
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 1 декември 1977 
С к о п ј е 

Број 41 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
22 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

559. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 

од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 
9 од Законот за помилување, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 23. XI. 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната му се прости на: 
1. Хранислав Никола Јанкоски, од Прилеп. 

П 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

му се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Александар Анастас Митевски, од Охрид. 

Ш 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

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

1. Ашим Демир Демировски, од с. Могорче, 
2. Василка Стеван Белковска, од Прилеп. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Илија Борис Новоселски, од Битола, 
2. Трајан Наум Калановски, од Охрид. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Ајша Ахмет Исмаили, од Скопје, 
2. Хаџија Есад Амети, од Скопје, 
3. Благоја Кочо Талевски, од с. Оризари, 
4. Шаип Шукри Бељули, од с. Грчец. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната му се замени со 

условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши 
ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кри-
вично дело на: 

1. Ристо Радо Витанов, од Кавадарци. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната затвор во траење 

од 6 месеци му се замени со условна осуда, со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудениот во рок 
од 1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Ачко Пецо Талески, од Прилеп. VIII 

Изречената казна затвор во траење од 5 ме-
сеци му се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Ајдар Максут Максут, од Скопје. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

и се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудената во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Рада Драгутин Мариновиќ, од с. Раброво. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци му се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Бекир Раим Салкоски, од с. Лабуништа. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Претседател 
Број 06-643 на Претседателството 

23 ноември 1977 година на СРМ, 
Скопје Видое Смилевски, с. р. 

560. 
Врз основа на член 8 од Законот за давање на-

доместок на камата за определени кредити во пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 30/77 и 39/77), републичкиот секретар за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА КАМАТА 

1. Надоместокот на каматата на товар на сред-
ствата на Републиката за инвестиции во стопанст-
вото ќе го остваруваат банките, организациите на 
здружениот труд и инвеститорите, според Законот 
за давање надоместок на камата за определени 
кредити во периодот од 1976 до 1980 година (Зако-
нот), а врз основа на документацијата и на начин и 
по постапка определени со ова упатство. 

2. Кон барањата за признавање надоместок на 
камата, банките односно организациите на здру-
жениот труд и другите инвеститори-корисници на 
надоместок на камата се должни да поднесат: 

1) препис од договорот за кредит од кој може 
да се установи изворот на средствата, каматата и 
условите на дадениот кредит; 

2) друга документација врз основа на која мо-
же да се утврди правото на надоместок на кама-
та; и 

3) пресметка на надоместокот на камата со пот-
ребните податоци за секој кредит (за корисникот 
на кредитот, за намената на кредитот, датумот на 
одобрувањето на кредитот, состојбата на должење-
то, рокот на стасаноста на кредитот, времето на 
користењето и друго). 

3. Барањето за надоместок на камата се подне-
сува до организационата единица на Службата на 
општественото книговодство кај која корисникот на 
надоместок на камата има жиро-сметка, во рок од 
6 месеци од денот на истекот на периодот за кој 
се бара надоместок на камата. 
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Службата на општественото книговодство, но 
прегледот на документацијата од точката 2 на ова 
упатство, неа ќе ја достави до Стопанската банка — 
Централа Скопје во рок од 30 дена од денот на 
приемот на документацијата. 

4. Надоместокот на каматата се пресметува по-
лугодишно, а налозите се доставуваат во рок од 6 
месеци од денот на истекот на периодот за кој се 
бара надоместок на камата. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. К. 03-2705/1 
21 ноември 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

561. 
Врз основа на член 16 од Законот за распи-

шување на јавен заем за изградба и реконструкци-
ја на патиштата во СР Македонија („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 30/77), републичкиот секретар за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО, 
УПЛАТУВАЊЕТО И ОТПЛАТУВАЊЕТО НА ЈАВ-
НИОТ ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИ-
ЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА И ЗА 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ДАНОЧНИТЕ 

ОЛЕСНУВАЊА И ДРУГИ ПОГОДНОСТИ 

1. Во Упатството за начинот на запишувањето, 
уплатувањето и отплатување^ на јавниот заем за 
изградба и реконструкција на патиштата во СР 
Македонија и за начинот на користењето на да-
ночните олеснувања и други погодности („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 31/77), во точката 4, став 
1, алинеја 1, ред шести, по зборот „доход", се става 
црта (тире). 

2. Во точката 5, ред трети, запирката по зборот 
„подрачје" се заменува со точка и зборовите до 
крајот се бришат. 

3. Во точката 7, став 2, ред трети, по зборот 
„осигурување", се додаваат зборовите: „и Заводот 
за социјално осигурување на воени осигуреници". 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. К. 03-2706/1 Републички секретар за 
21 ноември 1977 година финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, с. р. 

562. 
Врз основа на член 8 и 9 од Законот за давање 

надоместок на камата и додатна камата за опреде-
лени кредити на товар на средствата на Соција-
листичка Република Македонија за инвестиции во 
стопанството („Службен весник на СРМ", бр. 25/72), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ УСЛОВИ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА И 

ДОДАТНА КАМАТА 

1. Во Упатството за поблиските услови, потреб-
ната документација и за начинот и постапката за 
остварување надоместок на камата и додатна кама-

та („Службен весник на СРМ", бр. 4/73), во точката 
6, по ставот 1, се додава нов став, кој гласи: 

„Банката односно организацијата на здруже-
ниот труд надвор од територијата на СР Македо-
нија барањето од став 1 на оваа точка го подне-
сува до Службата на општественото книговодство 
— филијала Скопје". 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. К. 03-2704/1 
21 ноември 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

563. 
Врз основа на член 52-г став 2 од Законот за 

заштита од пожар („Службен весник на СРМ", 
бр. 32/71 и 27/77), републичкиот секретар за внат-
решни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР ЗА 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Член 1 
Со ОЕОЈ правилник се пропишува образецот на 

легитимацијата, постапката за нејзиното издавање 
и начинот на водење евиденција за издадените ле-
гитимации на инспекторите за заштита од пожар. 

Член 2 
Образецот на легитимацијата на инспектор за 

заштита од пожар содржи: 
1. на предната страна од кориците — во гор-

ниот дел грб на СР Македонија и натписи „Соци-
јалистичка Република Македонија" и „Републички 
секретаријат за внатрешни работи", а во средината 
натпис „ЛЕГИТИМАЦИЈА на инспектор за заштита 
од пожар"; 

2. на првата внатрешна страна од кориците — 
име; презиме; Е ИНСПЕКТОР за заштита од пожар 
во (назив на органот за внатрешни работи); место 
за фотографија во големина 2 ,5x3 см.; регистарски 
број; датум на издавањето; потпис на овластеното 
лице и место за отпечаток на службениот печат; 

3. на втората внатрешна страна од кориците е 
отпечатен текстот: „Организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, државните органи и граѓаните се должни да 
овозможуваат непречено вршење на инспекциските 
работи во областа на заштитата од пожар и на 
инспекторите да им даваат потребни податоци и 
известувања". 

Образецот на легитимацијата на инспектор за 
заштита од пожар е отпечатен кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на инспектор за 

заштита од пожар е во затворено црвена боја во 
големина 9 x 6 см. 

Член 4 
Легитимацијата на инспектор за заштита од 

пожар се печати и податоците во неа се пишуваат 
на македонски јазик. 

Член 5 
Легитимација на инспектор за заштита од по-

ж а р се издава по службена должност на работник 
на орган за внатрешни работи во Републиката кој 
ги исполнува условите пропишани со закон и врши 
инспекциски работи на заштита од пожар. 

Член 6 
Изгубена или на друг начин исчезната леги-

тимација на инспектор за заштита од пожар се 
огласува за неважна со објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 
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Член 7 
На работник на орган за внатрешни работи на 

кого ќе му престане својството инспектор за заш-
тита од пожар, органот за внатрешни работи чиј 
работник бил дотогаш одземената легитимација на 
инспекторот за заштита од пожар без одлагање ќе 
ја врати на Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи. 

Член 8 
Евиденција за издадените легитимации на ин-

спекторите за заштита од пожар се води во посебна 
книга што е укоричена со нумерирани страници, 
прошиена и заверена од овластеното лице во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Посебната книга од став 1 на овој член содржи 
рубрики за: реден број; име; презиме; назив на 
органот чиј работник е инспекторот; датум на изда-
вањето на легитимацијата и рубрика за забелешки. 

Редниот број од посебната книга се впишува 
како регистарски број во легитимацијата на инспек-
торот за заштита од пожар. 

Во рубриката за забелешки се впишуваат по-
датоци кои се однесуваат на замената, огласена за 
неважна, вратена или од комисија уништена ле-
гитимација на инспектор за заштита од пожар. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-15524/1 Републички секретар за 
9 ноември 1977 година внатрешни работи, 

Скопје Мирко Буневски, с. р. 

564. 
Врз основа на член 23 од Општествениот дого-

вор за поттикнување на побрзиот развиток на недо-
волно развиените краишта и за условите и крите-
риумите за употреба на средствата од Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта во пери-
одот од 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: 
Општествен договор), учесниците на Општествени-
от договор, на состанокот одржан на 8 ноември 1977 
година, ја донесоа следната 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА -

ФИЛИЈАЛА СКОПЈЕ КОН ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР 

Член 1 
Потписниците на Општествениот договор се со-

гласија Југословенската земјоделска банка — фи-

лијала Скопје да му пристапи и да го потпише 
Општествениот договор. 

Член 2 
Републичкиот фонд за кредитирање на побр-

зиот развиток на стопански недоволно развиените 
краишта ќе ја изврши оваа одлука во смисла на 
член 23 од Општествениот договор. 

Член 3 
За извршување на оваа одлука Републичкиот 

фонд ќе изготви анекс кој ќе претставува составен 
дел на Општествениот договор. 

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

сувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник 
на СР Македонија". 

Претседател 
на Управниот одбор на Фондот, 

Мито Пејовски, с. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
321. 

Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија и член 579 од 
Законот за здружениот труд, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, Стопанската комора 
на Македонија и Советот на Сојузот на синдикати-
те на Македонија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ВО 
УСОГЛАСУВАЊЕТО НА САМОУПРАВНОТО УРЕ-
ДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО РАСПОРЕДУВАЊЕ-
ТО НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАС-
ПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО-

ХОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За да се обезбеди организиран и единствен 

пристап во усогласувањето на самоуправното уре-
дување на односите во распоредувањето на доходот 
и чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Стопанската комора на Македонија 
и Советот на Сојузот на синдикатите на Македони-
ја (учесници на Договорот) ги утврдуваат обврските 
за своето дејствување во самоуправното уредување 
на заедничките основи и мерила за остварување на 
договорената политика во распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход и распределбата на средст-
вата за лични доходи. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се обврзуваат во 

рамките на своите уставни права, должности и од-
говорности во своето дејствување да создаваат ус-
лови, работниците во основните организации и ра-
ботните заедници да решаваат за распоредувањето 
на доходот и чистиот доход и распределбата на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка, согласно со своите права и одговорности што 
ги имаат спрема работниците во другите организа-
ции на здружениот труд и општеството во целина. 

Член 3 
Учесниците ќе се залагаат во остварување на 

договорената политика во распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во основните организации 
на здружениот труд и работните заедници да се 
создаваат услови за: 

— развивање на социјалистичките самоуправни 
доходовни односи во здружениот труд и постојано 
поттикнување и остварување на здружувањето на 
трудот и средствата; 

— со општественото договарање и самоуправ-
ното спогодување да се уредуваат условите за стек-
нување на доходот, за инвестиционата политика, 
за политиката на цените, за надворешно-трговскиот 
и девизниот режим, за кредитно-монетарната по-
литика, за даноците, за придонесите и за други 
услови што влијаат врз доходот и неговото распо-
редување со што ќе се обезбеди доследно спрове-
дување на утврдената политика во плановите за 
развој; 

— примена на начелата според кои средствата 
за лична и заедничка потрошувачка во основните 
организации и работните заедници да зависат од 
движењата на вкупните резултати од работењето 
и остварениот доход и чистиот доход, а општата и 
заедничката потрошувачка од движењето на оп-
штествениот производ, односно проширувањето на 
материјалната основа на здружениот труд и ре-

зервите, од утврдените односи во плановите за раз-
вој во секоја основна организација и работна заед-
ница, и во сите форми на здружување на трудот и 
средствата и во општествените планови на општест-
вено-политичките заедници; 

— разликите во висината на доходот по работ-
ник, што објективно постојат помеѓу групациите, 
гранките и дејностите, да не може да имаат за 
последица и разлики во висината на личните дохо-
ди на работниците, освен ако произлегуваат од сло-
женоста и условите во работењето; 

— јакнење на квалитативните елементи на сто-
панисувањето, зголемување на индивидуалната и 
општествената продуктивност на трудот, економич-
носта и рентабилноста и стимулирање на сите обли-
ци на творештво. 

Член 4 
Учесниците ќе се залагаат работниците-во „ос-

новните организации и работните заедници да из-
градуваат критериуми и мерила за вреднување и 
мерење на трудот, со чија примена ќе се овозможи 
утврдување на работниот придонес и ќе обезбеди 
разликите во личните доходи да произлегуваат од 
разликите во остварените резултати, односно при-
донесот што со својот тековен и минат трудот го 
дале за зголемување на доходот во основната ор-
ганизација. 

Член 5 
Учесниците во Договорот ќе се залагаат работ-

ниците во. основните организации и работните за-
едници при донесувањето на самоуправните општи 
акти за основите и мерилата за распоредувањето 
на чистиот доход и распределба на средствата за 
лични доходи, како и при склучувањето на самоуп-
равните спогодби за заедничките основи и мерила, 
да се придржуваат кон основите утврдени со овој 
договор и обврските во плановите за развој. 

Член 6 
Работниците во основните организации и работ-

ните заедници склучуваат самоуправни спогодби за 
заеднички основи и мерила за распоредување на 
доходот и чистиот доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи со работниците од другите 
основни организации и заедници во состав на иста 
работна организација и други основни организации 
надвор од составот на работната организација со 
кои го здружиле трудот и средствата, како и во 
групацијата, односно гранката или дејноста. 

Член 7 
Работниците во основните организации од под-

рачјето на Републиката кои здружуваат труд и 
средства со основни организации во работни и сло-
жени организации чие седиште е во другите репуб-
лики и покраини, можат да склучат самоуправна 
спогодба за заеднички основи и мерила и да ги 
применуваат критериумите и мерилата утврдени во 
самоуправните спогодби и општествените договори 
што важат во една од републиките, односно пок-
раините. 

II. ОСНОВИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
ВО РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ 

Член 8 
Учесниците на Договорот со својата активност 

ќе се залагаат работниците во основните органи-
зации и работните заедници врз основа на трудот, 
користењето и управувањето со општествените сред-
ства, самоуправно да одлучуваат за целокупниот 
доход, на тој начин што ќе ги искажуваат и споре-
дуваат резултатите на трудот со резултатите на 
трудот на работниците во другите организации. 
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Член 9 
Учесниците ќе се залагаат при регулирањето 

на односите во распоредувањето на доходот да се 
поаѓа од општествените планови, плановите и прог-
рамите за развој на основната организација, работ-
ната организација и други форми на здружување 
на трудот и средствата. 

Член 10 
Врз основа на плановите за развој на основ-

ната организација се утврдува за секоја година 
планиран доход по работник и се искажува во гру-
пација, гранка и дејност. 

При планирањето на доходот по работник се 
поаѓа од оствареното просечно ниво на доходот на 
основните организации во рамките на групацијата 
во претходната година и планираниот просечен по-
раст на доходот за тековната година, имајќи ги 
предвид одразите врз големината на остварениот 
доход од промените во условите на стопанисува-
њето. 

Ј л е н П 
Во самоуправните спогодби за заеднички осно-

ви и мерила се утврдува најнизок доход по работ-
ник со кој се обезбедува материјална и социјална 
сигурност на работниците (најнизок личен доход и 
средства за заедничка потрошувачка), минимум 
средства за проширување на материјалната осно-
ва на основната организација (минимална акумула-
ција) и средства потребни за покривање на општи-
те, општествените и заедничките потреби и други 
обврски од доходот. 

Учесниците ќе се залагаат организациите што 
не остваруваат доход од претходниот став да пре-
земаат неопходни мерки за подобрување на својата 
економска положба (изработка на програми за раз-
вој, преориентација на производството, подобрува-
ње на квалификационата структура на вработените, 
подобрување на организацијата на работењето и 
сл.) и во тој однос ќе даваат иницијативи за пре-
земање на мерки предвидени во Законот за здруже-
ниот труд и Законот за санација. 

Член 12 
Решавајќи за доходот во целина, работниците 

во основните организации го распоредуваат на: 
— средства за задоволување на заедничките 

потреби што работниците во основните организа-
ции ги утврдуваат и преземаат како обврски во 
самоуправните спогодби; 

— средства за задоволување на општите и оп-
штествените потреби според обврските утврдени во 
општествено-политичките заедници; 

— средства за задоволување на другите обврски 
и издатоци кои се подмируваат од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд врз осно-
ва га самоуправна спогодба, договор или закон, и 

— чист доход со кој се обезбедуваат личните 
доходи и заедничката потрошувачка и средствата 
за унапредување и проширување на материјалната 
основа на трудот и создавање и обновување на ре-
зервите. 

Член 13 
Работниците во основните организации на здру-

жениот труд врз основа на заедничките основи и 
мерила утврдени во самоуправните спогодби, однос-
но Законот, го утврдуваат делот од доходот што е 
резултат на исклучителни природни, пазарни и 
други погодности и истиот го издвојуваат и насо-
чуваат за проширување на материјалната основа 
во основната организација на здружениот труд, 
ако со самоуправна спогодба или со закон не е 
поинаку утврдено. 

Делот од доходот што е резултат на исклучи-
телни погодности, не се смета во делот што основ-
ната организација треба од чистиот доход да го 
издвојува за проширување на материјалната осно-
ва според заедничките основи и мерила утврдени 
во самоуправните спогодби. 

Ш. ОСНОВИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДНОСИ-
ТЕ ВО РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ЧИСТИОТ 

ДОХОД 

Член 14 
Учесниците ќе се залагаат, врз основа на пла-

новите за развој за секоја година, да се утврдува 
чист доход по работник и односи за распоредување 
на чистиот доход за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка, за проширување на материјалната ос-
нова и резервите и да се искажуваат на ниво на 
групациите, гранките и дејностите. 

Со вака утврдени односи во распоредувањето 
на чистиот доход во основните организации треба 
да се обезбедува остварување на планираните одно-
си во распоредувањето на чистиот доход на ниво на 
вкупно стопанство, утврдени со документите на те-
ковната општествено-екоиомска политика на Ре-
публиката. 

Член 15 
Учесниците на Договорот, а посебно Синдикатот, 

ќе се залагаат во самоуправните спогодби да се 
утврдуваат заеднички основи и мерила за распоре-
дување на чистиот доход, при што ќе се поаѓа од 
следниве критериуми: 

— организациите кои остваруваат повисок до-
ход по работник од планираниот доход на група-
цијата и гранката да издвојуваат релативно повеќе 
средства за проширување на материјалната основа 
на здружениот труд и за резерви, од планираното 
издвојување, со тоа што работниците во овие орга-
низации можат да остваруваат и повисоки лични 
доходи од планираните; 

— организациите кои остваруваат помал доход 
по работник од планираниот на групацијата и гран-
ката можат да издвојуваат релативно помалку за 
проширување на материјалната основа на здруже-
ниот труд и за резерви од планираното, со тоа и за 
лична и заедничка потрошувачка да издвојуваат 
помалку од планираните; 

— организациите кои остваруваат повисок до-
ход според просечно ангажираните средства во од-
нос на планираниот во групацијата и гранката, мо-
жат да го зголемат учеството на личните доходи и 
заедничката потрошувачка во доходот, и обратно, 
организациите кои остваруваат понизок доход спо-
ред просечно ангажираните средства треба да го 
намалат делот за лични доходи и заедничка потро-
шувачка. 

Член 16 
Утврдените критериуми од претходниот член 

се основа за утврдување на односите за распореду-
вање на чистиот доход во самоуправните општи 
акти и самоуправните спогодби за заеднички основи 
и мерила во работните организации и други форми 
на здружување на трудот и средствата. 

Со самоуправните спогодби за заеднички осно-
ви и мерила во групациите и гранките се утврдува 
степенот на корекција на односите во чистиот до-
ход според доходот по просечно ангажираните сред-
ства. 

Член 17 
Со Самоуправната спогодба за заедничките 

основи и мерила во работната организација може 
да се предвиди отстапување од односите што основ-
ната организација на здружениот труд треба да ги 
остварува според резултатите што ги постигнува 
мерени во групациите и гранките и да издвојува 
повеќе за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
но само под услов вкупното издвојување на сред-
ствата за лични доходи и за проширување на ма-
теријалната основа на основните организации во 
работната организација да не се нарушува. 

Член 18 
Во самоуправните спогодби за заедничките ос-

нови и мерила на групациите можат да се утврдат 
отстапувања од мерилата за распоредување на чис-
тиот доход во случаи: 



Стр. 910 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 1 декември 1977 

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ — кога во одделни основни организации порас-
тот на доходот не го следи порастот на продуктив-
носта на трудот, поради измена на општите и дру-
ги услови во стекнувањето на доходот, тие можат 
да отстапуваат од утврдените односи во распоре-
дувањето на чистиот доход. Ваквата распределба 
може да се врши само во рамките на расположли-
виот чист доход намален за минималната акумула-
ција и заедничката потрошувачка; 

— за да се стимулираат посебно одредени кате-
гории работници и дефицитарни занимања, како 
и во услови кога одделни организации на здружен 
труд имаат посебни причини (реконструкција, мо-
дернизација и сл.). 

Член 19 
Со самоуправните спогодби во групациите и 

гранките и во спогодбите на работните организа-
ции молев да се предвиди привремено отстапување 
во текот на годината од утврдените односи поради 
сезонското влијание на динамиката во остварување-
то на доходот. 

Член 20 
Работните заедници кои вршат работи од заед-

нички интерес за основните организации во состав 
на работната организација, сложена организација, 
или други форми на здружување на трудот и сред-
ствата, од чистиот доход што го остваруваат издво-
јуваат средства за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка зависно од степенот на извршувањето 
на договорената програма за работа и движењето 
на личните доходи и средствата за заедничка пот-
рошувачка во организациите за кои вршат работи. 

Член 21 
Работниците во основните организации и ра-

ботните заедници од општествените дејности заед-
ничките основи и мерила за распоредување на чис-
тиот доход ги утврдуваат со самоуправните спогод-
би и ги усогласуваат со спогодбите за слободната 
размена на трудот поаѓајќи од висината на личните 
доходи по работник во стопанството на подрачјето 
на општествено-политичката односно самоуправна-
та интересна заедница, но не повеќе од просекот во 
Републиката, водејќи сметка за сложеноста на ра-
ботата, квалитетот на трудот, придонесот во зго-
лемувањето на доходот на основните организации 
од материјалното производство, односно извршу-
вањето на програмите за работа. 

Средствата за заедничка потрошувачка се ост-
варуваат во висина на средствата за заедничка пот-
рошувачка по работник во стопанството на под-
рачјето на општествено-политичката, односно са-
моуправната интересна заедница, но не повеќе од 
просекот во Републиката. 

Со самоуправните спогодби за заедничките ос-
нови и мерила може да се предвиди работната за-
едница на подрачјето на општествено-политичката 
заедница, за обезбедување потребни стручни кадри 
да отстапува од предвидените заеднички основи и 
мерила. Таа разлика во личните доходи може да 
се користи само за одделни кадри кои се дефици-
тарни и неопходни за успешно извршување на ра-
ботата. 

Член 22 
Со Самоуправната спогодба за заеднички осно-

ви и мерила може да се предвиди распределбата на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка на работниците во работните заедници кои 
вработуваат до 10 работници да се регулира во сог-
ласност со актот на организацијата — корисник на 
услугите — сообразно со личните доходи на ра-
ботниците кои работат на исти или слични работи 
на подрачјето на општествено" политичката заед-
ница. 

ДОХОДИ 
Член 23 

Учесниците на Договорот заедно со работниците 
во основните организации и работните заедници, 
ќе се залагаат да се изнајдуваат и утврдуваат ос-
нови и мерила со кои ќе се остварува начелото за 
распределба според трудот и резултатите од тру-
дот и ќе се поттикнува секој вработен за зголе-
мување на доходот преку порастот на продуктив-
носта на трудот, економичноста и рентабилноста во 
работењето. Со утврдувањето на основите и мери-
лата во самоуправните општи акти и нивно усогла-
сување со заедничките основи и мерила да се обез-
беди личниот доход на секој работник да зависи 
од придонесот во работењето, зависно од трудот 
и резултатите што ги остварува основната органи-
зација и работната заедница, и тоа по основ на: 

— придонесот на секој работник врз основа на 
тековниот труд, зависно од квалитетот и квантите-
тот; "" ' "" 

— придонесот на секој работник врз основа 
на минатиот т р у д . 

- придонесот за зголемувањето на доходот л а 
,основ на рапионализаторствот новаторство и ,други . 
форми на творештво; и 

— договореното ниво на солидарност 

Член 24 
Учесниците на Договорот со својата активност 

ќе придонесуваат, работниците во основните орга-
низации и работните заедници за секој основ од 
претходниот член да утврдат и разработат основи и 
мерила за утврдување на придонесот во работе-
њето, зависно од резултатите на трудот и рабо-
тењето што ќе го оствари организацијата: 

а) по основ на вложување на тековен труд: 
'— за обемот на работата: според оствареното 

количество производи и услуги, а во одделни деј-
ности и според готовноста за извршување на ус-
лугите; 

— за квалитетот на резултатите на трудот: 
квалитетот на производот, односно услугата утвр-
ден со стандардите, извршените работи и задачи 
утврдени во плановите и програмите за работа; 

— за успешноста во користењето на средствата: 
степен на користење на капацитетот, на обртш/гте 
средства и сл.; 

— за остварените заштеди во работењето: ос-
тварени заштеди на суровини, материјали, енергија 
и други трошоци на работењето, намалување на 
шкартот, намалување на времето за ремонт и те-
ковно одржување, поефикасно користење на ра-
ботното време итн.; 

— за сложеноста на работата: степенот на сло-
женоста на работните задачи, потребниот степен 
на стручна подготовка за извршување на предви-
дените работи и работни задачи; 

— за условите на работењето: степенот на за-
гаденост, влажност, температура, користење на за-
штитни средства и други техничко-технолошки осо-
бини во извршувањето на задачите, опасност од 
повреди и др. 

б) по основ на минат труд: 
— придонесот за зголемувањето на доходот со 

подобро користење на средствата за работа; 
— управувањето и стопанисувањето со сред-

ствата на општествената репродукција и во раз-
личните облици на здружувањето на тие средства 
како со свој и општествен минат труд. 

в) по основ на иновации, рационализации — 
^други видови творештво: 

— зголемувањето на доходот, остварените нето 
заштеди и ефекти од примената на иновациите, 
рационализациите и други корисни предлози, од-
носно творештва изразени како основица за утврду-
вање на надомест. 

т г) по основ на солидарност: 
— работниците да учествуваат во распредел-

бата на средствата за лични доходи со примената на 
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начелото — трајно намалената работна способност 
на работникот да не се одразува врз неговото уче-
ство во распределбата на средствата за лични до-
ходи. 

Член 25 
Работниците во основните организации и работ-

ните заедници со самоуправни спогодби за заед-
нички основи и мерила во рамките на работната 
организација, групациите, гранките и дејностите, 
утврдуваат минимум елементи што ги содржат ис-
тите и слични работни задачи, меѓу кои: опис на 
работите, обем на работата изразен во потребно 
време и определена количина на производи на тру-
дот, рок на извршување на работните задачи, сло-
женост и тежина на работата, квалитет на произ-
водите, односно резултатите на трудот и друго. 

Член 26 
Сложеноста и тежината на работата се утвр-

дува со методите за вреднување на трудот во рам-
ките на нормалниот учинок, "зависно од потреб-
ното "знаење и способност за вршење на работната 
задача, степенот на одговорноста, условите за ра-
бота и друго, сложеноста и тежината на работата 

се изразува со единици на релативна вредност на 
"трудот. " 

Член 27 
Работниците во основните организации и работ-

НИТЕ заедници утврдуваат начин за следење на из- 
вршувањето на работните задачи, мерила за коли-
чината и квалитетот на производите, односно ре-
зултатите на трудот и успешноста на користењето 
на средствата, предметите на трудот и работното 
време. "" 

Член 28 
со самоуправниот општ акт во основната орга-

низација и работните заедници, согласно со самоу-
правната спогодба за заедничките основи и мерила 
за распоредување на доходот, чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични доходи, во ра-
ботните и сложените организации и во гранките и 
групациите треба да се утврдуваат мерила за утвр-
дување на придонесот на работниците во користе-
њето на минатиот труд. 

Член 29 
Во самоуправните спогодби за заеднички осно-

ви и мерила да се утврди обврска за основните ор-
ганизации и работните заедници кои работат со 
загуба, во времето додека трае реализацијата на са-
национата програма, висината на личните доходи 
да се движи во согласност со мерките утврдени 
во санационата програма. 

Член 30 
Во самоуправните спогодби за заеднички ос-

нови и мерила да се утврдат обврски движењето на 
средствата за лични доходи на работниците во ор-
ганизациите во основање и изградба да го утврду-
ва Советот во согласност со основачот зависно од 
движењето на личните доходи на работниците во 
групацијата. 

Член 31 
Со самоуправната спогодба на групацијата, во 

согласност со член 18, став 1, алинеја 3 од овој 
договор, можат да се утврдат посебни мерила за 
висината на личните доходи на работниците со де-
фицитарни занимања, истакнати научни и стручни 
работници и работници кои се потребни во основ-
ните организации и работните заедници оддалечени 
од стопанските и културните центри. 

Член 32 
Личните доходи и другите примања на избра-

ните и именуваните лица во општествено-политич-
ките заедници, општествено-политичките органи-
зации и Стопанската комора се усогласуваат со 
личните доходи и другите примања на работни-
ците во стопанството на определено подрачје, но 

не повеќе од стопанството на Републиката, зависно 
од општествено-политичкото значење на функција-
та, сложеноста и обемот на работењето. 

Самоуправната спогодба за републичките функ-
ционери се склучува на ниво на Република, а за 
општинските функционери се склучуваат самоу-
правни спогодби на ниво на општини, односно ре-
гиони. 

При склучувањето на самоуправните спогодби 
за функционерите ќе се поаѓа од стопанската раз-
виеност, бројот на населението, бројот на актив-
ните работници и висината на националниот доход 
по жител на подрачјето на кое се одвива дело-
кругот на работењето на функционерите. 

Член 33 ^ 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат во са-

моуправните спогодби за заедничките основи и ме-
рила што се склучуваат во групацијата, гранката и 
дејноста, да се остварува споредување и усогласу-
вање на односите во просечните чисти лични до-
ходи меѓу работниците во групациите, гранките и 
дејностите, имајќи ги предвид само разликите во 
степенот на сложеноста и условите за работа. 

Член 34 
Во текот на пресметковниот период утврден со 

самоуправен општ акт, работниците врз основа на 
својот придонес учествуваат во распределбата на 
средствата за лични доходи предвидени со планот 
и планираното количество на трудот и планската 
вредност на релативните единици со кои трудот се 
изразува, а тримесечно и годишно се пресметува 
вредноста на релативните единици согласно со ре-
зултатите од работењето, односно остварениот до-
ход, чист доход и делот за распределбата на сред-
ствата за лични доходи. 

V. ОСНОВИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИСПЛАТИ-
ТЕ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-
ШУВАЧКА, ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА И ИЗДАТО-

ЦИТЕ НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ 
ТРОШОЦИ 

Член 35 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат во 

самоуправните спогодби за заедничките основи и 
мерила да се утврдуваат висините на издатоците 
на товар на материјалните трошоци и личните при-
мања на работниците: дневници за службено пату-
вање во земјата и странство, надомест за трошоците 
за употреба на сопствено возило за службени цели 
— теренски додаток, издатоци за одвоен живот, 
личен доход за прекувремена работа, за ноќна и 
за работа во денови на државни празници. 

Член 36 
Во самоуправните спогодби за заедничките ос-

нови и мерила основните организации и работните 
заедници ги утврдуваат износите за исплата од 
средствата за заедничка потрошувачка, а особено 
надоместоците за користење на годишните одмори, 
за топол оброк во текот на работниот ден, испрат-
нината при одење во пензија, помошти по основ на 
солидарност и други издатоци потребни за оствару-
вање на социјалната сигурност на работниците. 

Член 37 
Средствата за заедничката потрошувачка се 

формираат зависно од резултатите што се постиг-
нуваат во основните организации и работните за-
едници, од висината на чистиот доход, а при корис-
тењето да доаѓа до израз принципот на солидар-
носта. 

При утврдувањето на основите и мерилата за 
учество на работниците во средствата за заедничка 
потрошувачка да се согледуваат потребите и да се 
води сметка за условите на работата, здравствената 
состојба и материјалната положба на работникот и 
неговото семејство. 
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Член 38 
Учесниците на Договорот се обврзуваат за из-

датоците и надоместоците од членовите: 35, 36 и 
37 од овој договор да изготват Анекс кон Догово-
рот во кој ќе бидат утврдени видовите и висини-
те на тие издатоци. 

VI. ИНФОРМАТИКА И СЛЕДЕЊЕ 

Член 39 
Учесниците ќе се залагаат за воспоставување 

и усовршување на информативен систем со чија 
примена работниците во основните организации и 
работните заедници, како и другите заинтереси-
рани органи и организации, да добиваат соодветни, 
точни, целосни и благовремени информации што се 
потребни за согледување и оценување на постигна-
тите резултати. 

Учесниците во своето постојано и организирано 
дејствување ќе се залагаат работниците во основ-
ните организации и работните заедници да доби-
ваат, покрај пресметките за лични доходи согласно 
член 136 од Законот за здружениот труд, и показа-
тели за остварените резултати во основната орга-
низација како и споредбени показатели на ниво на 
работна организација, сложена организација, за гру-
пација, гранка и дејност. 

Член 40 
Службата на општественото книговодство, Ре-

публичкиот завод за статистика и другите органи и 
организации ќе ги утврдуваат и објавуваат пока-
зателите (елементи) неопходни за примена на од-
редбите од овој договор по барање на Заедничката 
комисија за општествено договарање. 

УП. ОРГАНИ И МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

Член 41 
Со Самоуправната спогодба за заеднички осно-

ви и мерила и со самоуправен општ акт треба да се 
утврдат мерки за спроведување и следење на при-
мената на спогодбите, како и материјална и оп-
штествена одговорност на учесниците во спого-
дувањето кои не се придржуваат на одредбите од 
спогодбите и самоуправните општи акти, вклучу-
вајќи и пријави до Судот на здружениот труд. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат работ-
ниците во основните организации и работните заед-
ници со самоуправната спогодба за заедничките 
основи и мерила и самоуправниот општ акт да 
утврдат обврски основните организации и работ-
ните заедници кои исплатиле повеќе средства за 
лична и заедничка потрошувачка и други примања 
од утврдениот износ со самоуправно прифатени ме-
рила, повеќе исплатените средства по периодичните 
пресметки, односно завршните сметки да ги надо-
местат во средствата за проширување на матери-
јалната основа на трудот на начин и во рок кој е 
утврден со самоуправната спогодба за заеднич-
ките основи и мерила. 

Член 42 
За следење и спроведување на овој договор, за 

толкување на неговите одредби, давање на појас-
нување и упатства, за предлагање на измени и до-
полнувања и за вршење на други работи се фор-
мира заедничка комисија за општествено догова-
рање. 

Заедничката комисија ја сочинуваат: 
По два члена од Извршниот совет на Собра-

нието на СР Македонија, Стопанската комора на 
Македонија и Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија. 

Претседавач на заедничката комисија се утвр-
дува од претставниците на учесниците на Договорот. 

За својата работа заедничката комисија доне-
сува деловник. 

Член 43 
Заедничката комисија заедно со Службата на 

Општественото книговодство ќе изготват и ќе об-
јават во ,,Службен весник на СРМ" упатство и по-
казатели за следење на примената на самоуправ-
ните спогодби. 

Во самоуправните спогодби за заедничките ос-
нови и мерила на групациите се утврдува обврска 
организациите — потписници на самоуправните 
спогодби за секое тримесечје да поднесуваат пока-
затели од претходниот став до Комисијата на гру-
пацијата и Службата на Општественото книговод-
ство. 

Службата на Општественото книговодство го 
следи остварувањето на односите во распоредува-
њето на чистиот доход и распределбата на личните 
доходи и ги известува учесниците на овој договор, 
органите на групациските спогодби и органите на 
општествено-политичките заедници за остварување 
на заедничките основи и мерила. 

Службата на Општественото книговодство може, 
ѓрз основа на договор со учесниците на опште-
ственото договарање за работите од претходниот 
став, да ги извршува и мерките што се предвидени 
со тие самоуправни акти. 

VIII. ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНУВАЊА НА ДОГОВОРОТ 

Член 44 
Постапка за склучување, измена и дополну-

вање на Договорот се покренува со писмен предлог 
од страна на еден од учесниците на Договорот. 

За предлогот одлучуваат учесниците на Дого-
ворот и утврдуваат начин за изготвување Нацрт 
и Предлог на Договорот, најдоцна 30 дена пред 
утврдување на Предлогот. 

Забелешките и предлозите на Нацрт-договорот 
ги разгледуваат учесниците на Договорот и утврду-
ваат Предлог на Договорот. 

Член 45 
Договорот се смета за склучен кога во исто-

ветен текст го усвојуваат учесниците на Дого-
ворот. 

По усвојувањето на Договорот го потпишуваат 
овластени претставници од учесниците. 

Член 46 
При утврдувањето на учесниците на самоу-

правните спогодби за заеднички основи и мерила, 
учесниците на Договорот ќе се залагаат да се обез-
беди: 

— самоуправни спогодби да се склучуваат пред 
се меѓу работниците во организациите кои утврдиле 
заеднички планови за развој и во рамките на гру-
пацијата и гранката; 

— со спогодувањето да се поттикнува здружу-
вање на трудот и средствата, усогласувањето на 
интересите и односите во општествената репродук-
ција. 

Член 47 
Учесниците на Договорот ќе се ангажираат при 

склучувањето на самоуправните спогодби да се ос-
твари начелото за рамноправност на субјектите и 
јавност во постапката. 

Постапката од претходниот став ја утврдуваат 
учесниците на самоуправното спогодување. 

Член 48 
Соодветните одбори на синдикатите во случај 

кога е неопходно во самоуправните спогодби за за-
еднички основи и мерила да се отстапува од оддел-
ни одредби на овој договор, ставовите ќе ги усо-
гласуваат во Заедничката комисија за општестве-
но договарање. 

Член 49 
Самоуправни спогодби на заеднички основи и 

мерила во групации, гранки и дејности се евиден-
тираат во Републичкиот секретаријат за труд. 
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Стручните и административните работи на Заеднич-
ката комисија за општествено договарање ги врши 
Републичкиот секретаријат за труд. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
До изготвувањето на методологијата, потребна 

за утврдување на односите во сложеноста на тру-
дот, може да се користат пондерационите коефици-
енти што ги објавува Републичкиот завод за ста-
тистика во смисла на член 142 од Законот за здру-
жениот труд. 

Член 51 
Самоуправните спогодби склучени според од-

редбите од Општествениот договор за заедничките 
основи на самоуправното уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот и рас-
пределбата на средствата за лични доходи во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 41/75), 
ќе се применуваат заклучно до 1977 година, односно 
со распределбата на доходот по завршните сметки 
за 1977 година. 

Член 52 
Самоуправните општи акти на основните орга-

низации и работните заедници со кои се утврдуваат 
основите и мерилата за распоредување на чистиот 
доход и распределбата на личните доходи се усо-
гласуваат со самоуправните спогодби за заеднич-
ките основи и мерила и со одредбите на овој до-
говор. 

Член 53 
Овој договор влегува во сила со денот на 

неговото потпишување и ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Член 54 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престанува да важи Општествениот договор 
за заедничките основи на самоуправното уредување 
на односите во стекнувањето и распоредувањето на 
доходот и распределбата на средствата за лични 
доходи во СР Македонија („Службен весник на 
СРП", бр. 41/75). 
Скопје, 18 ноември 1977 година 

Претседател Претседател 
на Стопанската комора на Извршниот совет на 

на Македонија, Собранието на СРМ, 
Стојан Ќосев, с. р. Благој Попов, с. р. 

Претседател 
на Советот на Сојузот на синдикатите 

на Македонија, 
Џемаил Вејсели, с. р. 

322. 
Врз основа на член 38 од Општествениот до-

говор за заедничките основи во усогласувањето на 
самоуправното уредување на односите во распоре-
дувањето на доходот и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СР Ма-
кедонија, учесниците на Договорот донесуваат 

АНЕКС КОН ДОГОВОРОТ 
ЗА ИСПЛАТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧ-
КАВА ПОТРОШУВАЧКА, ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА 
И ИЗДАТОЦИТЕ НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИ-

ТЕ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Учесниците ќе се залагаат во самоуправните 

спогодби за заедничките основи и мерила висината 
на одделните издатоци да се движи: 

1. Регресот за годишен одмор да изнесува на ј -
многу 60!,/о од просечниот месечен чист личен до-
ход исплатен во стопанството на Републиката во 

претходната година. Во регресот за годишен одмор 
е содржано и регресирањето на пансионот во од-
моралиштата. 

2. Испратницата при одење на работникот во 
пензија да изнесува најмногу во висина на триме-
сечен просечен чист личен доход на работникот ос-
тварен во последните 12 месеци, доколку со закон 
за одделни органи или служби не е поинаку утвр-
дено. За работник кој има понизок просечен чист 
личен доход од просекот во организацијата во прет-
ходната година, основ за отпремнината претставу-
ва просекот на организацијата во претходната го-
дина. 

3. Јубилејни награди кои се исплатуваат не-
посредно или посредно може да изнесуваат оддел-
но по работник најмногу до висината на просечниот 
месечен чист личен доход исплатен во стопанството 
на Републиката во претходната година. 

4. По основ на солидарност на работниците да 
се исплатуваат: 

— помош на семејството во случај на смрт на 
работникот во висина на двомесечен чист личен 
доход. За работник кој има понизок чист личен 
доход од просекот во организацијата, основ за по-
мошта претставува просекот на организацијата; 

— во случај на смрт на член на потесното се-
мејство на работникот или за подолготрајно боле-
дување на работникот, помошта да изнесува до ви-
сината на едномесечен просечен чист личен доход 
остварен во организацијата во претходната го-
дина; 

— еднократна помош на работникот во случај 
на елементарни непогоди или пожари што предиз-
викале штета на работникот и неговото семејство 
во висина од двомесечен просечен чист личен доход 
остварен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година; 

— еднократна помош на работникот во случај 
на настапување на потешка инвалидност во висина 
до двомесечен просечен личен доход остварен во 
стопанството на Републиката во претходната го-
дина. 

Предлог за исплата на наведените видови по-
мошта по основ на солидарност дава основната ор-
ганизација на Синдикатот. 

Член 2 
1. Дневницата за службено патување во зем-

јата може да изнесува најмногу до 12% од про-
сечниот чист месечен личен доход исплатен во сто-
панството на Републиката во претходната година, 
а доколку одделно се признаваат трошоците за 
ноќевање според приложената сметка до 15% од 
основицата. 

2. Дневниците за службено патување во стран-
ство може да се движат најмногу до висината утвр-
дена за работниците во републичките органи на 
управата. 

3. Надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел може да се исплатува по из-
минат километар најмногу до 250/о од највисоката 
цена на бензинот за еден литар. 

4. Надоместокот за теренски додаток може да 
изнесува најмногу до 6% дневно од просечниот ме-
сечен чист личен доход исплатен во стопанството 
на Републиката во претходната година, а во завис-
ност од условите на работењето на теренот, оддале-
ченоста на градилиштето од седиштето на органи-
зацијата или друго населено место, климатските 
услови, обезбеденоста на здравствената и друга за-
штита, организираноста на сместувањето и исхра-
ната на работниците и друго. 

5. Надоместокот за одвоен живот може да из-
несува најмногу до 65% од просечниот чист личен 
доход исплатен во стопанството на Републиката во 
претходната година. 
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Член 3 
Партиципацијата во трошоците на исхраната во 

организацијата каде што е организирана опште-
ствена исхрана или се обезбедува општествена ис-
храна со топол оброк ка ј друга организација, може 
да изнесува по вработен најмногу до 10% од про-
сечниот чист личен доход исплатен во стопанството 
на Републиката во претходната година. За работни-
ците на работни места каде што не е можно да се 
обезбеди топол оброк, организацијата може да им 
издава ладен оброк до висината на истиот износ. 
Износот на партиципацијата не може да се испла-
тува во пари и бонови. 

Член 4 
Во времето поминато на работа подолго од пол-

ното работно време, ноќе и во денови на државен 
празник што се смета за посебен услов за работа, 
учесниците ќе се залагаат при утврдувањето на 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи, износот на личните доходи за редовно ра-
ботно време да се зголемува и тоа: 

— за работа подолга од полното работно време 
- од 25—500/о; 

— за работа ноќе — од 20—35%; 
— за работа во државен празник — од 25—50%. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се обврзуваат испла-

тите од средствата за заедничка потрошувачка и 
издатоците на товар на материјалните трошоци ут-
врдени во член 1, 2 и 3 од овој анекс секоја го-
дина да ги разгледуваат и за нив заземаат ставови, 
да предлагаат одредени измени и да ги објавуваат. 

Член 6 
Овој анекс влегува во сила со денот на него-

вото потпишување и ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 
Скопје, 18 ноември 1977 година 

Претседател 
на Стопанската комора 

на Македонија, 
Стојан Ќосев, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет на 

Собранието на СРМ, 
Благој Попов, с. р. 

Претседател 
на Советот на Сојузот на синдикатите 

на Македонија, 
Џемаил Вејсели, с. р. 

Огласен дел 
ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот штембил под назив: „Современо 
претпријатие — биро за економски и организацио-
ни услуги - Скопје", се огласува за неважен. (2566) 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" - Куманово 
на име Хамди Џемаили, с. Лопате, Куманово. (4101) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од Ос-
новното училиште „Кочо Рацин" — Куманово през 
учебната 1960/61 година на име Драги Стоилков-
ски, ул. „Милан Лисица" бр. 4, Куманово. (4102) 

Лист бр. 2 од налог бр. 3031-3-15567/867533/7/77, 
издаден од „Југобанка" — Скопје на име „Македо-
нија сообраќај" - - Скопје. (4103) 

Свидетелства за завршени I, П, Ш и IV година 
и диплома за завршен испит, издадени од Гимнази-

јата „Станимир Велковиќ — Зеле" — Лесковац на 
име Светислав Јовановиќ, Лесковац. (4104) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" Куманово на име Џемаил 
Авдили, ул. „Александар Здравковски" бр. Па, 
Куманово. (3776) 

Сервисна книшка за патничко моторно возило 
марка „Фиат 132/2000", број на мотор 0648388 и број 
на шасија 0360987, издадена од Заводи „Црвена 
застава" — Крагујевац на Јавно обвинителство на 
Македонија, Скопје. (3801) 

Оружен лист рег. бр. 447, издаден од ОВР Кр. 
Паланка на име Мирче Атанасовски, с. Петралица, 
Кр. Паланка. (3794) 

Диплома и свидетелство за IV и V клас, изда-
дени од гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Адем Емини, с. Липково, Куманово. (3927) 

Диплома и свидетелство за завршено IV година 
гимназија на име Мусадик Љатифи, Куманово. 

(3928) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Владо Доневски, ул. „Ш Македонска бригада" 
бр. 118, Куманово. (3988) 

Свидетелство за IV одделение на име Бранко 
Миланоски, с. Муртино, Тетово. (3008) 

Свидетелства за I и П година, издадени од 
Училиштето „Перо Наков" Куманово на име Слав-
ко Манасијевски, ул. „Бр. Филиповиќ" бр. 26, Ку-
маново. (3009) 

Работна книшка издадена од Општинското соб-
рание — Куманово на име Рабит Даути, с. Ваксин-
це, Куманово. (3010) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сребре 
Атанасовски, с. Беранци, Битола. (3011) 

Свидетелство за П година ветеринарно учи-
лиште на име Сребре Атанасовски, с. Беранци, 
Битола. (3012) 

Работна книшка на име Сребре Атанасовски, 
с. Беранци, Битола. (3013) 

Ученичка книшка на име Олга Мицевска, При-
леп. (3014) 

Лична карта на име Босилка Пачесноска, с. 
Пашино Рувци, Прилеп. (3015) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сне-
жана Конеска, ул. „А. Славејко" бр. 126, Прилеп. 

Воена книшка на име Крсте Соколоски, ул. .,Ц. 
Малески" бр. 28, Прилеп. (3017) 

Свидетелство од I година, издадено од Гимна-
зијата со метално машинска паралелка „Ванчо 
Прке" на име Благој Илиев, ул. „11 Октомври" бр. 
12, Виница. (3018) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сулеј-
ман Гегиќ, с. Отиштино, Т. Велес. (3019) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Даме Груев" — Град-
ско на име Борис Караџов, ул. „Киро Рогужаров" 
бр. 32, Т. Велес. (3020) 

Воена книшка на име Урош Попоски, ул. „Дрим-
колска" бр. 3, Струга. (3021) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ОУ — М. Брод на име Веска Кралевска, М. Брод. 

(3022) 
Здравствена книшка на име Томе Марковски, 

с. Брвеница, Тетово. (3023) 
Здравствена легитимација на име Зоре Мар-

ковски, с. Брвеница, Тетово. (3024) 
Здравствена легитимација на име Трена Мар-

ковска, с. Брвеница, Тетово. (3025) 
Свидетелство од I година гимназија на име 

Џемал Адеми, ул. „113" бр. 32, Тетово. (3026) 
Диплома за завршен испит на име Кемал На-

мик Мустафаи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 89, Те-
тово. (3927) 

Свидетелство од П клас на име Намик Љ к -
фери, ул. „Ѓ. Петров" бр. 17, Тетово. (3028) 

Свидетелство на име Исмаил Гафури, с. Доб-
роште, Тетово. (3029) 

Свидетелство од гимназија на име Нухи Русте-
ми, с. Џепчиште, Тетово. (3030) 
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Свидетелство на име Сабит Шаќири, с. Глоѓи, 
Тетово. (3031) 

Здравствена легитимација на име Зимрије Ру-
шити, с. Боговиње, Тетово. (3032) 

Свидетелство од Ш клас гимназија на име Ка-
сам Шерифи, с. Лисец, Тетово. (3033) 

Книшка на име Петар С Р Б И Н О В С К И , С. Лешок, 
Тетово. (3034) 

Здравствена легитимација на име Аљихаи Се-
лами, с. Палатица, Тетово. (3035) 

Свидетелство од Ш година економско училиш-
те на име Верица Нестороска, ул. „Г. Делчев" бр. 
5, Гостивар. (3036) 

Свидетелство од осумгодишно училиште на име 
Изет Алиу, с. Речане. Гостивар. (3037) 

Свидетелство од УШ одделение на име Десанка 
Костоска, с. Беловиште, Гостивар. (3038) 

Диплома бр. 0606-947 од гимназија на име Јук -
сел Лоч, ул. „В. Јованоски" бр. 106, Гостивар. (3039) 

Свидетелства од Ш и IV година гимназија на 
име Жарко Башески, ул. „Пионерска" бр. 1, При-
леп. (3040) 

Свидетелство за П година економско училиште 
на име Снежана Шторгоска, с. Градско, Т. Велес. 

(3041) 
Свидетелство на име Цане Рулески, ул. „Беог-

рздска" бр. 13, Прилеп. (3042) 
Свидетелства од П и Ш година хемиско учи-

лиште на име Петар Деспотоски, ул. „М. Тито" бр. 
81, Прилеп. (3043) 

Свидетелства од III и IV година и завршен ис-
пит, издадени од Економското училиште „К. Ј. Пи-
ту" — Прилеп на име Тома Спиркоски, ул. „Ст. 
Апостолски" бр. 4, Прилеп. (3044) 

Свидетелство од VIII одделение на име Драган 
Даскалоски, ул. „Кр. Волнароски" бр. 53, Прилеп. 

(3045) 
Воена книшка издадена од Секретаријат за на-

родна одбрана — Куманово на име Миодраг Ж и в -
ко Величковски, ул. „Милан Лисица" бр. 9, Ку-
маново. (3046) 

Свидетелство од IV клас, издадено од С. Т. У. 
„Наце Буѓони" — Куманово на име Милорад Ди-
митриевски, ул. ,.Партизанска" бр. 11, Куманово. 

(3047) 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Основното училиште „Браќа Рибар", с. Табановце 
на име Снежана Павловиќ, ул. „Н. Тесла" бр. 149, 
Куманово, (3048) 

Свидетелство од Ш разред гимназија на име 
Зера Казими, ул. „Пробиштипска" бр. 21, Тетово. 

(3049) 
Свидетелство од гимназија на име Гајур Јону-

зи, ул. „107" бр. 11, Тетово. ' (3050) 
Диплома на име Халим Рамије, ул. „К. Ј. Питу" 

бр. 56а, Тетово. (3051) 
Свидетелство од I клас на име Фихир Бајрами, 

ул. .,124" бр. 2, Тетово. (3052) 
Диплома бр. 1596/77 на име Емин Ислами, ул. 

„Бр, Миладинови" бр. 376 - Тетово. (3053) 
Свидетелство од Ш и IV клас гимназија на име 

Емил Ислами, ул. „Бр. Миладинови" бр. 376, Те-
тово (3057) 

Свидетелство за VIII клас на име Хамди Рус-
теми с. Камењане, Тетово. (3058) 

Свидетелство од Ш клас на име Абдураим Али-
ти, - Камењане, Тетово. (3059) 

Свидетелство од VIII одделение на име Гани 
Ибраими, с. Боговиње. Тетово. (3060) 

Уверение бр. 08-161 издадено од ОС - Берово 
на ' те Александар Г. Пелтечки, с. Двориште, Бе-
рово (3061) 

Работна книшка на име Славица Цекова, ул. 
,.Летачка" бр. 36, Делчево. (3062) 

Свидетелство на име Фиданчо Анастасов, ул. 
„Н. Карев" бр. 10, Дедчево. (3063) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
АСУЦ на име Тома Митревски, Скопје. (3064) 

Воена книшка издадена од Ловран на име Иван 
Јосифовски, Скопје. (3065) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Исмет Муртези, Куманово. (3066) 

Свидетелства за завршена I, П и Ш година 
издадени од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — 
Скопје на име Васил Крезов, Скопје. (3067) 

Свидетелство за завршено I клас гимназија 
„Орце Николов" — Скопје на име Шаша Николов-
ски, Скопје. (3068) 

Индекс бр. 3550, издаден од Вишата школа за 
социјални работници во Скопје на име Станоје 
Лалиќ, Скопје. (3069) 

Индекс бр. 20752, издаден од Филолошкиот ф а -
култет — Скопје на име Милорад Марковиќ, Скоп-
је. (3070) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
Гимназијата „Цветан Димов" на име Методија Спа-
совски, Скопје. (3071) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Алекса Миленковски, Скопје. (3072) 

Свидетелства за Ш и IV година издадени од 
ЕМУЦ „Никола Тесла" - Скопје на име Миле Нес-
торовски, Скопје. (3073) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Насуф Тртовац, Скопје. (3074) 

Свидетелство за IV година издадено од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Виолета Ристовска, Скопје. (3075) 

Диплома издадена од Учителската школа „Ли-
рика" - . Скопје на име Рецеп Шакири, Скопје. 

(3076) 
Индекс бр. 869 издаден од Архитектондко-гра-

дежниот факултет — Скопје на име Ратко Стоја-
новски, Скопје. (3077) 

Свидетелство за П година издадено од ЕМУЗУС 
„Коце Металец" - Скопје на име Илија Димовски, 
Скопје. (3078) 

Индекс бр. 2263 издаден од Градежниот ф а -
култет - Скопје на име Голуб Стојчевски, Скопје. 

Индекс бр. 1251 издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Јован Јанев, 
Скопје. (3080) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Енис Арифи, Скопје. (3081) 

Свидетелство за Ш година издадено од Еко-
номското училиште „Моша Пијаде" — Скопје на 
име Вера Василевска, Скопје. (3082) 

Свидетелство за I клас издадено од Средно ме-
дицинско училиште во Битола на име Соња Пет-
рова, с. Дихово, Битола. (3083) 

Свидетелство за УШ одделение на име Хајро 
Пешковиќ, с. Лажани, Прилеп. (3084) 

Свидетелство од Ш година трговско на име Ве-
нера Крстеска, ул. „Димче Ковачески" бб, При-

леп. (3085) 
Свидетелство од П година економско училиш-

те на име Маргарита Момироска, ул. „Ј. Јордано-
ски" бр. 56, Прилеп. (3086) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Благоја Наумоски, с. Забрчани, Прилеп. (3087) 

Свидетелство од \7ТЦ одделение на име Здрав-
ка Лимбевска, с. Бешиште, Прилеп. (3088) 

Свидетелства од I и П клас на име Басри Изаи-
ри, с. Шипковица, Тетово. (3089) 

Свидетелства за Ш и IV клас и диплома на 
име Веби Кадриу, с. Гајре, Тетово. (3090) 

Здравствена легитимација на име Бурандин Са-
лиа, с. Боговиње, Тетово. (3091) 

Диплома на име Сузана Ферати, ул. „Охрид-
ска" бр. 12, Тетово. (3092) 

Свидетелство од П клас гимназија на име 
Исмаил Мемеди, с. Србиново, Гостивар. (3093) 

Свидетелство од Ш и IV клас гимназија на име 
Исмаил Мехмеди, с. Србиново, Гостивар. (3094) 

Свидетелство за Ш клас економско училиште 
на име Блаже Ангеловски, ул. „Г. Делчев" бр. 54, 
Гостивар. (3095) 

Здравствена легитимација на име Кевсер Фе-
рати, с. Лакавица, Гостивар. (3096) 

Свидетелство од IV одделение па име Сами 
Ибраими, ул. „И. Р. Лола" - 9, Гостивар. (3097) 
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Свидетелство за VI одделение на име Абдулму-
тат Амзаи, с. Дебреше, Гостивар. (3098) 

Свидетелства за Ш и IV клас гимназија и дип-
лома на име Мефали Азизи, ул. „Б. Јовановски" 
бр. 57, Гостивар. (3099) 

Свидетелство од П година, издадено од Средно 
угостителско училиште — Охрид на име Јорде Ма-
тески, с. Галате, Гостивар. (3100) 

Книшка за средно образование на име Бра-
нислав Беловски, ул. „ЈНА" бр. 51, Гостивар. (3101) 

Свидетелство за IV одделение на име Драга В. 
Андреева, с. Драчево, ул. „Сердарот" бб, Скопје. 

Свидетелства од Ш и IV клас и диплома на 
име Енвер Гречица, ул. „Ресенска" бр. 51-12/1, 
Скопје. (3103) 

Пасош МА 470551 на име Никола Петрески, с. 
Сингелиќ, Скопје. (3104) 

Работна книшка издадена од СО — Битола на 
име Борис Петревски, ул. „Струшка" бр. 9, Би-
тола. (3105) 

Работна книшка на име Цветанка Христова, 
ул. „Партизанска" бр. 6, Битола. (3106) 

Свидетелство за Ш клас на име Панде Трај -
коски, ул. „Кр. Спироски" бр. 7, Прилеп. (3107) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Исмет Адиловиќ, с. Ресава, Прилеп. (3108) 

Свидетелство од П година на име Стојна Змеј-
коска, ул. „Р. Левката" бр. 10, Прилеп. (3109) 

Свидетелство за П клас гимназија на име 
Ордан Јолески, ул. „Кр. Волнароски" бр. 156, При-
леп. (3110) 

Свидетелство од индустриско училиште рудар-
ски смер на име Љубе Настески, ул. „Београдска" 
бр. 56, Прилеп. (3111) 

Свидетелство за IV одделение на име Ленка 
Б. Петреска, с. Стр. Лагово, Прилеп. (3112) 

Свидетелство од П година индустриско учи-
лиште на име Илија Ристески, ул. „Ј. Јорданоски" 
бр. 72, Прилеп. (3113) 

Ученичка книшка од V одделение на име Златко 
Милакоски, ул. „М. Козар" бр. 151, Прилеп. (3114) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Ру-
шид Рамовиќ, с. Десово, Прилеп. (3115) 

Свидетелства од I и Ш година, издадени од 
Гимназијата „М. Ацев" — Прилеп на име Димит-
рија Макрески, ул. „Л. Филипоски" бр. 37, Прилеп. 

(3116) 
Свидетелство од I клас гимназија на име Миц-

ко Трпеноски, с. „Б. Црква, Прилеп. (3117) 
Лична карта бр. 62792 на име Киро Цветкоски, 

ул. „Ј. Јорданоски" бр. 102, Прилеп. (3118) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

основното училиште во М. Брод на име Виолета 
Радеска, М. Брод. (3119) 

Книшка, свидетелство и извод на име Станојка 
Тодосова, ул. „К. Рацин" бр. 13, Т. Велес. (3120) 

Свидетелство од I и П година средно хемиско 
уичлиште на име Орданчо Чонтев, ул. „Љ. Весов" 
бр. 40, Т. Велес. (3121) 

Свидетелство за IV одделение на име Велика 
Тодоровска, с. Блаце, Тетово. (3122) 

Свидетелство од VIII одделение на име Нусрет 
Гани, с. Лисец, Тетово. (3123) 

Свидетелство на име Шериф Билали, ул. 
„Илинденска" бр. 216, Тетово. (3124) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Исак 
Сулејмани, ул. „ЈНА" бб, Тетово. (3125) 

Свидетелство и диплома, издадени од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновиќ" на име Неџбедин Осма-
ни, ул. „Цетинска" бр. 96а, Тетово. (3126) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Џа-
вид Идризи, ул. „Н. Тесла" бр. 14, Тетово. (3127) 

Возачка дозвола издадена од СУП — Тетово на 
име Адиљи Нејази, с. Бродец, Тетово. (3128) 

Свидетелство на име Халил Рахмије, ул. „К. 
Ј. Питу" бр. 56а, Тетово. (3129) 

Свидетелства од Ш и IV година и диплома, 
издадени од Гимназијата ,,К. Пејчиновиќ" - Те-
тово, на име Мелиха Сулејмани, ул. „Ѓ. Петров" 
бр. 13, Тетово. ' (3130) 

Здравствена легитимација бр. 86963 на име 
Абди Бесник, с. Г. Седларце, Тетово. (3131) 

Свидетелство за Ш клас на име Агрон Емини, 
ул. 101 бр. 1, Тетово. (3132) 

Свидетелство на име Деар Ејупи, с. Србиново, 
Тетово. (3133) 

Возачка дозвола на име Дабир Мустафи, с. 
Врапчиште, Гостивар. (3134) 

Свидетелство на име Лутви Ислами, ул. „Б. 
Кидрич" бр. 85, Гостивар. (3135) 

Свидетелство од Ш година хемиско техничко 
училиште на име Симо Гиноски, с. Здуње, Гостивар. 

Свидетелство од Ш година хемиско техничко 
училиште на име Станко Кироски, с. Панчарево. 
Гостивар. (3137) 

Диплома од IV клас гимназија на име Узеир 
Врескала, ул. „М. Угринова" бр. 2, Гостивар. (3138) 

Свидетелство од Ш клас на име Унџел Ха-
мити, Гостивар. (3139) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од 
Основното училиште „Дедо Иљо Малешевски" — 
Берово на име Калина Кафтанска, ул. „15 корпус" 
- Берово. ' (3140) 

Свидетелство од Ш и IV година гимназија на 
име Малик Р. Даблински, Берово. (3141) 

Свидетелства од Ш и IV година гимназија на 
име Илија Е. Џомбоски, с. Стојмирово, Берово. (3142) 

Свидетелство на име Роза А. Ангелова, Ви-
ница. (3143) 

Свидетелство од П клас, издадено од Гимнази-
јата „М. Ацев" на име Ордан Јолески, ул. „Кр. 
Волнароски" бр. 136, Прилеп. (3144) 

Свидетелство на име Илија Почешкоски, с. 
Паш. Рувци, Прилеп. (3145) 

Свидетелство за завршен испит на име Василка 
Ангелеска, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 108, Прилеп. 

Свидетелство од УШ одделение на име Милан 
Карбески, с. М. Рувци, Прилеп. (3147) 

Свидетелство за П година техничко училиште 
на име Богатин Јосимовски, ул. „Д. Божинов" бр. 
19, Куманово. (3148) 

Свидетелство за IV година техничко училиште 
на име Богатин Јосимовски, ул. „Д. Божинов" бр. 
19, Куманово. (3149) 

Уверение за положен шивачки занает под. бр. 
779 од 31. VП. 1971 година издадено од СО — Ре-
сен на име Зорица Т. Наумовска, с. Јанковец, Ресен. 

Свидетелство од IV клас гимназија на име Три-
пун Спироски, ул. „М. Ацев" Тетово. (3153) 

Свидетелство за IV клас и диплома на име А ф -
рим Бесими, ул. „Ѓ. Петров" бр. 34, Тетово. (3154) 

Здравствена легитимација на име Муамет Џе-
маиљи, с. Седларце, Тетово. (3155) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдираим 
Даути, с. Раковец, Тетово. (3156) 

Свидиетелства од I, П и Ш година и диплома 
од гимназија на име Исак Ајдини, с. Шемшово, 
Тетово. (3157) 

Свидетелства од Ш и IV одделение на име Ра-
мадан Камили, с. Теарце, Тетово. " (3158) 

Свидетелство од IV година гимназија на име 
Исак Ајдини, с. Шемшево, Тетово. (3159) 

Свидетелство од П година гимназија на име 
Владимир Ѓорчески, ул. „Страшо Пинџур" бр. 51, 
Тетово. (3160) 

Свидетелство на име Алтана Арсевска, с. Вру-
ток, Гостивар. (3161) 

Свидетелство од Ш клас гимназија на име Мен-
сур Зенуни, с. Добри Дол, Гостивар. (3162) 

Сообраќајна дозвола бр. ТЕ 169-70 на име Шезо 
Зенку, с. Д. Ѓоновица, Гостивар. (3163) 

Свидетелство од I година техничко училиште 
на име Слободан Трипуноски, ул. „Г. Делчев" бр. 
1, Гостивар. (3164) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Д. Груев" — Битола на име Рамик 
Аземовски, ул. „М. Губец" бр. 60а, Битола. (3165) 

Диплома издадена од Земјоделската школа „Ки-
ро Бурназ" на име Станоје Ристиќ, с. Љубодраг, 
Куманово. (3166) 
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Диплома издадена од училиштето „Перо Наков" 
на име Вите Кодевски, ул. „Д. Драганов" бр. На, 
Куманово. (3167) 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
ското училиште „М. Пијаде" — Куманово на име 
Мирјана Живковиќ, ул. „Кл. Охридски" бр. 10, Ку-
маново. (3168) 

Свидетелство од V одделение на име Бастрија 
Азизоски, с. Пласница, М. Брод. (3169) 

Свидетелство од VIII одделение на име Изет 
Беќироски, с. Пласница, М. Брод. (3170) 

Свидетелство од V одделение на име Рецеп 
Асаноски, с. Пласница, М. Брод. (3171) 

Свидетелство од IV одделение на име Рамазан 
Селимоски, с. Пласница, М. Брод. (3172) 

Свидетелство од IV одделение на име Мемед 
Селимоски, с. Пласница, М. Брод. (3173) 

Свидетелство од V одделение на име Салим Са-
лифоски, с. Пласница, М. Брод. (3174) 

Свидетелство од V одделение на име Зија Бе-
к и р о в и с. Пласница Мак. Брод. (3175) 

Свидетелство од VIII одделение на име Имер 
Зејноски ,с. Пласница, М. Брод. (3176) 

Свидетелство за V одделение на име Исмаил 
Ајрадиноски, с. Пласница, М. Брод. (3177) 

Ученичка книшка на име Алија Веј зароски, с. 
Пласница, М. Брод. (3178) 

Свидетелства од Ш и IV година, издадени од 
Хемиското училиште — Прилеп на име Стојан На-
умоски, М. Брод. (3179) 

Свидетелство од I година хемиско училиште на 
име Љилјана Арсова, с. Облешево, Кочани. (3180) 

Свидетелство од Ш година економско училиште 
на име Славица Брезева, ул. „Љ. Весов" бр. 78, Т. 
Велес. (3181) 

Свидетелства од Ш и IV година на име Дане 
Арсовски, ул. „П. Планина" бр. 34, Т. Велес. (3182) 

Уверение на име Чедо Пановски, ул. „Солун-
ска" бр. 9, Т. Велес. (3183) 

Воена книшка на име Анѓелко Турчинов, с. Бе-
лештевица, Т. Велес. (3184) 

Свидетелство на име Данчо Марковски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 1, Т. Велес. (3185) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Орде Илов, с. Башино, Т. Велес. (3186) 

Свидетелство од IV клас гимназија и диплома 
на име Хакик Хасани, с. М. Речица, Тетово. (3187) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Гостивар 
на име Олгица Синадиноска, ул. „Ј. Јорданоски" 
бр. 2, Гостивар. (3188) 

Свидетелство од I година издадено од УСНО 
„Злате Малакоски" на име Изет Този, ул. „Н. Тес-
ла" бр. 8, Гостивар. (3189) 

Свидетелство од I година УСНО на име Тосим 
Емини, ул .„18 Ноември" бр. 206а, Гостивар. (3190) 

Свидетелство од П клас гимназија на име Ре-
фет Незири, с. Вруток, Гостивар. (3191) 

Ученичка книшка за завршена I година, изда-
дено од Средното музичко училиште во Скопје на 
име Хусеин Еминовиќ, Скопје. (3192) 

Свидетелства за завршено Ш и IV година, 
издадени од Школата за санитарни техничари — 
Скопје на име Златко Смилановски ,Скопје. (3193) 

Ученичка книшка за завршено I година, изда-
дена од Средно музичко училиште — Скопје на 
име Марина Жантевска, Скопје. (3194) 

Свидетелство за I, П, Ш година и свидетел-
стго за положен завршен испит, издадени од 
ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Димче 
Кировски, Скопје. (3195) 

Свидетелство за завршено Ш година средно 
училиште за внатрешни работи во Скопје на име 
Виктор Ангелов, Скопје. (3196) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Мер-
фи Адеми, Скопје. (3197) 

Свидетелство за IV година издадено од ЕМУЦ 
,.Никола Тесла" — отсек слаба струја на име Ми-
хајло Златев, Скопје. (3198) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Злат-
ко Каменаровски, Скопје. (3199) 

Свидетелство за завршен матурски испит изда-
дено од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на 
име Кирил Дојчиновски ,Скопје. (3200) 

Работна книшка издадена од Кочани на име 
Борис Симоновски, Скопје. (3201) 

Индекс бр. 729 издаден од Високата музичка 
школа — Скопје на име Зоран Стојковиќ, Скопје. 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Основното училиште „Васил Главинов" на име Сто-
јан Манџуковски, Скопје. (3203) 

Свидетелства за Ш и IV клас издадени од 
Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Станојко Стефановски, с. ПодржиКоњ, Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Љетафет Хасан, Скопје. (3204) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Љетафет Хасан, Скопје. (3205) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ра-
дован Раѓеновиќ, Скопје. (3206) 

Свидетелство и ученичка книшка за I година, 
издадени од Хемиското училиште „Марија Кири — 
Склодовска" — Скопје на име Олгица Стоилковска, 
Скопје. (3207) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Основното училиште „Јан Амос Коменски" — Скоп-
је на име Абдула Саит, Скопје. (3208) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Иван Митевски, Скопје. (3209) 

Свидетелства за I, П, Ш година и свидетелство 
за положен завршен испит, издадени од ЕМУЗУС 
„Коце Металец" — Скопје на име Моме Јакимов-
ски, Скопје. (3210) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Моме Јакимовски, Скопје. (3211) 

Свидетелство од V одделение на име Зоран Ди-
мовски, с. Драчево, Скопје. (3212) 

Свидетелство од I и П година, издадено од 
Техничкото дрводелско училиште на име Томе П. 
Велјаноски, ул. „Тризла" бр. 75, Прилеп. (3213) 

Книшка на име Петре Мицкоски, ул. „Ц. Ко-
њарец" бр. 89, Прилеп. (3214) 

Свидетелство за хемиско училиште на име 
Менка Котароска, ул. „М. Камен" бб, Прилеп. (3215) 

Свидетелство од П клас гимназија на име Иван 
Николоски, ул. „К. Волнароски" бр. 143, Прилеп. 

(3216) 
Ученичка книшка од IV одделение на име Ми-

лан Петрески, ул. П. Котеска" бр. 8, Прилеп. (3217) 
Свидетелство за VI одделение на име Зоран 

Петрески, с. Дреновци, Прилеп. (3218) 
Свидетелство од П година издадено од Тех-

ничко училиште „Наце Буѓони" — Куманово на 
име Јаков Спасовски, ул. „Д. Влахов" бр. 44, Ку-
маново. (3219) 

Свидетелства за П и Ш година, издадени од 
Училиштето „Перо Наков" на име Митре Маневски, 
ул. „К. Ј. Питу" бр. 24, Куманово. (3220) 

Свидетелства од I, П и Ш клас, издадени од 
Периодичното училиште „Перо Наков" на име Дра-
ге Петковски, ул. „Ѓ. Петров" бр .5, Куманово. (3221) 

Свидетелство издадено од Средно техничко 
училиште Црна Трава на име Бранислав Буковиќ, 
ул. „К. Маркс" бр. 76, Куманово. (3222) 

Свидетелство од IV одделение на име Есвер 
Меџитоски, с. Пласница, М. Брод. (3223) 

Свидетелство од V одделение на име Есвер 
Меџитоски, с. Пласница, М. Брод. (3224) 

Свидетелство бр. 9 од VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Бр. Миладинови" Самоков на 
име Драгомир Секулоски, с. Брезница, М. Брод. 

Свидетелство од VI одделение на име Авнија 
Бејзероски, с. Пласница, М. Брод. (3226) 

Ученичка книшка од V одделение на име Ра-
мазан Азизоски, с. Пласница, М. Брод. (3227) 

Ученичка книшка од V одделение на име Рама-
зан Бегоски, с. Пласница, М. Брод. (3228) 

Свидетелство од IV одделение на име Зуда 
Мустафоски, с. Пласница, М. Брод. (3229) 

Свидетелство од IV одделение на име Исмаил 
Хајрадиноски, с. Пласница, М. Брод. (3230) 
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Свидетелство за IV одделение па име Исмет 
Ибески, с. Пласница, М. Брод. (3231) 

Свидетелство од VI одделение на име Рецеп Ј а -
оски, с. Пласница ,М. Брод. (3232) 

Свидетелство од VI одделение на име Бастрија 
Раманоска, с. Пласница, М. Брод. (3233) 

Свидетелство од V одделение на име Мустафа 
Арапоски, с. Пласница, М. Брод. (3234) 

Свидетелство од V одделение на име Џемаил 
Латифоски, с. Пласница, М. Брод. (3235) 

Свидетелство од V одделение на име Билтаип 
Авмедоски, с. Преглево, М. Брод. (3236) 

Свидетелство од IV одделение на име Рамазан 
Дурески, с. Преглово, М. Брод. (3237) 

Свидетелство од IV одделение на име Рамазан 
Салифоски, с. Преглево, М. Брод. (3238) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Даме Груев" с. 
Градско на име Хамдија Чековиќ, Градско, Т. Ве-
лес. (3239) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Основното училиште „Милан Тевчев" с. Подвис на 
име Блага Ристова, с. Подлес, Т ,Велес. (3240) 

Свидетелства од Ш и IV година гимназија на 
име Трипун Савески, ул. „Бр. Симовски" бр. 25, 
Тетово. (3241) 

Свидетелство на име Ружица Темелкова, ул. 
, I Комуна" бр. 12, Т. Велес. (3242) 

Свидетелство за IV одделение на име Валидан 
Џеладини, с. Камењане, Тетово. (3243) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ибраим Усеини, с. Желино, Тетово. (3244) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Семовије Усеини, с. Желино, Тетово. (3245) 

Диплома и свидетелство за Ш и IV клас гим-
назија на име Бедри Нухиу, с. Одри, Тетово. (3246) 

Диплома од IV клас земјоделско училиште на 
име Муамет Б а ф т и ј а р ^ с. Непроштено, Тетово. 

Свидетелство и диплома на име Сабидин Зеќи-
ри, ул. „Р. Цониќ", бр. 68, Тетово. (3248) 

Свидетелства од Ш и IV клас гимназија на име 
Душица Стојчевска, ул, „Д. Г. Коре" Тетово. (3249) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име Ше-
риф Берзати, ул. „К. Ј. Питу" бр. 103, Тетово. (3250) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Осман Шаини, с. Боговиње ,Тетово. (3252) 

Свидетелства од I и Ш клас гимназија на име 
Беќир Беќири, с. Градец, Гостивар. (3253) 

Свидетелство на име Фадил Касами, с. Г. Ре-
чица, Тетово. (3254) 

Диплома и свидетелства за I и П година, изда-
дени ОТЈ ЕКОНОМСКОТО училиште „Борис Кидрич" 
Скопје на име Марија Димитријевиќ, Скопје. (3255) 

Свидетелство за положен завршен испит бр. 
06-4 од 16. I. 1971 — месар, издадено од Училиште-
то за ученици во стопанството „Димитар Влахов" 
— Скопје на име Војислав Николоски, Скопје. 

Свидетелство за I година издадено од ЕМУЗУС 
„Коце Металец" — Скопје на име Славе Димовски, 
Скопје. (3257) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ѓусум Лимани, Скопје. (3258) 

Свидетелство за завршено УШ одделение изда-
дено од Основното училиште „Ѓуро Салај" — Скоп-
је на име Виолета Симоновска, Скопје. (3259) 

Воена книшка издадена од Сремска Митровица 
на име Кирил Бибаковски, Скопје. (3260) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Павлинка Данкова, Скопје. (3261) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Боро Жабевски, Скопје. (3262) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Ангел Делевски, Скопје. (3263) 

Сервисна книшка за застава 101 бр. на мотор 
0164608 број на шасија бр. 278386, издадена од Фа-
бриката за автомобили Застава — Крагујевац на 
име Работна организација „Отпад" — Скопје. (3264) 

Ученичка книшка за VI одделение издадена од 
Училиштето „Јан Амон Коменски" — Скопје на 
риф Шабан, Скопје. (3265) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ше-
риф Цуцак, Скопје. (3266) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ата-
нас Ацо Георгиевски, Скопје. (3267) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Петар Илиевски, Скопје. (3268) 

Индекс бр. 5108 издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Мидхат Хублиќ, Скопје. 

Свидетелство за завршено Ш клас издадено од 
Економското училиште Моша Пијаде" Куманово на 
име Богомир Симоновски, ул. „Вук Караџиќ" бр. 
9а, Куманово. (3270) 

Работна книшка на име Даница Костова, а, ул. 
„19 Октомври" Делчево. (3271) 

Воена книшка на име Благоја Панески, ул. „Кр. 
Спироски" бр. 23, Прилеп. (3272) 

Диплома — машински смер индустриско учи-
лиште на име Горѓи Чатлески, ул. „М. Пијаде" бр. 
118, Прилеп. (3273) 

Свидетелство од III одделение индустриско на 
име Илија Ристески, ул. .,Ј. Јорданоски" бр. 72, 
Прилеп. (3274) 

Свидетелство од VIII одделение на име Илија 
Бошески, ул. ,,В ,Талески" бр. 113, Прилеп. (3275) 

Диплома издадена од економско училиште на 
име Мирјана Николоска, Прилеп. (3276) 

Диплома и свидетелства за I и Ш година изда-
дени од Техничкото дрвопреработувачко учипиште 
„Т. Б. Тарцан" на име Атанас Петрески, с. Секир-
ци, Прилеп. (3277) 

Работна книшка издадена од ОС — Берово на 
име Здравко М. Колевски, Берово. (3278) 

Свидетелство за IV глас гимназија издадено од 
Берово на име Здравко В. Трновски, с. Смојмлрово, 
Берово. (3279) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимнази-
јата „Г ,Делчев" Куманово на име Виданка Митро-
виќ, ул. „В. Драгомански^!'' бр. 23, Куманово. (3280) 

Лична карта на ме Цветанка Петковска, ул. „Д. 
Влахов" бр. 6, Куманово. (3281) 

Свидетелства за I, П и Ш клас, издадени од 
Средно техничкото училиште „Наце Буѓони, Кума-
ново на име Гоко Петковски, ул .„Н. Спасиќ", бр. 
11, Куманово. (3282) 

Диплома издадена од Училиштето „Перо Наков" 
— Куманово на име Јанко Салтиров, с. Пројевце, 
Куманово. (3283) 

Свидетелство за завршен испит од Ш клас, из-
дадено од Училиштето „Перо Наков" — Куманово 
на име Испи Шабани, с. Романовце, Куманово. 

(3284) 
Ученичка книшка од I до IV одделение, изда-

дено од с. Пласница на име Икмек Мустафоски, с. 
Пласница, М. Брод. (3285) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Д. Груев" — Битола на име Рамис 
Азановски ,ул. „М. Губец" бр. 60а, Битола. (3286) 

Ученичка книшка од V одделение на име Ж и в -
ко С. Трајкоски, с. Новосела?хи, Прилеп. (3287) 

Воена книшка на име Живко С. Трајкоски, с. 
Новоселани, Прилеп. (3288) 

Воена книшка на име Иван Балоски, с. Луко-
во, Струга. (3289) 

Свидетелство бр. 35 издадено од Основното 
училиште „Бр. Миладинови" с. Самоков на и^те То-
де Радески, с. Г. Битуше, М. Брод. (3290) 

Свидетелство од IV одделение на име Салим 
Шаќироски, с. Пласница, М. Брод. (3291) 

Свидетелство за IV одделение на име С а м и ј а 
Џафероски, с. Пласница, М. Брод. (3292) 

Свидетелство за IV одделение на име Имет! Бе ј -
зароски, с. Пласница, М. Брод. Ѓ3293) 

Свидетелство за IV одделение на име АПцура-
мпт Бајрамоски, с ,Преглово, М. Брод. (3294) 

Свидетелство од VI одделение на име Абчила" 
дија Рамески, с. Пласница, М. Брод. (3295) 

Свидетелство од П одделение на име Назиф 
Елезоски, с. Преглево, М. Брод. (3296) 

Свидетелство за УШ одделение на име 1 /днија 
Ибески, с. Преглево, М. Брод. (3297) 
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Свидетелство од V одделение па име Иеамедин 
Алиоски, с. Пласница, М. Брод. (3298) 

Свидетелство од IV одделение на име Салим Са-
лиевски, с. Пласница, М. Брод. (3299) 

Свидетелство од IV одделение на име Ќенанзи-
ја Карамалески, с. Пласница, М. Брод. (3300) 

Свидетелство за VI одделение на име Абдилме-
џит Бегоски, с. Пласница, М. Брод. (3301) 

Свидетелство за VI одделение на име Имер Зи-
бероски, с. Преглево, М. Брод. (3302) 

Свидетелство од V одделение на име Вејсел Са-
лиевски, с. Преглево, М. Брод. (3303) 

Свидетелство за V одделение на име Мемед 
Белулоски, с. Пласница, М. Брод. (3304) 

Свидетелство за VI одделение на име Авнија 
Салифоски, с. Преглево, М. Брод . (3305) 

Свидетелство за V одделение на име Муарем 
Мустафоски, с. Пласница, М. Брод. (3306) 

Свидетелство за VI одделение на име Абип Це-
лоски, с. Пласница, М. Брод. (3307) 

Свидетелство за IV одделение на име Атип Ис-
маилоски, с. Пласница, М. Брод. (3308) 

Свидетелство за УШ одделение на име Мустафа 
Бејзатоски, с. Преглево, М. Брод. (3309) 

Свидетелство за IV одделение на име Џемаил 
Алиоски, с. Преглево, М. Брод. (3310) 

Свидетелство од VП одделение на име Атип 
Мустафоски, с. Пласница, М. Брод. (3311) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рамазан 
Алиоски, с. Пласница, М. Брод. (3312) 

Свидетелство за П година индустриско училиш-
те на име Тодор Стефанов, ул. „Н. Карев" бр. 3/16, 
Т. Велес. (3313) 

Свидетелства за Ш и IV одделение на име Бла-
гоја Танев, ул. „Љ. Весов" бр. 18, Т. Велес. (3314) 

Свидетелство на име Шерафедин Шефко, с. 
Д. Бањица, Гостивар. (3315) 

Диплома на име Ерџан Јакупи, с. Г. Бањица, 
Гостивар. (3316) 

Свидетелство од VI одделение на име Анѓа Ле-
ковска, с. Д. Бањица, Гостивар. (3317) 

Свидетелства од Ш и IV клас и диплома на име 
Војо Групче, ул. „Б. Кидрич" бр. 14, Гостивар. (3318) 

Диплома на име Божидар Груески, Гостивар. 
(3319) 

Свидетелство од IV одделение на име Земри 
Абдулаи, с. Равен, Гостивар. (3320) 

Диплома издадена од Економското училиште 
на име Борка Меојлоска, ул. „Н. Тесла" бр. 5, Го-
стивар. (3321) 

Свидетелство на име Јагода Радическа, ул. ,,В. 
Гиноски" Гостивар. (3322) 

Свидетелство на име Муамет Лемати, ул. „Ку-
мановска" бр. 5, Тетово. (3323) 

Свидетелство од VI одделение на име Трајан 
Крстески, ул. ,,Драчевска" бр. 6, Драчево. (3324) 

Свидетелство од УШ одделение на име Дани-
ца Станкоска, ул. „Кукушка" бр. 17, Прилеп. 

(3325) 
Индекс бр. 149, издаден од Вишата сообраќајна 

школа во Битола на име Илија Димевски, ул. „Бр. 
Бешировски" бр. 21, Прилеп. (3326) 

Свидетелства од I и П година економско учи-
лиште на име Дева Ристеска ул. „Пиринска" бр. 
7, Прилеп. (3327) 

Свидетелства од I, П и Ш клас, издадени од 
Училиштето „Наце Буѓони" — Куманово на име 
Милорад Георгиевски, ул ,,,Среќко Пужаљка" бр. 
1-6, Куманово. (3328) 

Сообраќајна дозвола на име Миле Јовановски, 
Ра ј кова куќа (н. Карпош) Куманово. (3329) 

Свидетелство од VIII одделение на име Рифат 
Абдиу, с. Лисец, Тетово. (3379) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Селим 
Вејсели, с. Џепчиште, Тетово. (3380) 

Диплома на име Сами Арифи, с. Челопек, Те-
тово. (3381) 

Свидетелство од П клас економско училиште на 
име Санде Блажевски, ул. „Кичевска" бр. 3, Те-
тово. (3382) 

Свидетелство од V одделение, издадено од О. 
У. „М. Пијаде" — Гостивар на име Гани Селими, 
ул. „Т. Богданоски" бр. 13, Гостивар. (3383) 

Свидетелство од I година индустриско училиш-
те на име Војче Попоски, ул. „М. Угриноски" бр. 
21, Гостивар. (3384) 

Свидетелство од УШ одделение на име Хабир 
Мемети, с. Балиндол, Гостивар. (3385) 

Свидетелство на име Веби Рамадани, с. Бело-
виште, Гостивар. (3386) 

Диплома за к.в. електричар на име Славко 
Тримчески, ул. „М. Ч. Филипоски" бр. 18, Гости-
вар. (3387) 

Свидетелства од I и П година машински смер 
на име Мице Богдановски, с. Балиндол, Гостивар. 

(3388) 
Свидетелство од IV клас основно училиште на 

име Раман Раифи, с. Сенокос, Гостивар. (3389) 
Свидетелство бр. 116 на име Предраг Марко-

ски, ул. „Т. Богданоски" бр. 19, Гостивар. (3390) 
Возачка дозвола бр. 4234, издадена од ОВР — 

Гостивар на име Иван Новески, с. Д. Бањица, Го-
стивар. (3391) 

Свидетелства од Ш и IV година техничко учи-
лиште на име Борис Христоски, кеј Вардар згр. П, 
Гостивар. (3392) 

Свидетелство за УШ одделение на име Екрем 
Халили, с. Врапчиште, Гостивар. (3393) 

Воена книшка на име Љубомир Бурев, ул. „В. 
Прке" бр. 18, Штип. (3394) 

Индекс бр. 236/75 издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Стојан Ристевски, ул. „К. Абрашевиќ" бр. 
38, Битола. (3395) 

Свидетелство за П година, издадено од Учи-
лиштето „П. Наков" — Куманово на име Воислав 
ѓорѓиевски, с. Довезенце, Куманово. (3396) 

Диплома од средна техничка школа на име 
Исуф Алими, с. Ораовица, Прешево. (3397) 

Свидетелство од УШ одделение на име Душко 
Митревски, с. Варовиште, Кр. Паланка. (3398) 

Ученичка книшка бр. 280 издадена од Училиш-
ниот центар за земјоделски кадри „Јосиф Јосифов-
ски — Свештарот" — Ресен на име Драган Павле-
ски, М. Брод. (3399) 

Свидетелство за VI одделение на име Сафиу-
дин Саитоски, с. Преглево, М. Брод. (3400) 

Свидетелство за V одделение на име Назмија 
Веј коски, с. Пласница, М. Брод. (3401) 

Свидетелство за VI одделение на име Исмет Де-
ароски, с. Пласница, М. Брод. (3402) 

Ученичка книшка од I клас, издадена од За-
наетчиското училиште „Перо Наков" — Куманово 
на име Ласте Петковски, с. Шупли Камен, Кума-
ново. (3330) 

Свидетелство на име Миле Јовановски, ул. „Хр. 
Карпош" б.б. Кр ,Паланка. (3331) 

Свидетелство за IV одделение на име Мира 
Андреева, н. Чашка, ул. „Д. Груев" бр. 6, Т. Велес. 

(3332) 
Работна книшка на име Ра јна Петковска, ул. 

„Бр. Миладинови" бр. 6, Т. Велес. (3333) 
Свидетелство за Ш клас гимназија на име Ва-

сил Стојковски, ул. „В. Главинов" бр. 71, Т. Велес. 
(3334) 

Свидетелство за VI одделение на име Авнија 
Рушитоски, с. Пласница, М. Брод. (3335) 

Свидетелство за V одделение на име Бастрија 
Раманоски, с. Пласница, М. Брод. (3336) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Зејди 
Есати, с. Џепчиште, Тетово. (3337) 

Свидетелства од V, VI, VП и VIII одделение на 
име Абдиу Шезаир, с. Пирок, Тетово. (3338) 

Свидетелство од IV одделение на име Јакуп 
Исени, с. Раковец, Тетово. (3339) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Шемо 
Исени, ул. „М. Ацев" бр. 91, Тетово. (3340) 

Возачка дозвола на име Коста Толиоски, с. Не-
проштено, Тетово. (3341) 
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Свидетелство на име Киро Новески, с. Брвени-
ца, Тетово. (3342) 

Работна книшка рег. бр. 5864, серија бр. 427258, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Александар Н. Ристевски, с. Кривени, Ресен. (3343) 

Свидетелство од VI одделение на име Перса 
Илиќ, бл. „И. Р. Лола" бр. 53, Драчево, Скопје. (3344) 

Потврда за предадено жито на име Цане Ге-
расимовски, с. Лера, Битола. (3345) 

Работна книшка на име Трајанка Петрова, ул. 
„Босна" бр. 106, Битола. (3346) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
ШЗЦ „Киро Бурназ" — Куманово на име Љубо-
мир Митевски, ул. „11 Октомври" бр. 61, Куманово. 

Свидетелство за VП одделение, издадено од 
Основното училиште во с. Пласница на име Ав-
нија Бајрамоски, с. Пласница, М. Брод. (3348) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од с. 
Д. Манастирец на име Венче Апостолоски, с. Цре-
шево, М. Брод. (3349) 

Диплома за УЗУС на име Лазар Димов, ул. 
„Ленинова" бр. 5а, Т. Велес. (3350) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сне-
жана Василевска, ул. „Н. Велес" бр. 20, Т. Велес. 

(3351) 
Работна книшка на име Фатиме Исеинова, ул. 

,,Др. Марко" Т. Велес. (3352) 
Свидетелство за VIII одделение на име Перса Б. 

Ангелова, ул. „Пл. одред" бр. 5, Виница. (3353) 
Свидетелство за завршен испит издадено од 

Гимназијата во Берово на име Добринка М. Ива-
нова, Берово. (3354) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
О. У. „Т. Даскалов" — Битола на име Илија Бог-
даноски", с. Здуње, М. Брод. (3355) 

Работна книшка на име Јован Јуруковски, с. 
Ѓавато, Битола. (3356) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гога 
Мирчевски, с. Сливје, Прилеп. (3357) 

Свидетелство од V одделение на име Јове Пав-
лески, с. Г. Манастирец, Прилеп. (3358) 

Свидетелство од IV одделение на име Роса Зла-
тевска, с. Г. Радобил, Прилеп. (3359) 

Лична карта на име Сава Чатлеска, ул. „М. 
Пијаде" бр. 81, Прилеп. (3360) 

Свидетелство од IV одделение на име Горица 
Стојаноска, с. Заполжани, Прилеп. (3361) 

Свидетелство од П клас гимназија на име Ме-
тодија Белкоски, ул. „Мукос" бр. 18, Прилеп. (3362) 

Два печати на име ПОК на самостојните зана-
етчии, Прилеп. (3363) 

Свидетелства од I, П и Ш година хемиско учи-
лиште на име Роза Михај лоска, ул. „И. Цветано-
ски" бр. На, Прилеп. (3364) 

Свидетелство од П клас земјоделско училиште 
на име Ристо Трајкоски, с. Селце, Прилеп. (3365) 

Лична карта на име Петар Костадиноски, ул. 
„Стеван Базерко", бр. 11, Прилеп. (3366) 

Ученичка книшка од I до IV одделение на име 
Милица Димоска, ул. „К. Јосифоски" бр. 322, При-
леп. (3367) 

Свидетелство за УШ одделение на име Чедомир 
С. Љубевски, с. Шупли Камен, Куманово. (3368) 

Свидетелство за I година, издадено од Учи-
лиштето „Н. Буѓони" — Куманово на име Мило-
рад Кимевски, ул. „П. Шварц" бр. 17, Куманово. 

(3369) 
Свидетелства од I до IV година, издадени од 

Металското училиште „Н. Буѓони" на име Стојан 
Петковски, ул. „М. Пијаде" бб, Куманово. (3370) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бранко 
Стојчевски, с. Конопница, Кр. Паланка. (3371) 

Свидетелство за V одделение на име Нагип 
Адемоски, с. Преглево, М. Брод. (3372) 

Работна книшка рег. бр. 10.007, серија бр. 13318, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Мила Гоше Василевска, с. Стење, Ресен. (3373) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Николовски, нас. Чашка, Т. Велес. (3374) 

Свидетелство на име Шабан Синани, с. Сед-
ларце, Тетово. (3375) 

Диплома на име Идриз Исмаили, ул. „113" бр. 
6. Тетово. (3376) 

Свидетелство за VП клас на име Емшија Аќим, 
с. Камењане, Тетово. (3377) 

Свидетелство на име Шефкет Рустеми, с. Џеп-
чиште, Тетово. (3378) 

СОДРЖИНА 
Страна 

559. Одлука за помилување на осудени лица 905 
550. Упатство за потребната документација и 

за начинот и постапката за остварување 
на правото на надоместок на камата — 905 

561. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на запишува-
њето, уплатувањето и отплатувањето на 
јавниот заем за изградба и реконструк-
ција на патиштата во СР Македонија и 
за начинот на користењето на даночните 
олеснувања и други погодности — — 906 

562. Упатство за дополнување на Упатството 
за поблиските услови, потребната доку-
ментација и за начинот и постапката за 

остварување надоместок на камата и 
додатна камата — — — — — — — 906 

563. Правилник за легитимацијата на инспек-
тор за заштита од пожар — — — — 906 

564. Одлука за согласност за пристапување 
на Југословенската земјоделска банка — 
Филијала — Скопје кон Општествениот 
договор - - - - - - - - - 907 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

321. Општествен договор за заедничките ос-
нови и мерила во усогласувањето на са-
моуправното уредување на односите во 
распоредувањето на доходот и чистиот 
доход и распределбата на средствата за 
лични доходи во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 908 

322. Анекс кон Договорот за исплатите од 
средствата на заедничката потрошувач-
ка, личните примања и издатоците на то-
вар на материјалните трошоци — — 913 

Издавач: Работна организација Службен весник на 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар 

бата на општественото книговодство. Печат 

СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-
Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

1 декември 1977 


