Спасител Куљан, поради именување на нова долж-
ност. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1824/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

424. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 
ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТО-

РАТ ЗА ПАТИШТА И ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

1. Се разрешува од должност главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за патишта и патен 
сообраќај во Републичкиот секретаријат за инду-
стрија и трговија Борис ^Думковски, 

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

Број 12-1828/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

425. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 
ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТО-

РАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРИ 

1. Се разрешува од должност главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за железници и жи-
чари во Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија Никола Белковски. 

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

Број 12-1827/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

426. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69),. Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 
ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТО-

РАТ ЗА ПТТ И РАДИО-ВРСКИ 

I. Се разрешува од должност главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за ПТТ и радио-
врска! во Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија Бојан Ланчевски. 

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

Број 12-1826/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

427. 

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за 
сценско-уметничка дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/73), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ 
ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" 

ВО СКОПЈЕ 

I. За директор на Ансамблот за народни игри 
и песни „Танец" во Скопје, се именува Тома Леов, 
од Скопје. 

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

Број 12-1811/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

428. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПТТ И 
РАДИО-ВРСКИ 

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот инспекторат за ПТТ и радио-сообраќај во 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 
Бојан Лончевски, досегашен главен инспектор на 
истиот инспекторат во Републичкиот секретаријат 
за индустрија и трговија. 

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

Број 12-1932/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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429. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ 

И ЖИЧАРИ 
1 

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот инспекторат за железници и^ жичари во 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 
Никола Белковски, досегашен главен инспектор на 
истиот инспекторат во Републичкиот секретаријат 
за индустрија и трговија. 

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

Број 12-1933/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

430. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТИШТА 

И ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
1 

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај 
во Републичкиот секретаријат за сообраќај и вр-
ски Борис Шумковски, досегашен главен инспектор 
во истиот инспекторат во Републичкиот секретари-
јат за индустрија и трговија. 

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

Број 12-1934/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 

431. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за 

организирање на дејност за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/73), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 
1 

I. За членови на Советот на Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето се именуваат: 

1. Делчев д-р Горѓи, асистент на Филозофскиот 
факултет во Скопје; 

2. Несими м-р Ремзи, професор на Педагошка-
та академија во Скопје; 

3. Христова Вера, директор на Градежно-учи-
лишниот центар „Здравко Цветковски" во Скопје. 

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

Бр. 12-2077/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

432. 
Врз основа на член 34 од Законот за библиоте-

карската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
17/74), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕ-

КА ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Советот на Народната и уни-
верзитетска библиотека во Скопје се именуваат: 

1. Тадевски Јордан, директор на Работничкиот 
универзитет „Кочо Рацин" — Скопје; 

2. Угринова-Скаловска д-р Радмила, редове« 
професор на Филозофскиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 12-2078/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

433. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за на-

чинот на пополнување на работни места со непол-
но работно време („Службен весник на СРМ" бр. 
28/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕ-
НИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КО-
МИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПОПОЛ-
НУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА СО НЕПОЛНО 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател и заменик претседател на Републич-
ката комисија за давање согласност за пополнува-
ње на работни места со неполно работно време на: 

— Ванчо Близнаковски, 
— Методија Петровски. 
II. За претседател и заменик претседател на 

Републичката комисија за давање согласност за 
пополнување на работни места со неполно работно 
време се именуваат: 

а) за претседател 
— ѓорѓиев Душко, член на Извршниот совет и 

републички секретар за труд; 
б) за заменик претседател 
—. Бошков Илија, заменик републички секре-

тар за труд. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2079/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

434. 
Врз основа на член 6 од Законот за основање 

иа Кинотека на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 20/74), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ИЗВРШЕН ОРГАН 
ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЈСТВИЈА ДО КОН-
СТИТУИРАЊЕ НА КИНОТЕКАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НЕГОВИТЕ ОВЛАСТУВАЊА И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ РОКОТ ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ НА 

КИНОТЕКАТА 

II. За претседател и членови на Републичката 
комисија за следење на реализацијата на обврз-
ниците издадени од Федерацијата во 1974 година се 
именуваат: 

а) за претседател 
Стоевски Стево, помошник на републичкиот 

секретар за финансии; 
б) за членови: 
1. Богоевски Бранко, помошник на генералниот 

директор на Стопанската банка во Скопје; 
2. Јовановски Ане, секретар на Секцијата за 

општествено-економски односи во стопанството при 
РК ССРНМ; 

3. Колевски Томе, дипл. економист, секретар 
на стручната служба во Стопанската комора на 
Македонија; и 

4. Миновска Мирјана, дипл. економист во Со-
јузот на синдикатите на Македонија. 

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

Бр. 12-2082/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

I. За Привремен извршен орган за подготви-
телните дејствија до конституирање на Кинотека-
та на Социјалистичка Република Македонија, се 
именуваат: 

1. Пенушлиски Предраг, секретар на Заедни-
цата на култура на град Скопје; 

2. Петровски Ацо, претседател на Друштвото 
на филмските работници на Македонија; 

3. Петрушева Илинденка, уредник на Секторот 
за филм при Домот на младите „25 Мај" — Скопје. 

И. Привремениот извршен орган на Киноте-
ката на Социјалистичка Република Македонија 
има задача: 

— да ги подготви нормативите акти потребни 
за почеток на работа на Кинотеката; 

— да склучи самоуправни спогодби со заин-
тересираните органи и организации за сместува-
њето, начинот и условите на чување, користење и 
презентирање на филмовите и филмскиот мате-
ријал. 

III. Кинотеката на Социјалистичка Република 
Македонија да се конституира до 31 декември 1974 
година. 

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

Бр. 12-2080/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

435. 
Врз основа на член 19 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 
1974 ГОДИНА И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

I. Се образува Републичка комисија за следење 
на реализацијата на обврзниците издадени од Фе-
дерацијата во 1974 година, 

436. 
Врз основа на член 11 од Законот за пријаву-

вање и испитување потеклото на имотот („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 20/74). Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 

ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ 

I. За претседател, заменик, членови и нивни 
заменици на Републичката комисија за испитува-
ње на потеклото на имотот се именуваат: 

а) за претседател 
1. Боро Пекевски, директор на Републичкиот 

завод за статистика; 
б) за заменик 
1. Боро Мокров, пратеник на кого му продол-

жува работата во Собранието на СРМ. 
а) за членови и нивни заменици: 
1. Живко Атанасовски, секретар на Секцијата 

за општествено-политичкиот систем на РК ССРНМ; 
— Ане Јовановски, секретар на Комисијата за 

општествено-економски односи на РК ССРНМ; 
2. Душко Стоевски, секретар на Комисијата за 

вработување и меѓународна соработка на Сојузот 
на синдикатите на Македонија; 

— Радмила Мадевска, економист во Сојузот на 
синдикатите на Македонија; 

3. Велимир Бундалевски, заменик на републич-
киот секретар за финансии; 

— Роза Русо, помошник на републичкиот се-
кретар за финансии; 

4. инж. Владо Косевски, помошник на репуб-
личкиот секретар за урбанизам, станбени и кому-
нални прашања; 

— Бекир Жута, помошник на републичкиот се- ^ 
кретар за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања. 

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

Бр. 12-2084/4 
22 јули 1974 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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437. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАН-

БЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за урбанизам, станбени и комунални 
прашања м-р Ристо Галиќ, дипл. инж. арх. досе-
гашен директор на Заводот за урбанизам и архи-
тектура на град Скопје. 

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

Бр. 12-2070/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

438. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
инж. Стојан Христов, советник во Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје. 

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

Бр. 12-2071/1 
22 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

439. 

Врз основа на член 157 став 1 од Законот за 
извршување на кривичните санкции („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 47/73), републичкиот секретар 
за правосудство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСЛО-

ВЕН ОТПУСТ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 

I 
Се разрешуваат од должност претседателот и 

членовите на Комисијата за условен отпус, имену-
вани со решение бр. 0301-1223 од 14. VI. 1972 го-
дина. 

И 
Во Комисијата за условен отпуст се именуваат: 
За Претседател: Миле Крчковски, заменик на 

републичкиот секретар за правосудство; 
Заменик: Михајло Ивановски, самостоен со-

ветник во Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство; 

За членови: 1. Доне Илиевски, судија на Вр-
ховниот суд на Македонија; 

Заменик: Тодор Деспотов, судија на Врховниот 
суд на Македонија; 

2. Богосав Никодијевиќ, заменик на јавниот 
обвинител на Македонија; 

Заменик: Мицко Русковски, заменик на јав-
ниот обвинител на Македонија; 

3. Мице Шиед илов оки, началник на Управата 
за оперативни работи на службата за јавна безбед-
ност при Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи; 

Заменик: Киро Коштаног, помошник на репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи; 

4. Митко Алексов, претседател на комисија на 
Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија; 

Заменик: Бота Трендова, секретар на секција 
на Републичката конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Македонија. 

III 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
условен отпуст и нивните заменици се именуваат 
за време од 2 години. 

IV 

Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ПРАВОСУДСТВО 

Бр. 0301-941 
5 јули 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
д-р Горѓи Цаца, е. р. 

440. 
Врз основа на член 7 став 4 од Законот за па-

заришната инспекција („Службен весник на СРМк' 
бр. 40/73), републичкиот секретар за индустрија и 
трговија донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПАЗАРИШНИОТ 

ИНСПЕКТОР 

1. Легитимацијата, со која се утврдува С В О Ј -
СТВОТО на пазаришен инспектор, се издава според 
образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Легитимацијата на пазаришниот инспектор 
^легитимацијата) ја издава органот на управата ка-
де што пазаришниот инспектор е вработен. 

3. Големината на легитимацијата е 10,5 X 7.5 см. 
а нејзините корици се полутврди и од надвореш-
ната страна обложени со кожа или пластичен ма-
теријал во сина боја. 

4. Легитимацијата важи за календарската го-
дина во која е издадена односно за календарската 
година за која е нејзиното важење продолжено, 
доколку изрично не е означен покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на ле-
гитимацијата за наредната година го врши орга-
нот на управата што ја издал легитимацијата. 

5. Пазаришниот инспектор на кого оваа функ-
ција му престанала, должен е веднаш а најкасно 
во рок од три дена да ја врати легитимацијата на 
органот на управата кој ја издал легитимацијата. 

6. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се изврши до 1. I. 1975 година. 
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7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 19-1922 
јули 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија, и трговија, 
м-р Александар Донев, дипл, екон. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
НА ПАЗАРИШНИОТ ИНСПЕКТОР 

(Формат 10,5 X 7,5 см.) 

(Првата страна на кориците) 

Грб на Републиката 

(Втората страна на кориците празна) 

(Првата внатрешна страна) 

(Назив на органот кој ја издава легитимацијата) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

на 

(својство на имателот на легитимацијата) 

ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОР 

(Втора внатрешна страна) 

Фотографија големина 4 X 6 см. 
(своерачен потпис на имателот на легитимацијата) 

(Трета внатрешна страна) 

(назив на органот кој ја издава легитимацијата) 

(име и презиме) 

Овластен е на 
на да ги врши работите 
на пазаришната инспекција предвидени со соод-
ветните прописи и ги врши справата и должностите 
што се утврдени ао нив за пазаришен с е л е к т о р . 

Број 

ден 19— година 

Во 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 

(четврта, петта, шеста, седма и осма внатрешна 
страна) 

Легитимацијата важи: 

До 19'— година 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 

д 0 19— година 

(М. П.) 

(потпис на старешината на органот) 

До (ити.) 

(Девета, десета и тн. внатрешна страна) 

Извод од Законот за пазаришната инспекција 
(„Службен весник на СРМ" бр. 40/73) 

(Текст на членот 10, 14, 15, 16, 18, 19, 28 и 29) 

(Третата и четвртата страна на кориците 
остануваат празни) 

441. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на членот 36 од Одлуката за уредува-
ње на градежното земјиште и за начинот и усло-
вите при давање на користење на градежното зем-
јиште, донесена од Собранието на општина Охрид, 
по одржаната јавна расправа на 18 април 1974 го-
дина, на седницата од 11 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека членот 36 од Одлуката за 
уредување на градежното земјиште и за начинот 
и условите при давање на користење на градеж-
ното земјиште, донесена од Собранието на општи-
на Охрид („Службен гласник на општина Охрид" 
бр. 8/68, 3/71, 8/71 и 4/72), во време на неговото ва-
жење, не бил во согласност со Уставот на СР Ма-
кедонија. 

2. Оваа одлука во поглед на поединечните акти 
има исто правно дејство како и одлука со која се 
поништува пропис или друг општ акт. 

Согласно членот 31 од Законот за Уставниот 
суд на Македонија секој, кому со правосилен пое-
динечен акт донесен врз основа на членот 36 од 
одлуката означена во точката 1 на оваа одлука му 
е повредено право, може да бара од суд односно 
друг орган или организација, што го донеле пое-
динечниот акт, измена на тој акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Охрид". 

4. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 23/73 од 29 
јануари 1974 година поведе постапка за оценување 
уставноста на членот 36 од одлуката означена во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со ус-
тавното начело за еднаквост во правата, должно-
стите и одговорноста на луѓето. 

5. Пред одржувањето на јавната расправа Со-
бранието на општина Охрид писмено го извести 
Судот дека со Одлуката за измена и дополнување 
на Одлуката за уредување на градежното земји-
ште и за начинот и условите при давање на кори-
стење на градежното земјиште бр. 01-2382, доне-
сена на седницата одржана на 4 април 1974 година, 
е укинат членот 36 од оспорената одлука и дека, 
поради тоа, на закажаната јавна расправа нема да 
присуствува негов претставник. 

На седницата одржана на 18 април 1974 година 
Судот го одложи одлучувањето за уставноста на 
оспорениот член од одлуката со цел да утврди да-
ли со новодонесената одлука се отстрануваат и 
последиците причинети со примената на членот 36 
од оспорената одлука. Со оглед на тоа што, и по-
крај неколкуте барања Собранието на општина Ох-
рид не му ги достави на Судот потребните изве-
стувања Судот реши во смисла на членот 434 од 
Уставот на СР Македонија да пристапи кон Одлу-
чувањето за уставноста на членот 36 од оспоре-
ната одлука, иако тој во текот на постапката пре-
станал да важи, . 
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6. Разгледувајќи го членот 36 од Одлуката за 
уредување на градежното земјиште и за начинот 
и условите при давање на користење на градежното 
земјиште, Уставниот суд на Македонија утврди де-
ка со него е определена височината на трошоците 
за подготвување на градежното земјиште за бес-
правно изградени објекти што ќе можат да се вкло-
пат во урбанистичкиот план. Од друга страна Су-
дот утврди дека во членот 5 од оваа одлука е оп-
ределено градежното земјиште да се дава на кори-
стење по пат на конкурс или со непосредна спо-
годба и дека конкурсот, покрај другото, треба да 
го содржи почетниот износ на трошоците за под-
готвување на градежното земјиште по кв. м., Су-
дот исто така утврди дека врз основа на членот 36 
од оспорената одлука граѓаните што бесправно из-
градиле објекти се задолжени да учествуваат во 
трошоците за уредување на градежното земјиште 
во износи што се значително поголеми од трошо-
ците што се задолжени да ги плаќаат граѓаните 
кои во истата зона изградиле објекти со одобрение 
од надлежниот орган. 

Со тоа што со членот 36 од оспорената одлука 
граѓаните што бесправно изградиле објекти се за-
должени да учествуваат во трошоците за уредува-
ње на градежното земјиште во износи значително 
поголеми од трошоците што се задолжени да ги 
плаќаат граѓаните кои во истата зона изградиле 
објекти со одобрение од надлежниот орган на оп-
штинското собрание, Судот смета дека граѓаните се 
ставени во нееднаква положба и дека со тоа е по-
вредено уставното начело за еднаквоста на пра-
вата, должностите и одговорностите на луѓето, ут-
врдено во алинејата 9 на став 3 од оддел II на 
Основните начела од Уставот на СР Македонија. 
Ова начело беше утврдено и во алинејата 6 на 
став 2 од оддел I од Основните начела на Уставот 
на СР Македонија од 1963 година, кој беше во сила 
во времето на донесувањето на оспорената одлука. 
Според мислењето на Судот граѓаните што бесправ-
но изградиле објекти не можат да бидат задолжу-
вани да плаќаат повисоки износи на трошоци за 
уредување на градежното земјиште од трошоците 
што се задолжени да ги плаќаат другите граѓани. 
Спрема граѓаните што бесправно изградиле објек-
ти можат да се преземат определени санкции пред-
видени со позитивните прописи, а не и да се за-
должуваат со повисоки износи на трошоци за уре-
дување на градежното земјиште. 

Судот утврди дека членот 36 од оспорената од-
лука не е во согласност со Уставот на СР Маке-
донија и дека тој во времето на неговото важење 
не бил во согласност и со Уставот на СР Македо-
нија од 1963 година, и покрај тоа што во текот на 
постапката Собранието на општина Охрид го уки-
нало овој член од одлуката затоа што со новата 
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
уредување на градежното земјиште и за начинот 
и условите при давање на користење на градеж-
ното земјиште бр. 01-2382 од 4 април 1974 година 
не е предвидено отстранување на последиците при-
чинети со неговата примена. 

Врз основа на изнесеното, Уставниот суд на 
Македонија реши како во точката 1 на оваа од-
лука. 

У. бр. 23/73 
11 јули 1974 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Димитар Стојчев, е. р. 

442. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 11 и 12 од 
Правилникот за организација на стручната служба 
и систематизацрца на работните места бр. 04-4/3 од 
30 јуни 1972 година и на ставот 2 на член 8 од 

Правилникот за распределба на личните доходи 
бр. 04-2/3 од 31 октомври 1972 година, донесени од 
советот на стручната служба на Заедницата па 
здравственото осигурување на работниците тзо 
Штип, по одржаната јавна расправа на 11 јули 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека членовите 11 и 12 од Пра-
вилникот за организација на стручната служба и 
систематизација на работните места бр. 04-4/3, до-
несена од советот на стручната служба на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
ео Штип на 30 јуни 1972 година, во времето на 
нивното важење не биле во согласност со ставот 1 
на член 4 од Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 22/73). 

2. Оваа одлука во поглед на поединечните ак-
ти има исто правно дејство како и одлука со која 
се поништува пропис или друг општ акт. 

Согласно членот 31 од Законот за Уставниот 
суд на Македонија секој кому со правосилен пое-
динечен акт, донесен на основа на правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука, му е повре-
дено право, може да бара од суд односно друг ор-
ган или организација, што го донеле поединечниот 
акт, измена на тој акт. 

3. Се поништува ставот 2 на член 8 од Пра-
вилникот за распределба на личните доходи бр. 
04-2/3, донесен од советот на стручната служба на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците во Штип на седницата од 31 октомври 
1972 година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник: на СРМ" и во стручната служба на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување во Штип и во стручните служби на оп-
штинските заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување во Делчево, Кочани, Берово, Ра-
довиш и Пробиштип, на начин определен во ста-
тутите на заедниците за објавување на општите 
акти. 

5. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 63/73 од 
28 јануари 1974 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста на одредбите означени во точките 
1 и 3 на оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за нивната согласност со устав-
ното начело за распределба според трудот. 

6. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека во членовите 11 и 12 од 
Правилникот за организација и систематизација на 
работните места како услов потребен за вршење на 
работите на одделни работни места е предвидено 
само соодветно школско образование. Потоа Судот 
утврди дека во ставот 2 на член 8 од Правилникот 
за распределба на личните доходи е определено на 
работник кој не ги исполнува условите што се ба-
раат за определено работно место по однос на 
шталското образование, стартниот основ на лич-
ниот доход односно стратниот број на бодови да 
му се намалува за 12% за секој понизок степен од 
пропишаното школско образование. Судот исто та-
ка утврди дека по основањето и почнувањето со 
работа на новата Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување во Штип е 
донесен нов Правилник за организација на струч-
ната служба и систематизација на работните места 
и дека со неговото влегување во сила престанал да 
важи правилникот од 30 јуни 1972 година, додека 
Правилникот за распределба на личните доходи од 
31 октомври 1972 година, на основа еа одлука до-
несена од собранието на заедницата на 26 април 
1974 година, се применува и натаму. 

И покрај тоа што Правилникот за организа-
ција и систематизација на работните места повеќе 
не важи Судот одлучи согласно ставот 2 на член 
419 од Уставот на СР Македонија постапката да не 
ја запре, туку да оцени дали овој акт ово времето 



20 септември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 36 — Стр. 905 

на неговото важење бил во согласност со Уставот 
и законот за да се создадат можности за отстрану-
вање на последиците од неговата примена. 

Согласно ставот 1 на член 4 од Законот за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 20/73) работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд ги утврдуваат работните места односно рабо-
тите во рамките на одредено работно место и 
стручната подготовка за одредено занимање од-
носно насока и другите услови во поглед на работ-
ната способност за секое работно место. Со тоа што 
во означените одредби на Правилникот за органи-
зација и систематизација на работните места како 
еден од условите за вршење на работите на оддел-
ни работни места е предвидено соодветно школско 
образование а не е предвидена соодветна стручна 
подготовка која работникот ја стекнува или преку 
соодветно школско образование или на друг начин 
утврден со посебни прописи, Судот утврди дека 
овие одредби во времето на нивното важење не 
биле во согласност со ставот 1 на член 4 од со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд. 

Оценувајќи го ставот 2 на член 8 од означениот 
Правилник за распределба на личните доходи Су-
дот утврди дека е тој спротивен на членот 22 од 
Уставот на СР Македонија. Судот смета дека, со 
тоа што како еден од (основите според кои се ценат 
резултатите на трудот на работникот и од неговиот 
личен придонес што го дал за зголемување на до-
ходот на основната организација е предвидено са-
мо школско образование, а не и соодветна стручна 
подготовка стекната врз основа на посебни пропи-
си, работниците со ист степен на стручна подго-
товка се стават во нерамноправна положба во рас-
пределбата на средствата за лични доходи. 

Со оглед на изнесеното Судот реши како во 
точките 1 и 3 на оваа одлука. 

У. бр.63/73 
И јули 1974 година 

Скопје 
Го заменува претседателот па 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Димитар Стојчев, е. р. 

443. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на алинеите 1, 2 и 4 од 
став 1 и на ставот 2 на член 36, како и на членот 
38 од Правилникот за распределба на личните 
доходи на работниците донесен од работничкиот 
совет на Градежното претпријатие „Пелагонија" во 
Скопје, на седницата од 27 јули 1972 година, по 
одржаната јавна расправа на 11 јули 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништуваат алинеите 1, 2 и 4 од став 1 
и ставот 2 на член 36, како и членот 38 од Пра-
вилникот за распределба на личните доходи на 
работниците, донесен од работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Пелагонија" ео Скопје 
на седницата од 22 јули 1972 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Градежното претпријатие „Пе-
лагонија" во Скопје на начин определен во ста-
тутот на претпријатието за објавување на општи-
те акти. 

3. По повод на поднесената претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 79/73 од 13 
мај 1974 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одредбите означени во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со чле-
нот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Ма-

кедонија, како и со ставот 1 на член 4 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73) и ставот 1 на член 53 од републичкиот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд („Службен весник на СРМ" бр. 16/71) 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа, Судот утврди дека во алинеите 1, 
2 и 4 од став 1 на член 36 од правилникот е опре-
делено од остварениот месечен личен доход за ис-
плата на секо] работник 10% да претставува вари-
ј абил ен дел и неговото исплатување да зависи од: 
навременото доаѓање и напуштање на работата; 
дисциплинираното и одговорното извршување на 
поставените задачи од претпоставените; и од ко-
ректног*) однесување на работникот на работното 
место како спрема странките, така и спрема оста-
натите работници на претпријатието, додека во 
ставот 2 на овој член е определено варијабилниог 
дел на личниот доход за исплата во месецот на 
техничкиот раководител на објектот да може да 
се намали до 20% доколку се констатира дека во 
работниот налог е пресметана количина која не од-
говара на извршената работа. Во членот 38 од 
правилникот е определено износот на личниот до-
ход што претставува варијабилен дел предвиден во 
членот 36 да го одредуваат генералниот директор 
односно директорите или управниците на соодвет-
ните организации на здружениот труд. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој работник, во согласност со начелото 
на распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарност на работнр1-
ците во здружениот труд, му припаѓа од доходот 
на основната организација на здружениот труд ли-
чен доход за задоволување на неговите лични, за-
еднички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
за зголемувањето на доходот на основната органи-
зација. Освен тоа, согласно ставот 1 на член 23 
од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 
4 од Законот за меѓусебните односи на работници-
те во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 22/73) работниците во основната организација 
на здружениот труд ги утврдуваат основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи, како и начинот на пресметување и исплата 
на личните доходи. 

Со оглед на тоа што основите наведени во ста-
вовите 1 и 2 на член 36 од правилникот од кои за-
виси исплатувањето на варијабилниот дел на лич-
ниот доход на работниците, освен основот уредно 
и ажурно водење техничка, книговодствена, адми-
нистративна и друга документација, евиденција и 
слично, претставуваат работни обврски за чии по-
вреди, согласно ставот 1 на член 53 од Законот за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен весник на СРМ" бр. 16/74) на ра-
ботникот можат да му бидат изречени мерките: 
опомена, јавна опомена, сменување од работното 
место, условно исклучување од основната органи-
зација до 1 година и исклучување од основната 
организација, Судот утврди дека означените од-
редби од членот 36 од правилникот не се во согла-
сност со уставното начело за распределба според 
трудот, како и со ставот 1 на член 53 од означе-
ниот закон. Судот смета дека, доколку некои од 
овие основи, како што се, на пример, ненавреме-
ното доаѓање и предвременото напуштање на ра-
ботата, се одразуваат и врз работниот придонес на 
работникот, за нивното влијание врз висината на 
личниот доход на работникот треба да бидат утвр-
дени објективни мерила. Поради тоа што во чле-
нот 36 од правилникот не се утврдени објективни 
Гухерила врз основа на кои ќе се пресметува виси-
ната на варијабилниот дел од личниот доход на 
работниците и што со членот 38 од правилникот 
утврдувањето на неговата висина е препуштено ча 
индивидуалниот работоводен орган на претприја-
тието, односно на одделни работници на раководни 
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работни места, Судот утврди дека членовите 36 и 
38 од правилникот не се во согласност со ставот 1 
на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 
I на член 4 од Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 22/73). 

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

У. бр. 79/73 
II јули 1974 година 

Скопје 

Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Димитар Стојчев, е. р. 

По извршеното срамнување е утврдено дека во 
текстот на Законот за формирање на средства на 
солидарноста на Социјалистичка Република Маке-
донија за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди и за воведување „Недела на соли-
дарноста", објавен во „Службен весник на СРМ" 
број 30/74, се поткрале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СРЕДСТВА 
НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВА-
Њ Е НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕ-
ПОГОДИ И ЗА ВОВЕДУВАЊЕ „НЕДЕЛА НА СО-

ЛИДАРНОСТА" 

I 

Во член 5, во точка 1, треба да стои нов став 
кој гласи: „Средствата од претходниот став се из-
двојуваат при исплатата на личните доходи за ме-
сец јули, односно август". 

II 

Во член 5, во точка 2 на крајот во четвртиот 
ред, по зборот „пензијата" треба да стојат зборо-
вите: „за месец август". 

Број 10-140 
24 јули 1974 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Упатството за изме-
нување и дополнување на Упатството за начинот 
на пресметување и плаќање на данокот на доход 
на организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/74), се поткрале грешки, по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ 
НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

1. Во точката 3, ставот 5 во последниот ред по 
цифрата „9" треба да стои знакот „х". 

2. Во точката 7, ставот 2 во последниот ред по 
цифрата „9" треба да стои знакот „х". 

Од Републичкиот секретаријат за финансии, 
Скопје, 16 јули 1974 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за сто-
панските дејности што се сметаат како занаетчиски 
дејности („Службен весник на СРМ" бр. 24/74), се 
поткрале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДЕЈНОСТИ 

1. Во точката 1 потточка 44 наместо „авто-ме-
ханичарска" треба да стои „автоелектричарска". 

2. Во точката 1 потточка 53 наместо „дрводел-
е ц " треба да стои „дрвомоделарска". 

3. Во точката 1 потточка 156 наместо „сечила" 
треба да стои „сеноила". 

Од Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија, Скопје, 3 јули 1974 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за зана-
етчиските дејности што задолжително се вршат во 
деловна просторија („Службен весник на СРМ" бр. 
24//74), се поткрале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНО-
СТИ ШТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ВРШАТ ВО 

ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА 
1. Во точката 1 потточка 35 наместо „автоме-

ханичЕфска" треба да стои „автоелектричарска". 
2. Во точката 1 потточка 43 наместо „дрводел-

е ц " треба да стои „дрвомоделарска". 
Од Републичкиот секретаријат за индустрија и 

трговија, Скопје, 3 јули 1974 година. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

205. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на индустријата за градежни матери-
јали и градежништвото, производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА 

БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и потро-
шувачите на бетонските производи на 28. VI. 1974 

година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени, така да можат да ги зголемат 
постојните продажни цени, без менување на ку-
попродажните услови и тоа: 

— за бетонски производи до 24,00% во просек. 
2. Ценовникот за цените на одделните произ-

води е составен дел на оваа спогодба. 
3. На овда спогодба даде согласност Републич-

киот завод за цени, со решение бр. 08-524/3 од 5. 
VII. 1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето на согласност од Републичкиот завод за 
цени, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијали етичка Република Македонија", 
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Претставници на производителите: Претставници на потрошувачите-купувачи: 

Ф-ка за бетонски производи „Карпош" —• Скопје 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 

VII „Гранит" — Скопје, ГП „Маврово" — Скопје, 
ГП „Бетон" — Скопје, Трговско претпријатие „Ка-
раорман" — Скопје, Трговско претпријатие „Отпад" 
— Скопје и Трговско претпријатие „Технометал — 

Македонија" — Скопје 

206. 

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 
и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на шумско-стопанските организации, 
производителите и претставниците на преработува-
чите-потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ШУ-

МИТЕ (ШУМАРСТВО) ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на производителите, прера-
ботувачите и потрошувачите на производите од 
искористувањето на шумите на 9 јули 1974 година 
склучија и потпишаа спогодба за промена на за-
течените цени, така да можат да ги зголемат по-
стојните продажни цени, без менувањето на про-
дажните услови, во просек до 24,96%, и тоа: 

а) трупци за режање (бичење) и за фурнир 
до 40,47%, 

б) техничко дрво до 40,30%, 
в) огревно дрво до 12,00%, 
г) селска граѓа до 16,00%, 

а според ценовникот со поединечни цени за секој 
производ од ред. бр. 1 до ред. бр. 15, кој е составен 
дел на оваа спогодба. 

2. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени, со решение бр. 06-554/2 од 18 
јули 1974 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето на согласност од Републичкиот завод за 
цени, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Претставници на производителите: 

ДИК „Црн Бор" Пехчево, Шумското стопанство — 
Штип, Шумското стопанство „Кожув" — Гевгелија, 
ЗДИШ — Шумското стопанство — Валандово, 
Шумското стопанство — Штип, Шумското стопан-
ство — Куманово, ШПП „Јабланица" — Струга, 
Центар за мелиорација на шумите — Кажани, 
ЗДИШ — Шумско стопанство — Титов Велес, „Ка-
раџин^" — Скопје, Управа за шумарство — Свети 
Николе, ЗДИШ „Треска" — Шумско стопанство 
„Стогово" — Дебар, Шумско стопанство „Шар" — 
Гостивар, „Треска" — ООЗТ — Тополарство со зем-
јоделство „Струмичко Поле" — Струмица, Шумско 
стопанство „Осогово" — Крива Паланка, Шумско 
стопанство „Осогово" — Кочани, Шумско стопан-
ство — Берово, ШПП „Бигла" — Демир Хисар, 
ШИП „Кајмакчалан" — Битола, ШПП „Галичица" 
— Охрид, ДИК „Црн Бор" — Прилеп, ШС „Лопз^-
жаник" — Кичево, ЗДИШ „Треска" — Шумско 
стопанство — Виница, ЗДИШ „Треска" — Шумско 
стопанство — Делчево, ООЗТ „Топола" — Скопје, 
ШИП „Преспа" — Ресен, Шумско стопанство — 
Македонски Брод, ШИК „Плачковица" — Радо-
виш, Шумско стопанство „Беласица" — Струмица, 

Шумски резерват „Јасен" — Скопје 

ДИК „Црн Бор" — Пехчево, ЗДИШ „Треска" — Ам-
балажа — Миравци, ДИК „Црн Бор" — Прилеп, 
„Треска" — Струмица — индустрија, „Треска' 
ООЗТ „Гоце Делчев" — Македонски Брод, „Кара-
орман" ДК — Струга, „Караорман" — Скопје, 
ШИП „Преспа" — Ресен, Трговско претпријатие 
„Сеча" — Скопје, „Треска" — погон — Кочани, 
, Треска" — погон — Крива Паланка, „Сеча" — 
трговско претпријатие — Струмица, ШИК „Плач-
ковица" — Радовиш, „Треска" — експорт-импорт 
— Скопје, „Бреза" — Жировница, „Јавор" — Би-
тола, „Технометал" — Скопје, ЗДИШ „Треска" дрв-

на индустрија — Кичево 

207. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на производителите и претставниците 
на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СПО-
РЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ НА МЛИНСКАТА ИНДУ-
СТРИЈА — ПЧЕНИЧНИ ТРИЦИ И ДОБИТОЧНО 

БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на споредните про-
изводи на млинската индустрија — пченични три-
ци и добиточно брашно, на 13 август 1974 година 
склучија и потпишаа спогодба за промена на за-
течените цени, со која се зголемуваат постојните 
пени на овие производи и тоа: 

— пченичните трици од 0,80 на 1,00 дин. за 
1 кгр; и 

— пченичното добииочно брашно од 1,20 на 1,40 
дин. за 1 кгр. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точката 1 на спогодбава ќе ги 
продаваат, односни купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени со решение бр. 594/2 од 15 ав-
густ 1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето на согласност од Републичкиот завод за 
цени, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Претставници на производителите: 

„Жито Македонија" — филијалите од: Битола, Го-
стивар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, 
Прилеп, Скопје I, Струмица, Свети Николе, Тетово 

и Титов Велес 

Претставници на потрошувачите-купувачи: 

73 купувачи-потрошувачи назначени во спогодбата 
која се наоѓа во документацијата на Стопанската 

комора на Македонија 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА — СКОПЈЕ 

208. 

Врз основа на член 27 и 47 од Законот за фи-
зичката култура и самоуправните интересни заед-
ници на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 72 од Статутот на Репуб-
личката заедница на физичката култура, Собра-
нието на Републичката заедница на физичката кул-
тура, на седницата, одржана на 26. IV. 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружениот труд од доходот и работните луѓе 
од личниот доход, заради обезбедување средства 
на Републичката заедница на физичката култура. 

Член 2 
Во 1974 година, се утврдуваат стапки на при-

донеси: 
1) 0,04% од доходот на основните организации 

на здружениот труд (член 36 од Законот); 
2) 0,05% од личен доход од работен однос (член 

37 од Законот). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а се приме-
нува од 1 април 1974 година. 

Бр. 01-4/1 
26 април 1974 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Заедницата, 

инж. Никола Каранфиловски, с.р. 

209. 
Врз основа на член 17 и 92 од Статутот на Ре-

публичката заедница на физичката култура, Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура, на својата седница одржана на 26. IV. 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
По финансискиот план за 1974 година, на Ре-

публичката заедница на физичката култура, се 
утврдуваат приходи и расходи и тоа: 

— приходи — — — — — 4.897.000,00 дин. 
— расходи —- — — — 4.897.000,00 дин. 

Член 2 
Приходите на Заедницата за 1974 година и нив-

ниот распоред по намени се утврдуваат со Финан-
сискиот план за 1974 година, во следните износи; 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
на Републичката заедница на физичката култура за период 

од 1. IV. до 31. ХИ. 1974 година 

I. ПРИХОДИ 

Ре
д.

 
бр

. 

Број на 
С-ка од 

евиденцијата 

И з н о с 

Ре
д.

 
бр

. 

Број на 
С-ка од 

евиденцијата 
Вид средства Претходна 

година 
Тековна 
година 

2. 
3. 

12. 

01—1 
01—2 
03—1 

Придонеси од личните доходи 
Придонеси од доходот 
Од буџет, на општествено-политичките заедници 

— 1.173.000,00 
2.840.000,00 

884.000,00 

23. Вкупно расположиви средства 4.897.000,00 

II. РАСХОДИ 

53.000,00 

25. Об Расходи на стручната служба и органите на уп-
равувањето со Републичката заедница на физич-
ката култура 

35. 08—1 Средства пренесени на самоуправни и други ор-
ганизации кои вршат дејности и активности па 
физичката култура 

49. 10—4 Издвоени средства на резервите (1%) 

51 Вкупно средства за користење 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија", а се применува од 1. IV, 1974 година. 

4.795.030,00 
48.970,00 

4.897.000,00 

Број 01-5/1 
26 април 1974 година Претседател 

Скопје на Собранието на Заедницата, 
инж, Никола Каранфиловски, е. р, 
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210. О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА Врз основа на член 17 и 92 од Статутот на Ре- З А ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКА-

публичката заедница на физичката култура, Со- ТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
ЗА 1974 ГОДИНА 

бранието на Републичката заедница на физичката 
култура, на својата седница одржана на 28. VI. 
1974 година, донесе Расходите по финансискиот план за 1974 го-

дина, на Републичката заедница на физичката кул-
тура, се менуваат и гласат: 

II. РАСХОДИ 

Член 1 

25. 06 Расходи на стручната служба и органите на уп-
равувањето со Републичката заедница на физич-
ката култура — 151.030,00 

35. 08—1 Средства пренесени на самоуправни и други ор-
ганизации кои вршат дејности и активности на 
физичката култура — 4.697.000,00 

49. 

51. 

10—4 Издвоени средства на резервите (1%) 

Вкупно средства за користење 

48.970,00 

4.897.000,00 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". . 

Број 01-27/1 
28 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Заедницата, 
инж. Никола Каранфиловски, е. р. 

211. 
Врз основа на член 17 став 1 точка 10 од Ста-

тутот на Републичката заедница на физичката кул-
тура, Собранието на Републичката заедница на фи-
зичката култура, на предлог на Кандидационата 
комисија, на седницата од 26 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧ-

КАТА КУЛТУРА 

јЗа претседател на Собранието на Републичката 
заедница на физичката култура се избира инж. 
Никола Каранфиловски — делегат на работните 
луѓе што вршат дејности и активности на физич-
ката култура. 

Број 01-14/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Заедницата, 
инж. Никола Каранфиловски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

за развод на брак по тужбата на тужителот Тимев 
Лазар од Скопје, против тужената Тимева Стојан-
ка од Скопје, со непозната адреса. Вредност на 
спорот 2.000 нови динари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави лично во судот 
или да ја достави својата точна адреса. Доколку 
во определениот рок не се јави на тужената ќе и 
се одреди старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1232/74 
(101) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Милевски Томислав од село Пешталево, При-

леп, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Милеска Косара, сега со непозната адреса. 

Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во овој суд 
или да одреди свој застапник. 

Во спротивен случај, (на истата ќе и биде оп-
ределен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 385/74. (97) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Јованова Коце Марија од село Покрајчево, под-
несе тужба до овој суд за развод на брак против 
Јованов Стефан од село Покрајчево, сега во неиз-
весност. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на ту-
жениот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена должност, 
ја определува за застапник Васка Кралева, при-
правник при Окружниот стопански суд — Штип 
и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 13/74. (92) 
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Ерика Стојановиќ од Свети Николе поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Славољуб 
Стојановиќ од Врање, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство™ на ту-
жениот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРЖ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, Ја определува за застапник Васка Кралева, 
приправник при Окружниот стопански суд по 
Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 116/74. (93) 

Назми Ибраимов од Делчево поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Фатиме Ла-
тинова од Кочани, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СВМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, за определува за застапник Васка Кралева, 
приправник при Окружниот стопански суд РО 
Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 175/74. (94) 

Антонијо и Сузана Николови од село Смолари 
поднесоа до овој суд тужба за оспорување на тат-
ковство против Николов Светислав од село Ново 
Село, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство™ на туже-
ниот не се познати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРЖ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ја определува за застапник Васка Кралева, 
приправник при Окружниот стопански суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 195/74. (95) 

Марко Коцев од село Плешенци — Кратово 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Ружица Коцева од село Плешенци, сега во не-
извесност. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на туже-
ната не се познати се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРЖ" да се јави или определи свој застап-
ник. Во спротивно судот, по службена должност, 
ја определува за застапник Васка Кралева, при-
правник при Окружниот стопански суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 246/74. (96) 

Добре Ангелов од село Баница поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Драгица Ао!-
гелова од село Коричани, ЗП Драгобраќа, сега во 
неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство™ на ту-
жената се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРЖ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во спротивно, судот по службена долж-
ност ќе и ја одреди за застапник Василка Крале-
ва, приправник при Окружниот стопански суд во 
Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 357/73. (104) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на одлз^ката за изградба на Ин-

дустријата за преработка на зеленчук во с. Куку-
ричани — Неготино, член 64 од Основниот закон 
за изградба на инвестициони објекти и Правил-
никот за начинот и постапката за отстапување на 
инвестициони објекти, стручната комисија при 
ЗЗПК „Македонија" — Скопје, објавува 

О Г Л А С 
'Ја јавно наддавање за отстапување на изградба на 
инвестициоен објект — Индустрија за преработка 

на зеленчук во село Кукуричани — Неготино. 
Се отстапува за изградба Индустријата за прера-
ботка. на зеленчук. 
Работите се изведуваат на теренот покрај авто-
патот Скопје — Гевгелија во близината на ж. е. 
Кукуричани. 
Ориентационата вредност на инвестициониот об-
јект (градежни, градежно-занаетчиски, занает-
чиски, инсталатерски работи и ентериер), изнесува 
30.000.000,00 дин. 
Рокот за изградба на објектот е утврден на 4 ме-
сеци заклучно со 1. ОЗ. 1975 година. 
За утврдување на најповолен понудувач инвести-
торот ги утврдува следните критериуми кој пону-
дувачот е должен да ги наведе во својата понуда: 
— цена на изведбата — градба на објектот, 
— рок на изведувањето (предимство имаат понуду-

вачите кои ќе понудат пократок рок на градба), 
—- пресметка на работите според изведени коли-

чини (по позиции), 
— список на стручниот кадар и оној кој ќе биде 

ангажиран при изградбата на објектот, 
— список и вредност на расположива механизација, 
— список на референци за изградени ваков вид 

објекти, 
— преглед на нето тарифните ставки на работни-

ците, 
— сектор со кој работи претпријатието и кој ќе се 

применува за дополнителни и непредвидени ра-
боти, 

— список на кооперанти за работи кои не ги изво-
дуваат сами, 
саатнини за машините кои доаѓаат предвид да 
се употребат на овој објект, 

*— финансиска положба според завршната сметка 
за изминатата година, 

— изјава на прифаќање на роковите и пенали што 
ќе ги прецизира инвеститорот за пречекорување 
на рокот за изведување на работите. 

Со инвестиционо-техничката документација и 
останатите услови за градба на објектот заинтере-
сираните можат да се запознаат во ЗЗПК „Маке-
д они ја" — Скопје, секој работен ден од 12 до 14 
часот. 

Рокот за доставување на понудите изнесува 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРЖ" до Комисијата за јавно 
наддавање при ЗЗПК „Македонија" —• Скопје. 

Отворањето на понудите ќе се одржи третиот 
ден гео истекот на рокот за поднесување на понуди 
во 10 часот во просториите на ЗЗПК „Македонија" 
— Скопје. 

Одлука за отстапување на градбата на објек-
тот, инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена, сме-
тано од денот на одржаното јавно наддавање, а 
најповолниот понудувач е должен во рок од 10 де-
на да склучи договор за изведување на работите 
и да ОТПОЧЕО со градба на објектот најдоцна до 1. 
XI. 1974 година. (262) 

Конкурсната комисија при Училиштето за ме-
дицински сестри и акушерки —• Штип, распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на еден професор по англиски јазик 

Кандидатот треба да има завршено филозоф -
ски факултет, група англиски јазик, и да ги ис-
полнува општите услови предвидени со ОЗРО. 
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Кон молбата таксирана со 2,00 динари, канди-
датот треба да ги достави и сите потребни доку-
менти за засновање на работен однос по ОЗРО. 

Некомплетирани документи нема да бидат зе-
мени во предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (249) 

Собирот на работните луѓе на ОЗТ — Здрав -
ствена станица — Берово распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на ОЗТ — Здравствена 

станица — Берово (реизбор) 

Покрај општите услови, кандидатот треба да 
ги исполнува и следните посебни услови: 

— да има завршено медицински факултет со 
положен стручен испит и најмалку 10 години ра-
ботно искуство. Предност имаат кандидати што 
имале работно искуство на раководно работно 
место; 

— да поседува морални, општествено-политич-
ки и организаторски способности. 

Молбите со опис на досегашната работа, како 
и останатите потребни документи, таксирани со 
два динари административна такса, се доставуваат 
до Конкурсната комисија на ОЗТ — Здравствена 
станица, Берово. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во предвид. 

Конкурсот е Отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (248) 

Собирот на работните луѓе на Бирото за кни-
говодствени услуги — Струмица распишува 

К О Н К У Р С 
за реизбор на директор на ООЗТ 

Покрај општите услови според ОЗРО кандида-
тот треба да ги исполнува и следните посебни ус-
лови : 

— да има висока стручна спрема — економски 
факултет со над 4 години работно искуство на ра-
ководно место во книговодството, 

— да има виша стручна спрема со над 8 го-
дини работно искуство на раководно место во кни-
говодството, 

— да има средна стручна спрема со над 10 го-
дини работно искуство на раководно место во кни-
говодството. 

Кон пријавата кандидатите ги приложуваат и 
следните документи: извод од матичната книга на 
родените, диплома за школските квалификации, 
потврда, за работното искуство, биографија, увере-
ние дека не е осудуван и дека не е под истрага. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на него-
вото објавување. (260) 

Советот на Вишата земјоделска школа — Би-
тола распишува 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 
за избор на наставник во звањето предавач 
или професор на виша школа по предметот 

„Исхрана на стопанските животни" 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

објавени во првиот конкурс — „Службен весник 
на СРМ" бр. 2 од 6. II. 1974 година. 

Потребни информации кандидатите можат да 
добијат од администрацијата на Школата — теле-
фон број 21-371. 

Рокот на поднесување на пријавите изнесува 
15 дена од денот на објавувањето. (265) 

Републичкиот фонд за патишта — Скопје врз 
основа на Програмата и финансискиот план за из-
градба и реконструкција на патната мрежа во СР 
Македонија во периодот 1971/1975 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/72) и член 61 и 64 од 
Законот за изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 35/73). 

р а с п и ш у в а 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 
за отстапување на работите за изградба и рекон-
струкција на патните правци и тоа: 

1. Кратово — Пробиштип од км. 0 + 186 до км. 
15 -г 634. 

2. Обиколување на Гостивар од км. 0 + ООО до 
км. 4 + 108. 

За патниот правец под 1. ориентацршната вред-
ност на работите изнесува 21,3 милиони динари. 
Рокот за завршување на работите е 30. XII. 1975 
година. Понудувачот може да отпочне со работа 
во 1974 година, а плаќањето ќе се врши во 1975 
година. 

За патниот правец под 2. ориентационата вред-
ност на работите изнесува 1,2 милиони динари. Ро-
кот за завршување на работите е 30 септември 
1975 година. 

Понудите во запечатени обвивки со ознака „по-
нуда за јавно наддавање" и обвивки со докумен-
тацијата со ознака „документација за јавното над-
давање" (решение за регистрација на дејноста, спи-
сок на механизација и стручни кадри кои ќе бидат 
ангажирани и полномошно за присутниот прет-
ставник при отворањето на понудите) можат да се 
достават преку пошта или непосредно предадат 
на комисијата на денот на отворањето на пону-
дите. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 15. X. 1974 
година со почеток во 10 часот во просториите на 
Републичкиот фонд за патишта. 

Заинтересираните учесници на наддавањето 
можат да се запознаат со условите и податоците 
потребни за составување на понудите, да подигнат 
договорна документација, како и да ја разгледаат 
техничката документација, секој работен ден од 
7—14 часот во просториите на Фондот. (263) 

Советот на Високата музичка школа во Скопје 
па својот состанок, одржан на 11. IX. 1974 година, 
донесе Одлука за распишување 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници и стручни соработници и 
тоа: 
а) На Одделот за драмски актери: 
1. Двајца постојани наставници во сите звања по 

предметот АКТЕРСКА ИГРА — главен предмет; 
2. Еден хонорарен стручен соработник по предме-

тот ПАНТОМИМА. 
б) На Дувачкиот оддел: 
1. Еден постојан наставник во сите звања по пред-

метот ОБОА и КАМЕРНА МУЗИКА ЗА ДУ-
ВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ. 

в) На Одделот по соло пеење: 
1. Еден постојан наставник во сите звања по пред-
метот СОЛО ПЕЕЊЕ — главен предмет. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од Законот за високото школство на СРМ. Покрај 
пријавата таксирана со 2 динари таксена марка, 
кандидатите треба да поднесат диплома за завр-
шена музичка академија а под точка 1 и 2 факул-
тет за драмска уметност и кратка биографија. 

Предимство имаат кандидатите со објавени 
стручни трудови, уметничка и педагошка дејност 
од својата специјалност. 

Молбите со документите да се поднесуваат до 
Секретаријатот на Високата музичка школа во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 

За поблиски информации кандидатите можат 
да се обратат на телефон бр. 51-937. (264) 
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С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

413. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања — — — — 897 

416. Решение за разрешување од должност 
помошник на директорот на Републичкиот 
завод за урбанизам, станбени и комунал-
ни прашања — — — — — — — — 897 

415. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања — — — — 897 

416. Решение за разрешување од должност 
помошник на директорот на Републичкиот 
завод за урбанизам, станбени и комунал-
ни прашања — — — — — — — — 897 

417. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за правосудство 893 

418. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за информации — 898 

419. Решение за именување вицегувернер на 
Народната банка на Македонија — — — 898 

420. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија — — — — — — — — 898 

421. Решение за разрешување од должност 
потсекретар во Извршниот совет — — 898 

422. Решение за именување потсекретар во 
Извршниот совет — — — — — — 898 

423. Решение за разрешување од должност 
директор на Републичкиот фонд за науч-
ноистражувачка работа — — — — — 898 

424. Решение за разрешување од должност 
главен инспектор на Републичкиот ин-
спекторат за патишта и патен сообраќај 899 

425. Решение за разрешување од должност 
главен инспектор на Републичкиот ин-
спекторат за железници и жичари — — 899 

426. Решение за разрешување од должност 
главен инспектор на Републичкиот ин-
спекторат за ПТТ и радио врски — — 899 

427. Решение за именување директор на Ан-
самблот за народни игри и песни „Танец" 
во Скопје — — — — — — — — 899 

428. Решение за именување главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за ПТТ и 
радио врски — — — — — — — — 899 

429. Решение за именување главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за желез-
ници и жичари — — — — — — — 900 

430. Решение за именување главен инспектор 
на Републичкиот инспекторат за патишта 
и патен сообраќај — — — — — — 900 

431. Решение за именување членови на Сове-
тот на Републичкиот завод за унапреду-
вање на образованието и воспитувањето 900 

432. Решение за именување членови на Сове-
тот на Народната и универзитетска биб-
лиотека во Скопје — — — — — — 900 

433. Решение за утврдување престанување на 
функцијата претседател и заменик прет-
седател и именување претседател и заме-
ник претседател на Републичката коми-
сија за давање согласност за пополнува-
ње на работни места со неполно работно 
време — — — — — — — — — 900 

434. Решение за именување привремен извр-
шен орган за подготвителните дејствија до 
конституирање на Кинотеката на Соци-
јалистичка Република Македонија, одре-
дување неговите овластувања и опреде-
лување рокот за конституирање на Ки-
нотеката — — — — — — — — — 901 

435. Решение за, образување Републичка ко-
мисија за следење на реализацијата на 
обврзниците издадени од Федерацијата во 
1974 година и за именување претседател 
и членови на комисијата — — — — 901 

436. Решение за именување претседател, заме-
ник, членови и нивни заменици на Ре-
публичката комисија за испитување на 
потеклото на имотот — — — — — — 901 

437. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за урбанизам, 
станбени и комунални прашања — — 902 

438. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 902 

439. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Комисијата за 
условен отпуст и нивни заменици — — 902 

440. Упатство за образецот и начинот на из-
давањето на легитимацијата на пазариш-
ниот инспектор — — — — — — — 902 

441. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 23/73 од 11 јули 1974 година — — 903 

442. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 63/73 од 11 јули 1974 година — — 904 

443. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 79/73 од 11 јули 1974 година — — 905 
Исправка на Законот за формирање на 
средства на солидарноста на Социјали-
стичка Република Македонија за отстра-
нување на последиците од елементарни 
непогоди и за воведување „Недела на со-
лидарноста" — — — — — — — — 906 
Исправка на Упатството за изменување и 
дополнување на Упатството за начинот ка 
пресметување и плаќање на данокот на 
доход на организациите на здружениот 
труд — — — — — — — — — — 906 
Исправка на Наредбата за стопанските 
дејности што се сметаат како занаетчиски 
дејности — — — — — — — — — 906 
Исправка на Наредбата за занаетчиските 
дејности што задолжително се вршат во 
деловна просторија — — — — — — 906 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

205. Спогодба за промена на затечените цени 
на бетонски производи — — — — — 906 

206. Спогодба за промена на затечените цени 
на производите од искористувањето на 
шумите (шумарство) во СР Македонија 907 

207. Спогодба за промена на затечените цени 
Е г а споредните производи на млинската 
индустрија — пченични трици и добиточ-
но брашно — — — — — — — — 907 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

208. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Републичката заедница на 
физичката култура — — — — — — 908 

209. Одлука за финансискиот план на Репуб-
личката заедница на физичката култура 
за 1974 година — — — — — — — 903 

210. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за финансискиот план на Репуб-
личката заедница на физичката култура 
за 1974 година — — — — — — — 909 

211. Одлука за избор на претседател на Со-
бранието на Републичката заедница на 
физичката култура — — — — — — 909 
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