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402 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1979 година 
(„Службен весник на СРМ" број 43/78), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, до-
несува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА ЗА 
КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за премија за кравјо и овчо 
млеко во 1979 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 3/79), во точка 2 петтиот ред датата 30. VI. 1979 
година се заменува со датата 31. XII., а во точка 
8 четврти ред датата 30. VI. се заменува со 31. VII. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1201/1 
18 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

403. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка на работниците во Основното учи-
лиште „Андреја Савевски — Ќиќиш" во Тетово, до-
несен со референдум на 26 декември 1977 година, 
на основа членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на јавната 
расправа од 6 јули 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точката 1 во делот II на 
член 13, точката 1 во делот II на член 15 и точ-
ката 1 во делот II на член 16 од Правилникот за 
распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Основното училиште „Андреја Савевски — Ќиќиш" 
во Тетово, со референдум на 26 декември 1977 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Андреја 
Савевски — Ќиќиш" во Тетово на начинот предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
на Уставниот суд на Македонија му поднесе пред-
лог за оценување уставноста и законитоста на точ-
ката 1 во делот II на член 13 од Правилникот за 
распределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Основното училиште „Андреја Савевски — Ќиќиш" 
во Тетово со референдум на 26 декември 1977 го-
дина. Според мислењето на предлагачот во случај 

кога за вршење на одредени работи и работни за-
дачи се предвидени повеќе степени на стручна под-
готовка вреднувањето на стручната подготовка мо-
же да се врши не според подготовката што ја има 
конкретниот работник, туку според сложеноста на 
работите и работните задачи кои се вршат, така 
што неуставно и спротивно на законот е различ-
ното наградување на воспитно-образовниот кадар 
во основните училишта кое поаѓа од степенот на 
стручната подготовка на наставникот. 

Исто така до Уставниот суд на Македонија е 
поднесена претставка од група наставници врабо-
тени во Основното училиште „Андреја Савевски — 
Ќиќиш" во Тетово за оценување уставноста и за-
конитоста на означениот правилник на училиштето 
од ,причини наведени во предлогот на Основниот 
суд на здружениот труд во Скопје. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека во неговиот член 13 се 
определени критериумите и мерилата за утврдува-
ње на личниот доход на наставниците во училиш-
тето, па во точката 1 во делот II на овој член, во 
кој дел се вреднува квалитетот на извршената ра-
бота, за стручност во извршената работа наставни-
кот со висока стручна подготовка утврдено е да 
добива 160 бода, наставникот со виша стручна под-
готовка 100 бода, а наставникот со средна стручна 
подготовка 40 бода. 

Судов понатаму утврди дека во членот 15 од 
оспорениот правилник се определени основите и 
мерилата за утврдување на личниот доход на се-
кретарот на училиштето. Во точката 1 во делот II 
на овој член, при вреднувањето на квалитетот на 
извршената работа е предвиден различен износ на 
бодови во зависност од степенот на стручната под-
готовка на овој работник во училиштето, па за ви-
сока стручна подготовка се предвидени 160 бода, за 
виша стручна подготовка 100 и за средна стручна 
подготовка 40 бодови. На крајот, Судов утврди де-
ка според точката 1 во делот II на член 16, во кој 
се утврдени мерилата и критериумите за утврду-
вање на личниот доход на директорот на училиш-
тето, квалитетот на извршената работа на овој ра-
ботник изразен преку стручната подготовка е вред-
нуван на начин што извршителот на овие работи 
и работни задачи со виша стручна подготовка по 
овој основ добива 100 бода, а извршителот со ви-
сока стручна подготовка 160 бодови. 

5. Во согласност со начелото ,за распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот 
на СР Македонија на секој работник со порастот 
на продуктивноста на неговиот и вкупниот опште-
ствен труд му припаѓа од доходот на основната 
организација на здружениот труд личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Исто 
така и според ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд личниот доход на работникот се 
утврдува според резултатите од неговиот труд и 
според неговиот личен придонес што со својот те-
ковен труд и со управувањето и стопанисувањето 
со општествените средства, како и со свој и оп-
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штествен минат труд, го дал за зголемувањето на 
доходот на основната организација, во согласност 
со начелото на распределбата според трудот и сраз-
мерно со порастот на производноста на својот труд 
и за трудот на работниците во другите основни 
организации со кои ги здружил трудот и средст-
вата и на вкупниот општествен труд. 

Од друга страна според ставот 1 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 
46/78) наставници за одделенска настава во основ-
ното училиште можат да бидат лица што завршиле 
филозофски факултет — педагошка група и педа-
гошка академија — отсек за одделенска настава и 
лица што завршиле учителска школа. Во ставот 2 
на истиот член од означениот закон е предвидено 
дека наставници по предметна настава во основното 
училиште можат да бидат лица што завршиле едно-
предметна или двопредметна соодветна група за 
образование на наставници на: факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија или виша школа. 

Од друга страна според мислењето на Судов 
стручната подготовка, како средство за изразување 
сложеноста на работите и работните задачи, има 
значење во системот на распределбата на средства-
та за лични доходи, така што за работите и ра-
ботните задачи за кои е предвиден повисок степен 
на стручна подготовка оправдано е од гледиштето 
на начелото за наградување според трудот да се 
предвидува повисоко мерило по тој основ во однос 
на работите и работните задачи за кои е предви-
ден понизок степен на стручна подготовка. Меѓу-
тоа, во случаите кога за вршење на одредени рабо-
ти и работни задачи се предвидени повеќе степени 
на стручна подготовка, вреднувањето на стручната 
подготовка може да се врши не според подготов-
ката што ја има конкретниот работник, туку спо-
ред сложеноста на работите и работните задачи што 
се вршат. Имено, ако за вршење на одредени ра-
боти и работни задачи алтернативно се утврдени 
повеќе степени на стручна подготовка тоа значи 
дека сложеноста на тие работи и работни задачи е 
таква да може со успех да ги врши секој од ра-
ботниците кој има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека 
при вреднувањето на работите и работните задачи 
на работниците, кога е во прашање еднаква сло-
женост на работите и работните задачи и кога со 
законот или со друг општ акт е утврдено дека со 
било кој од предвидените степени со успех ќе се 
извршуваат работите и работните задачи, мора да 
се поаѓа од единствени мерила. На овој начин не 
се обезвреднува значењето и влијанието на струч-
ната подготовка во развиен систем на основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични дохо-
ди според вложениот труд затоа што доколку ра-
ботникот со повисок степен на стручна подготовка 
при утврдувањето на конкретните резултати пока-
же дека работите и работните задачи ги извршил 
со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш 
тоа секако ќе се одрази и на неговиот личен доход. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од 
правилникот на училиштето е предвидено различно 
вреднување на квалитетот на извршените работи 
на наставниците, секретарот и директорот на учи-
лиштето, што всушност значи различно вреднување 
по основот сложеност на работите и работните за-
дачи, кое се должи само на разликите во степенот 
на стручната подготовка на работниците кои вршат 
работи и работни задачи со иста сложеност, Судов 
утврди дека оспорените одредби од правилникот на 
училиштето не се во согласност со начелото за 
наградување според трудот утврдено во членот 22 
од Уставот на СР Македонија и разработено во 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд и се во спротивност со ставовите 1 и 2 на 
член 79 од Законот за основното воспитание и об-
разование. 

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

У. бр. 76/79 
6 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

404. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на точката 18 на член 40 
од Правилникот за распределување чистиот доход 
и за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, донесен од работниците 
во Тутунското училиште „Орде Чопела" во При-
леп, на референдумот одржан на 27 февруари 1978 
година, како и на делот од табеларниот преглед, 
составен дел на означениот правилник, во кој се 
определени мерилата по основите работни услови и 
заштеди во работата, на основа членот 20 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа одржана на 6 јули 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 18 на член 40 од Пра-
вилникот за распределување чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Тутунското училиште „Орде Чопела" во Прилеп, на 
референдумот одржан на 27 февруари 1978 година, 
како и на делот од табеларниот преглед, составен 
дел на означениот правилник, во кој се определени 
мерилата по основите работни услови и заштеди во 
работат 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Тутунското училиште „Орде Чо-
пела" во Прилеп на начинот определен за објаву-
вање на самоуправни општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точката 18 на член 40 
од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка, како и на дел од табеларниот преглед соста-
вен дел на овој правилник, во кој се определени 
мерилата по основите работни услови и заштеди во 
работата затоа што основано се постави праша-
њето за нивната согласност со уставното начело на 
распределба според трудот утврдено во членот 22 
од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судов утврди дека согласно членот 33 од оспо-
рениот правилник на секој работник по основот 
минат труд личниот доход му се зголемува за секо-
ја година работен стаж за одреден број бодови. 
Бројот на бодовите за кои се зголемува личниот до-
ход на работникот по овој основ се определени во 
оспорената точка 18 на член 40 од правилникот во 
различни фиксни износи во зависност од степенот 
на стручната подготовка и тоа: за висока стручна 
подготовка 22 бода, виша стручна подготовка 18 
бода, средна стручна подготовка и ВКВ работници 
14 бода и за помошните работници 10 бода. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд личниот доход на работникот, ка-
ко по основот тековен, така и по основот минат 
труд зависи од резултатите на неговиот труд и не-
говиот личен придонес во зголемувањето доходот 
на основната организација. Придонесот пак на ра-
ботникот не зависи само од степенот на неговата 
стручна подготовка, туку и од другите предвидени 
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основи, како и од резултатите на неговиот труд кои 
не се исти кај сите работници, поради што, според 
мислењето на Судов, личниот доход по основот ми-
нат труд не може да се утврдува само според осно-
вот стручна подготовка. Со оглед на тоа што во 
оспорената точка на член 40 од правилникот е оп-
ределено висината на личниот доход на работникот 
по основот минат труд да зависи само од неговата 
стручна подготовка, Судов оцени дека таа не е во 
согласност со уставното начело на распределба спо-
ред трудот. 

Понатаму во претходната постапка и на јавна-
та расправа е утврдено дека во членот 32 од пра-
вилникот како основи за утврдување вредноста на 
работите и работните задачи се определени: обем 
и сложеност на работата односно работните зада-
чи, квалитет на работата, услови на работата, ко-
ристење на работното време, остварени заштеди во 
работата, одговорност во вршење на работата и 
успешност во користење на средствата за работа. 
Потоа е утврдено дека во посебен дел на правил-
никот за секој вид работни задачи се определени 
мерила за секој од означените основи, при што не-
кои од основите се поделени на повеќе елементи, 
па мерилата (бодовите) се искажани преку секој 
елемент посебно. При тоа е утврдено дека основот 
работни услови е неадекватно применет така што 
најголем број бодови по овој основ се определени 
за директорот (190), а за лаборантот и ноќниот чу-
вар најмалку (70 односно 55) што е очигледно не-
совпаѓање со условите за работа за кои може реал-
но да се претпостави дека постојат кај едните и 
другите работници. Исто така е утврдено дека осно-
вот заштеди во работата не е воопшто разработен, 
туку за секој работник по овој основ однапред е 
утврден определен број бодови. 

Во остварувањето начелото на распределба спо-
ред трудот работниците во основната организација 
на здружениот труд, согласно ставот 1 на член 127 
од Законот за здружениот труд, должни се да 
утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи. При тоа утврдувањето на 
основите и мерилата работниците не смеат да го 
сфатат само како формална обврска, туку при нив-
ното утврдување тие се должни да поаѓаат од при-
родата на работете што се извршуваат во основна-
та организација, така што утврдените основи и ме-
рила треба да овозможат да се изрази вложениот 
труд и придонесот на секој работник одделно што 
е битен услов за остварување начелото на распре-
делба според трудот. Меѓутоа, во конкретниов слу-
чај не може да се каже дека начинот на кој се 
утврдени мерилата по основите работни услови и 
заштеди во работата создава можност за распре-
делба според трудот затоа што мерилата по тие 
основи, според мислењето на Судов, предвидени се 
само формално. Така, мерилата определени по ос-
новот работни услови не ги изразуваат условите 
за работа за кои е познато дека реално постојат 
при извршувањето на одделни работи (на пример 
условите за работа на директорот и ноќниот чу-
вар). Мерилата пак по основот заштеди во рабо-
тата со тоа што се определени однапред и во 
фиксно утврдени износи за секој работник оддел-
но исто така покажуваат дека се определени 
само формално, поради што, според мислење-
то на Судов, во конкретниов случај не е мож-
но придонесот на работникот да се утврдува 
во зависност и од неговите стварни заштеди 
во работата. Со оглед на тоа што мерилата по ос-
новите работни услови и заштеди во работата во 
оспорениот табеларен преглед се определени само 
формално Судов оцени дека табеларниот преглед 
во тој дел не е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот. 

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

У. бр. 106/78 
6 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

405. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-
конитоста на Одлуката за дополнување на урба-
нистичкиот план на улица „Илинденска" во Стру-
мица бр. 02-692/1 на Собранието на општина Стру-
мица од 16 јуни 1976 година, на основа членот 433 
од Уставот на СР Македонија и членот 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа на сед-
ницата одржана на 28 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на 
урбанистичкиот план на улица „Илинденска" во 
Струмица бр. 02-692/1, донесена од Собранието на 
општината Струмица на седницата одржана на 16 
јуни 1976 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што утврди дека со неа се ме-
нува урбанистичкиот план на Струмица така што 
во планот за реализација е вцртана нова локација 
што не може да се смета за измена на планот за 
реализација од помал обем и што пред донесува-
њето одлуката не била ставена на јавен увид и не 
била организирана јавна расправа, поради што 
основано се постави прашањето за нејзината сог-
ласност со ставот 1 на член 30 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање, 

4. На јавната расправа одржана на 28 април 
1979 година застапникот на општината Струмица 
јавниот правобранител на општината Струмица из-
јави дека имало недостатоци во постапката на до-
несување на оспорената одлука, поради што побара 
Судов да го одложи одлучувањето за определено 
време за да се отстранат тие недостатоци. Судов го 
прифати барањето и го одложи одлучувањето до 
15 јуни 1979 година. 

Собранието на општина Струмица го извести 
Судов дека на 4 мај 1979 година била организира-
на јавна расправа на која била разгледувана оспо-
рената одлука. Меѓутоа, според известувањата на 
јавниот правобранител на општината Струмица 
Собранието на општина Струмица на седницата 
одржана на 7 јули 1979 година го одложило од-
лучувањето за одлуката заради дополнително про-
учување и разјаснување. 

Со оглед на тоа што во определениот рок Соб-
ранието на општина Струмица не ја усогласи оспо-
рената одлука со одредбите на Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање, Судов пристапи 
кон одлучување за нејзината законитост. 

На јавната расправа Судов утврди дека со ос-
порената одлука се врши дополнување на урба-
нистичкиот план на градот Струмица на дел од 
улицата „Илинденска" со тоа што предвидува из-
градба на една индивидуална станбена зграда од 
приземје и кат. Практично тоа значи дека постој-
ниот план за реализација се менува со вцртување 
на нова локација. Судов потоа утврди дека одлу-
ката е донесена од собранието на општината, а 
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предлогот на одлуката претходно го утврдил на 
седница Извршниот совет на собранието на општи-
ната. 

Согласно ставот 1 на член 30 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) просторните и урбанис-
тичките планови во сите фази на изработуваше за-
должително се ставаат на јавен увид и по нив се 
организира јавна расправа. Просторните и урбанис-
тичките планови, според ставот 1 на член 35 од 
законот, можат да се изменат и дополнат доколку 
битно се изменат економските услови според 
кои се донесени или ако е тоа неопходно поради 
дејство на виша сила, а овие измени и дополнува-
ња, согласно член 35 од овој закон, се вршат во 
постапка за донесување на плановите. По исклу-
чок, според ставот 1 на член 34 од овој закон, из-
мени и дополнувања на плановите за реализација 
од помал обем (измена на габаритот на објектот, 
доградба и надградба, измена на намената на об-
јектот и нивелационата и регулационата линија) 
можат да се вршат на основа на пропис на општи-
ната што се донесува едновремено со планот за реа-
лизација. 

Судов смета дека измената на урбанистичкиот 
план која се состои во вцртување на нова локаци-
ја во планот за реализација, не е измена од помал 

туку е од поголем обем бидејќи ваквата измена не 
може да се подведе под случаите утврдени во ста-
вот 1 на член 34 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. Поради тоа, измените од овој 
вид мора да бидат извршени во постапката за до-
несување на плановите т.е. да се стават на јавен 
увид и по нив да се организира јавна расправа. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се 
врши измена на урбанистичкиот план на градот 
Струмица од поголем обем, а пред нејзиното доне-
сување не била ставена на јавен увид и не била 
организирана јавна расправа, ниту пак е дадено 
објаснение за битно изменување на економските 
услови за донесување на измената на планот, Су-
дов оцени дека таа не е во согласност со ставот 1 
на член 30 и членот 35 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

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

У. бр. 116/78 
28 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

290 
Поаѓајќи од начелата на социјалистичкиот ху-

манизам, солидарноста и заемноста, а заради спро-
ведување на задачите во областа на социјалната 
заштита, утврдени во Резолуцијата за политиката 
на остварувањето на Општествениот план на Соци-
јалистичка Република Македонија за периодот 1976 
до 1980 година во 1979 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/78), Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Скопје, 
општинските самоуправни интересни заедници за 
социјална заштита, собранијата на општините и 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, учесници во договорот, врз 
основа на член 139 и 142 од Уставот на СРМ, член 
579 од Законот за здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/76) и член 14 од Законот за со-
цијална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78) склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗА-

ШТИТА ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој договор се усогласува и обезбедува не-

опходното ниво на обезбедување и задоволување на 
основните права од социјалната заштита, средствата 
за тие потреби, висината на средствата што ќе се 
издвојуваат за обезбедување и задоволување на 
основните права од социјалната заштита и се утвр-
дуваат условите и начинот на обезбедувањето сред-
ства на општинските самоуправни интересни заед-
ници за социјална заштита кои не се во состојба да 
го обезбедат остварувањето на утврдените стандар-
ди на основните права од социјалната заштита. 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласија средства 

за изедначување на неопходното ниво на обезбе-
дување и задоволување на утврдените износи на 

основните права од социјалната заштита во 1979 
година да се обезбедуваат од изворните приходи на 
општинските самоуправни интересни заедници за 
социјална заштита (општински заедници) и Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје (Републичка заедница), 
утврдени во нивните финансиски планови за 1979 
година. 

Член 3 
Учесниците во договорот се согласија Репуб-

личката заедница, за изедначување на неопход-
ното ниво на обезбедување и задоволување на ос-
новните права од социјалната заштита во 1979 го-
дина, врз начелата на солидарност и заемност да 
обезбеди средства во висина од 18.660.000 динари. 

Член 4 
Учесниците во договорот се согласија Репуб-

личката заедница да им обезбеди средства на оп-
штинските заедници во општините, чиј општествен 
'производ по жител изнесува до 22.982,80 динари, од-
носно до републичкиот просек во 1977 година и тоа 
во износи кои заедно со обезбедените средства на 
општинските заедници ќе го обезбедат остварување-
то на утврдените стандарди на основните права 
од социјалната заштита. 

Средствата според критериумот од став 1 на овој 
член, по одделни општински заедници изнесуваат: 

1. Берово 474.000,00 
2. Битола 762.000,00 
3. Виница 1.203.000,00 
4. Гостивар 1.208.000,00 
5. Дебар 880.000,00 
6. Демир Хисар 786.000,00 
7. Кичево 1.467.000,00 
8. Кратово 442.000,00 
9. Крива Паланка 865.000,00 

10. Крушево 729.000,00 
11. Куманово 930.000,00 
12. Македонски Брод 1.111.000,00 
13. Прилеп 2.416.000,00 
14. Радовиш 86.000,00 
15. Ресен 200.000,00 
16. Свети Николе 227.000,00 
17. Струга 1.468.000,00 
18. Струмица 363.000,00 
19. Тетово 3.043.000,00 
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Член 5 
Учесниците во договорот се согласија Репуб-

личката заедница во 1979 година да учествува во 
обезбедувањето на средства на општинските заед-
ници за остварување на основното право сместува-
ње на корисниците на социјална заштита во орга-
низација на здружениот труд за социјална заштита, 
според бројот на сместените корисници и спогод-
бено утврдената цена на услугите и тоа: 

— 75% од висината на цената по еден корисник 
сместен во Специјалниот завод — Демир Капија и 
Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско 
— Струмица; 

— 70% од висината на цената по едно дете од 
О—3 годишна возраст сместено во домовите за деца 
без родителска грижа од 0—3 годишна возраст во 
Битола и Скопје; 

— 100% од висината на цената на чинењето за 
корисниците сместени во наведените организации 
на здружениот труд од стопански недоволно раз-
виените општини. 

Член 6 
Средствата од член 4 на овој договор Репуб-

личката заедница ќе ги пренесува на жиро-смет-
ките на општинските заедници секој месец до 1/12 
од утврдените износи, во вид на аванс, а конеч-
ната пресметка ќе се изврши во четвртото триме-
сечје во 1979 година. 

Учесниците во договорот се согласија средст-
вата според член 5 на овој договор Републичката 
заедница да ги пренесува на жиро-сметките на 
организациите на здружениот труд за социјална 
заштита месечно, а врз основа на документација за 
сместените корисници на социјалната заштита во 
организациите на здружениот труд за социјална 
заштита, потврдена од општинските заедници. 

Член 7 
Општинските заедници се обврзуваат наменски 

да ги трошат и користат доделените средства од 
член 4 и 5 на овој договор, односно да ги користат 
само за обезбедување остварувањето на основните 
права од социјалната заштита и за тоа да доставу-
ваат тримесечни извештаи до Републичката заед-
ница во рок од 15 дена по истекот на тримесечје^. 

Извештаите од став 1 на овој член треба да 
содржат: 

— вкупен број на корисниците на основните 
права од социјалната заштита и одделно по секое 
основно право; 

— вкупно средства за обезбедување на основ-
ните права од социјалната заштита и одделно за се-
кое основно право; 

— вкупно средства што ги обезбедува општин-
ската заедница за обезбедувањето на остварува-
њето на основните права од социјалната заштита 
и средствата со кои партиципираат корисниците на 
социјалната заштита, односно нивните роднини. 

Член 8 
За средствата од член 4 на овој договор што 

нема да се реализираат до крајот на 1979 година, 
учесниците во договорот го овластуваат Собрание-
то на Републичката заедница да одлучи за нив-
ната намена и распределба во согласност со од-
редбите на овој договор. 

Член 9 
Предлог за изменување и дополнување на овој 

договор може да поднесе секој од учесниците во 
договорот. 

Изменување и дополнување на овој договор се 
врши на начин и постапка како и за неговото склу-
чување. 

Член 10 
Учесниците во договорот се согласија обезбе-

дувањето на средства за изедначување на неопход-
ното ниво на обезбедување на основните права од 
социјалната заштита под услови и на начин утвр-
ден со член 4, 5 и 6 на овој договор да се приме-
нува од 1 јануари 1979 година. 

Член 11 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото потпишување од страна на ов-
ластените претставници на учесниците во догово-
рот и ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 03-272/1 
1 септември 1979 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 

Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија; Републич-
ката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје; општинските са-
моуправни интересни заедници за социјална 
заштита од: Берово, Битола, Брод Македон-
ски, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, 
Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Ки-
чево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кра-
тово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, 
Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Стру-
га, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и 
Штип; основните заедници за социјална заш-
тита за општините на град Скопје: Центар, 
Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба и 
собранијата на општините: Берово, Брод Маке-
донски, Валандово, Виница, Гостивар, Демир 
Хисар, Кавадарци, Кичево, Крушево, Крива 
Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Ох-
рид, Прилеп, Радовиш, Ресен, Струмица, Стру-
га, Тетово, Титов Велес и Штип. 

291. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78), општинските самоуправни интересни заедни-
ци за социјална заштита и Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита, 
како учесници во спогодувањето, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА 
ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа спогодба се утврдува висината на пос-

тојаната парична помош односно висината на ми-
нималните износи на основната парична помош на 
носителот на правото, додатокот за соуживателот 
на помошта и на посебниот додаток за помош и 
нега од друго лице. 

Член 2 
Висината на минималните износи на одделни-

те видови на постојаната парична помош се утвр-
дува и тоа: 

1. основната парична помош на носителот на 
правото да изнесува најмалку 15,36% од просечно 
остварениот личен доход во Републиката во прет-
ходната година (650,00 динари); 

2. додатокот за секој натамошен соуживател 
на помошта да изнесува најмалку 30,77% од изно-
сот на основната парична помош утврден во точка 
1 од став 1 на овој член (200,00 динари); 

3. посебниот додаток за помош и нега од дру-
го лице да изнесува најмалку 30,77% од износот 
на основната парична помош, утврден во точка 1 
од став 1 на овој член (200,00 динари). 

Збирот на основната парична помош, додато-
кот за соуживателот на помошта и посебниот до-
даток за помош и нега од друго лице не може да 
биде поголем од 50% од просечниот личен доход 
остварен во претходната година во Републиката. 
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Член 3 
Општинските самоуправни интересни заедници 

за социјална заштита висината на постојаната па-
рична помош на корисниците на социјална заштита 
можат да ја утврдат и во поголеми износи од ут-
врдените минимални износи на постојаната парич-
на помош во член 2 на оваа спогодба, доколку се 
во состојба тоа зголемување да го обезбедат со 
сопствени средства. 

Член 4 
Правата, обврските, должностите и одговорнос-

тите кои произлегуваат од оваа спогодба ги обвр-
зуваат сите учесници во спогодувањето. 

Општинските самоуправни интересни заедници 
за социјална заштита се обврзуваат во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа спо-
годба да донесат одлука за утврдување висината 
на постојаната парична помош во согласност со 
своите материјални можности и одредбите на оваа 
спогодба, како и да донесат други неопходни акти 
за спроведување на оваа спогодба. 

Одлуките и другите акти од став 2 на овој 
член не можат да бидат во спротивност со одред-
бите на оваа спогодба. 

Член 5 
Предлог за изменување и дополнување на оваа 

спогодба може да поднесе секој учесник во спого-
дувањето. 

Изменување и дополнување на оваа спогодба 
се врши на начин и постапка како и за нејзино-
то склучување. 

Член 6 
Кон оваа спогодба во согласност со законот мо-

же дополнително да пристапат и други нови учес-
ници кои не учествувале при нејзиното склучување. 

Член 7 
Оваа спогодба е потпишана на 23 мај 1979 го-

дина со кој ден влегува во сила, а ќе се применува 
од наредниот ден, освен одредбата на член 2 која 
ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Спогодбата по потпишувањето ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 8 
Составен дел на оваа спогодба се одлуките за 

усвојување на Спогодбата од учесниците во спо-
годувањето. 

Бр. 08-269/1 
27 август 1979 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 

Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита, општинските 
самоуправни интересни заедници за социјал-
на заштита од: Берово, Битола, Брод Маке-
донски, Валандово, Виница, Гевгелија, Гости-
вар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадар-
ци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Палан-
ка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, При-
леп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Сттпмица, 
Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и 
Штип и основните заедници за социјална 
заштита на општините на грал Скот'е: Цен-
тар, Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба. 

292. 
Врз основа на член 27 од Законот за соци1 ал-

иа заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 17 став 2 од Самоуправната спогодба за смес-
тување липа во лруго семејство („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/79), општинските самоуправни ин-

тересни заедници за социјална заштита и Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје, учесници во спогодува-
њето, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА САМОУП-
РАВНАТА СПОГОДБА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ЛИЦА 

ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба, учесниците во 

спогодувањето ги вршат следните измени и допол-
нувања во Самоуправната спогодба за сместување 
лица во друго семејство („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/79): 

1. Членот 5 се менува и гласи: 
„На семејството, односно на лицето кај кое се 

сместуваат лица им следува надоместок кој ги оп-
фаќа трошоците за сместувањето и наградата. 

Учесниците во спогодувањето се согласија оп-
штинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита, во зависност од условите за смес-
тување, со посебна одлука да ја утврдат висината 
на надоместокот од став 1 на овој член, во износ 
од најмалку 800 динари". 

2. Членовите 14, 15 и 16 се бришат. 

Член 2 
Општинските самоуправни интересни заедници 

за социјална заштита се обврзуваат да ги усогла-
сат своите општи и други акти со одредбите на 
оваа самоуправна спогодба, како и да донесат дру-
ги неопходни акти за нејзиното спроведување во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа самоуправна спогодба. 

Член 3 
Оваа самоуправна спогодба е потпишана на 23 

мај 1979 година, со кој ден влегува во сила, а ќе 
се применува од наредниот ден, освен одредбата на 
точка 1 од член 1 која ќе се применува од 1 ја-
нуари 1979 година. 

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 4 
Составен дел на оваа самоуправна спогодба се 

и одлуките за усвојување на Самоуправната спо-
годба од учесниците во спогодувањето. 

Бр. 08-271/1 
27 август 1979 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 

Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита, општинските 
самоуправни интересни заедници за социјал-
на заштита од: Берово, Битола, Брод Маке-
донски, Валандово, Виница, Гевгелија, Гости-
вар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадар-
ци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Палан-
ка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, При-
леп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, 
Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и 
Штип и основните заедници за социјална 
заштита на општините на град Скопје: Цен-
тар, Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба. 
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293. 
Врз основа на член 29 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 11 став 2 од Самоуправната спогодба за за-
едничките основи и мерила за обемот на другите 
права од социјалната заштита („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/79), општинските самоуправни инте-
ресни заедници за социјална заштита и Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Скопје, учесници во спогодувањето, 
склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА САМОУП-
РАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНО-
ВИ И МЕРИЛА ЗА ОБЕМОТ НА ДРУГИТЕ ПРА-

ВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Член 1 

Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 
спогодувањето ги вршат следните измени и допол-
нувања на Самоуправната спогодба за заедничките 
основи и мерила за обемот на другите права од со-
цијалната заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
5/79): 

1. Членот 3 се менува и гласи: 
„Еднократна парична помош или помош во на-

тура се доделува на лица или семејства кои се 
нашле во положба од социјална потреба заради 
претрпена елементарна непогода, епидемија, подол-
го лекување во здравствена работна организација 
и друго и тоа: 

— за задоволување на потребите на семејството 
од огрев, зимница, облека, оздравување и закреп-
нување и слично, во висина од најмалку 600 ди-
нари; 

—- во случај на новородено дете, во случај на 
смрт на член на семејството на материјално нео-
безбедено лице, во висина од најмалку 350 динари; 

— во случај на елементарна непогода, на ко-
рисниците на социјална заштита им се доделува 
помош во висина од најмалку 1000 динари по се-
мејство; 

— во други случаи еднократна ,парична помош 
се обезбедува во износ кој ќе ги задоволи најнуж-
ните потреби на лицето во положба од социјална 
потреба (патни трошоци до местото на живеење, 
трошоци за исхрана и др.); 

— помошта во натура се доделува според пот-
ребите, а зависно од можностите и тоа за задово-
лување на потребите од храна, облека и обувки, 
постелнина и друго". 

2. Членовите 8, 9 и 10 се бришат. 
Член 2 

Општинските самоуправни интересни заедници 
за социјална заштита се обврзуваат да ги усогласат 
своите општи и други акти со одредбите на оваа 
самоуправна спогодба, како и да донесат други не-
опходни акти за нејзиното спроведување во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 3 
Оваа самоуправна спогодба е потпишана на 23 

мај 1979 година, со кој ден влегува во сила, а ќе 
се применува од наредниот ден, освен одредбата 
на точка 1 од член 1 која ќе се применува од 1 
јануари 1979 година. 

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 4 
Составен дел на оваа самоуправна спогодба се 

и одлуките за усвојување на Самоуправната спо-
годба од учесниците во спогодувањето. 

Бр. 08-270/1 
27 август 1979 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 
Републичката самоуправна интересна за-

едница за социјална заштита, општинските 
самоуправни интересни заедници за социјал-
на заштита од: Берово, Битола, Брод Маке-
донски, Валандово, Виница, Гевгелија, Гости-
вар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадар-
ци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Палан-
ка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, При-
леп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, 
Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и 
Штип и основните заедници за социјална 
заштита на општините на град Скопје: Цен-
тар, Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба. 

294. 
Врз основа на член 586 од Законот за здру-

жениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76) 
и став 2 од член 15 од Законот за социјална за-
штита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), ор-
ганизациите на здружениот труд од областа на 
социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижу-
вање, воспитување и образование на деца и мла-
динци — Скопје, Центарот за професионална ре-
хабилитација на младинци со оштетен слух „25 
мај" — Скопје, Заводот за рехабилитација на де-
ца и младинци со оштетен вид — Скопје, Заво-
дот за рехабилитација на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" — Битола, Специјалниот завод — 
Демир Капија, Заводот за заштита и рехабили-
тација — Бања Банско — Струмица, Центарот за 
заштита на деца и младинци „П Октомври" — 
Скопје, Центарот за згрижување на стари и из-
немоштени лица „13 Ноември" — Скопје, Домот за 
доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за ре-
хабилитација на деца и младинци — Скопје, Стар-
скиот дом „Суе Рајдер" — Битола, Домот за ста-
ри лица „Киро Крстески — Платник" — Прилеп, 
Домот за старци „Зафир Сајто" — Куманово и 
Работната организација за згрижување и воспи-
тување на деца и младинци „25 мај" — Скопје, 
од една страна и општинските самоуправни инте-
ресни заедници за социјална заштита од: Берово, 
Битола, Брод Македонски, Валандово, Виница, 
Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хи-
сар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Кри-
ва Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, 
Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, 
Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и 
Штип, Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на град Скопје и Републичка-
та самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје, од друга страна, учесници во 
спогодувањето, склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД 

ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодува-

њето ја утврдувата висината на цените на услу-
гите на организациите на здружениот труд од об-
ласта на социјалната заштита. 

Член 2 
Учесниците во спогодувањето се согласија ос-

нова за утврдувањето на висината на цените на 
услугите да биде единица на услуга на овие ор-
ганизации на здружениот труд. односно врз осно-
ва на висината на месечните трошоци за издршка 
и соодветен третман по еден корисник на правата 
од социјална заштита, сместен во организација на 
здружен труд. 

Член 3 
Учесниците во спогодувањето се спогодија ви-

сината на цената на услугите на организациите на 
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здружениот труд за социјална заштита да се ут-
врди врз основа на следните елементи: 

— материјалните трошоци на организацијата 
на здружениот труд; 

— амортизацијата на објектите и другите ос-
новни средства на организацијата на здружениот 
труд; 

— законските и договорните обврски на орга-
низацијата на здружениот труд; 

— личните доходи и средствата за заедничка 
потрошувачка на работниците на организацијата 
на здружениот труд; и 

— средствата за задолжителна резерва на ор-
ганизацијата на здружениот труд. 

Член 4 
Во рамките на цената на услугите, организа-

циите на здружениот труд од областа на социјал-
ната заштита се обврзуваат на секој корисник да 
му обезбедат услуги согласно Самоуправната спо-
годба за видот и обемот на социјалната заштита 
што се обезбедува на лицата сместени во органи-
зација на здружениот труд („Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", бр. 5/79). 

Услугите што организацијата на здружениот 
труд за социјална заштита ќе ги обезбедува на 
секој сместен корисник согласно на самоуправна-
та спогодба од став 1 на овој член, поблиску се 
определуваат со договор помеѓу организацијата на 
здружениот труд за социјална заштита и општин-
ската самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита, односно корисникот на услугите на 
организацијата на здружениот труд за социјална 
заштита. 

Член 5 
Учесниците во спогодувањето, врз основа на 

член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја ут-
врдуваат висината на цените на услугите на ор-
ганизациите на здружениот труд за социјална за-
штита и тоа на: 
1. Специјалниот завод — Демир 

Капија 4.400,00 динари 
2. Заводот за заштита и реха-

билитација Бања Банско — 
Струмица 6.100,00 ,, 

3. Центарот за заштита на деца 
и младинци „11 Октомври" — 
Скопје: 
— Оддел за деца од 0—3 го-

дишна возраст 5.750,00 
— Оддел за деца од 3—18 го-

дишна возраст 3.843,00 
4. Центарот за згрижување на 

стари и изнемоштени лица „13 
Ноември" — Скопје 
— Оддел Катланово 2.283,00 
— Оддел Злокуќани 2.446,00 
— Оддел Горче Петров 5.000,00 ," 

5. Домот за старци „Зафир Сај-
то" Куманово: 
— еднокреветна соба 3.376,00 
— двокреветна соба 3.144,00 
— трокреветна соба 2.970,00 
— брачен пар 3.202,00 
— стационар 3.878,00 „ 

6. Домот за стари лица „Киро 
Крстески - Платник" -
Прилеп 3.050,00 „ 

7. Старскиот дом „Суе Рајдер" 
— Битола 
— за неподвижни лица 2.830,00 
— за подвижни лица 2.320,00 " 

8. Домот за доенчиња и мали 
деца — Битола 4.950,00 

9. Заводот за рехабилитација на 
младинци со оштетен вид — 
— Скопје 
— без рехабилитација 2.100,00 
— со рехабилитација 2.600,00 

10. Центарот за професионална 
рехабилитација на младинци 

со оштетен слух „25 мај" — 
Скопје 2.600,00 ,, 

И. Заводот за рехабилитација на 
деца со оштетен слух „Кочо 
Рацин" - Битола - 2.200,00 ,, 

12. Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје 
— со, интерна едукација 2.250,00 ,, 
— со' екстерна едукација 721,00 „ 
— со интерна рехабилитација 2.698,00 „ 
— со екстерна рехабилитација 1.624,00 „ 

13. Заводот за згрижување, вос-
питување и образование на 
деца и младинци - Скопје 2.860,00 

14. Работната организација за 
згрижување и воспитување 
на деца и младинци „25 мај" 
Скопје 4.800,00 
Висината на цените на услугите утврдени во 

став 1 на овој член се искажани во месечни из-
носи по корисник на услугите на одделна органи-
зација на здружен труд. 

Член 6 
Предлог за изменување и дополнување на оваа 

спогодба може да поднесе секој учесник во спо-
годувањето. 

Изменување и дополнување на оваа спогодба 
се врши на начин и постапка како и за нејзи-
ното склучување. 

Член 7 
Кон оваа спогодба во согласност со закон мо-

жат дополнително да пристапат и други нови учес-
ници кои не учествувале при нејзиното склучу-
вање. 

Член 8 
Оваа спогодба е склучена на 4 септември 1979 

година со кој ден влегува во сила, а ќе се при-
менува од наредниот ден, освен одредбата на член 
5 која ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Спогодбата по потпишувањето ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 9 
Составен дел на оваа спогодба се одлуките за 

усвојување на спогодбата од учесниците во спого-
дувањето. 

Број 03-281/1 
10 септември 1979 година 

Скопје 
Потписници: Заводот за згрижување, воспиту-

вање и образование на деца и младинци - Скопје, 
Центарот за професионална рехабилитација на 
младинци со оштетен слух „25 мај" — Скопје, 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид - Скопје, Заводот за рехабилитаци-
ја на деца со оштетен слух „Кочо Рацин" — Би-
тола, Специјалниот завод - Демир Капија, Заво-
дот за заштита и рехабилитација — Бања Банско 
- Струмица, Центарот за заштита на деца и мла-
динци „11 Октомври - Скопје, Центарот за згри-
жување на стари и изнемоштени лица „13 Но-
ември" — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца 
- Битола, Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци - Скопје, Старскиот дом „Суе Рајдер" 
- Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески 
- Платник" - Прилеп, Домот за старци „Зафир 
Сајто" — Куманово и Работната организација за 
згрижување и воспитување на деца и младинци 
„25 мај" — Скопје, општинските самоуправни ин-
тересни заедници за социјална заштита од: Бе-
рово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Вини-
ца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хи-
сар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива 
Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, 
Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, 
Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и 
Штип, Самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита на град - Скопје и Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Скопје. 
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Врз основа на член 30 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/73) и член 17, 19 став 1 алинеја 9, член 
27, 28 точка 4 и член 29 точка 3 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Општинската заедница, на за-
едничката седница на трите собори, одржана на 29 
јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА БОЛНИЧКОТО 
ЛЕКУВАЊЕ ПО БОЛНИЧКИ ДЕН ЗА СМЕСТУ-
ВАЊЕ НА МАЈКИ - ПРИДРУЖНИЧКА НА БОЛ-
НИ ДЕЦА, ЗА ЛЕКУВАЊЕ И НЕГУВАЊЕ НА ДО-
НОСЕНИ И НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА СО МАЈКИ И 
БЕЗ МАЈКИ И ЗА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА, 
РЕАНИМАЦИЈА И АНЕСТЕЗИЈА ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука до склучувањето на Самоуправ-

ната спогодба меѓу Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување и Меди-
цинскиот центар — Струмица, во смисла на член 
11 став 2 и 3 од Самоуправната спогодба за утврду-
вање единствени цени на здравствените услуги од 
амбулантно-поликлиничката и аптекарската деј-
ност и болничкото лекување по болнички ден во 
СР Македонија се утврдуваат цени на болнички 
лекувања по болнички ден за сместување на мајки 
— придружнички на болни деца за лекување и не-
гување, за недоносени и доносени деца со мајки и 
без мајки, како и за интензивно лекување за оси-
гурениците осигурени при Заедницата на здравст-
вото и здравственото осигурување — Струмица и 
други осигуреници при други самоуправни интерес-
ни заедници на здравството и здравственото осигу-
рување кои користат здравствена заштита во Ме-
дицинскиот центар - 1 Струмица, до склучувањето 
на Републичката самоуправна спогодба по член 12 
од Спогодбата, се утврдуваат цените на болничкиот 
ден. 

II 
1. Цената на болничкото лекување по болнички 

ден за сместување на мајки — придружнички на 
болно дете се утврдува на 120 динари. 

2. Цената на лекувањето и негувањето на до-
несени и недоносени деца со мајки и без мајки, се 
утврдува по болнички ден и тоа: 

— за недоносени деца со мајки и без мајки — 
140 динари; 

— за доно сени деца без мајки — НО динари; 
— за доносени деца со мајки — 46 динари. 

III 
Цената за лекување на болни во одделението 

за интензивна терапија, реанимација и анестезија 
при хируршката служба на Медицинскиот центар 
— Струмица, се утврдува на 1.298,00 динари. Во 
оваа цена не влегуваат следните лекарства: крв и 
крвни деривати, крвни зиместатели, инфузиони 
раствори со системите за давање цитостиза, корти-
костериоди, тразилол, рендгенски снимки и др. 

За службата за хируршки болести се признава 
интензивната нега најмногу до 7 дена. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 4. 1979 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1002/1 
29 јуни 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

делија Петров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

2 9 6 , л / 

Врз основа на член 11, а со примена на член 55 
од Статутот на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за воспитание и образование на оп-
штината Гази Баба — Скопје, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Гази Баба — 
Скопје, на УП-та седница одржана на 5 септември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАС-
ТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕ-
ТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ ВО 
1979 ГОДИНА, БР. 08-18 ОД 7. III. 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите од личните 
доходи на работниците за задоволување на потре-
бите и интересите во областа на предучилишното 
и основното воспитание и образование на подрачје-
то на општината Гази Баба — Скопје во 1979 го-
дина, бр. 08-18 од 7. III. 1979 година. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос од 4,80 се намалува за ОДО поени и 
изнесува 4,70. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ", „Служ-
бен гласник на град Скопје" и во „Информатив-
ниот билтен на СИЗ за воспитание и образование 
на град Скопје". 

Бр. 08-45 
5 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Танас Јолакоски, с. р. 
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Врз основа на член 11, а со примена на член 
55 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за воспитание и образование на 
општината Карпош — Скопје, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Карпош — 
Скопје, на У1-та седница одржана на 28 јуни 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАС-
ТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ - СКОПЈЕ 

ВО 1979 ГОДИНА, БР. 08-18 ОД 15. III. 1979 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите од лични-
те доходи на работниците за задоволување на пот-
ребите и интересите во областа на воспитанието 
и образованието на подрачјето на општината Кар-
пош — Скопје во 1979 година, бр. 08-18 од 15. III. 
1979 година. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос од 4,80 се намалува за ОДО поени и 
изнесува 4,70. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и „Информа-
тивниот билтен на СИЗ за воспитание и образо-
вание на град Скопје". 

Бр. 08-46 
28 август 1979 година 

Скопје 
Претседавач, 

Спасе Лазаревски, с. р. 

298. 

Врз основа на член 11, а со примена на член 
55 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за воспитание и образование на 
општината Кисела Вода — Скопје, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Кисела 
Вода — Скопје, на У1-та седница одржана на 6. 
септември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАС-
ТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА - СКОП-

ЈЕ ВО 1979 ГОДИНА, БР. 08-13 ОД 12. III. 1979 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за задоволување на 
потребите и интересите во областа на предучилиш-

ното и основното воспитание и образование на под-
рачјето на општината Кисела Вода — Скопје во 
1979 година, бр. 08-13 од 12. III. 1979 година. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од 

работен однос од 4,80 се намалува за 0,10 поени и 
изнесува 4,70. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и во „Инфор-

.мативниот билтен на СИЗ за воспитание и обра-
зование на град Скопје". 

Бр. 08-48 
6 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Николина Поповска, с. р. 

299. 

Врз основа на член 11, а со примена на член 
54 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за воспитание и образование на 
Општината Центар — Скопје, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за 
воспитание и образование на Општината Центар 
— Скопје, на У1-та седница одржана на 27 јуни 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАС-
ТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ВО 
1979 ГОДИНА, БР. 08-20 ОД 12. III. 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите од лични-
те доходи на работниците за задоволување на пот-
ребите и интересите во областа на предучилиш-
ното и основното воспитание и образование на 
подрачјето на општината Центар — Скопје во 1979 
година, бр. 08-20 од 13. III. 1979 година. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од 

работен однос од 4,80 се намалува за ОДО и изне-
сува 4,70. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и во „Инфор-
мативниот билтен на СИЗ за воспитание и обра-
зование на град Скопје". 

Бр. 08-44 
28 август 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Радица Наумовска, с. р. 
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300. 

Врз основа на член 11, а со примена на член 
55 од Статутот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за воспитание и образование на 
општината Чаир — Скопје, Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за воспи-
тание и образование на општината Чаир — Скопје, 
на У1-та седница одржана на 21 јуни 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАС-
ТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТИНА ЧАИР - СКОПЈЕ ВО 1979 

ГОДИНА, БР. 08-16 ОД 14. III. 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за задоволување на 
потребите и интересите во областа на предучилиш-
ното и основното воспитание и образование на 
подрачјето на општината Чаир — Скопје во 1979 
година, бр. 08-16 од 14. III. 1979 година. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос од 4,80 се намалува за ОДО поени и 
изнесува 4,70. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и во „Инфор-
мативниот билтен на СИЗ за воспитание и обра-
зование на град Скопје". 

Бр. 08-43 
5 јули 1979 година 

Скопје 
Претседавач, 

Бојко Кираџиски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Тефик Дошљак од Скопје, ул. „143 бис" бр. 
148, поднесе предлог за докажување смртта на ли-
цето Нуредин Дошљак од село Блаце, кој наводно 
загинал во текот на 1944 година во село Блаце, а 
во матичната книга на умрените не е заведен. 

Бидејќи лицето Нуредин Дошљак е во неиз-
весност се повикува да се јави, доколку е жив, 
како и секој оној што знае за неговиот живот да 
му јави за тоа на судов во рок од три месеци од 
објавувањето на огласот во „Службен лист на 
СФРЈ", „Службен весник на СРМ" и на огласната 
табла на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. 
По истекот на овој рок судот ќе донесе решение 
со кое се утврдува дека лицето Нуредин Дошљак 
загинал во текот на 1944 година. 

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, Р. бр. 
69/79. (56) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за физичка 
делба по предлогот на Матевска Павлина, родена 
Трпчевска од село Глоѓи, против Трпчевска Дара, 
сега со непознато место на живеење во САД. 

Се повикува Трпчевска Дара да се јави пред 
судот, достави адреса или одреди полномошник кој 
ќе ја застапува во постапката за физичка делба 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе и биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС, бр. 34/79. 
(52) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на Алиме 
Муслии од село Нераште, против тужениот Идриз 
Изет Муслии од село Нераште, сега со непознато 
место на живеење во Данска. 

Се повикува тужениот Идриз Изет Муслии од 
село Нераште, да се јави пред судот, достави ад-
реса или одреди полномошник кој ќе го застапу-
ва по овој предмет во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. Во спротивно ќе му биде пос-
тавен привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 665/79. 
(53) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Ристов-
ски Илија од село Одри, против тужениот Ристо 
Кировски од село Одри, сега иселен во САД со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот Кировски Крстов Рис-
то да се јави лично пред судот, достави адреса 
или да одреди полномошник кој ќе го застапува 
по овој спор во рок од 30 дена-по објавувањето на 
огласот. Во спротивно ќе му се постави привремен 
старател преку Центарот за социјални работи — 
Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 745/79. 
(54) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за сопственост и владение по тужбата на 
тужителката Џафери Хурије од Тетово, ул. „То-
дор Ципоски — Мерџан" бр. 75-а, против тужениот 
Ракипи Шукри, ул. „106" бр. 3, Тетово, на привре-
мена работа во Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Ракипи Шукри лично 
да се јави пред судот, достави адреса или одреди 
полномошник кој ќе го застапува по предметот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок ќе му биде поставен привре-
мен старател преку Центарот за социјални работи 
— Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 666/79. 
(55) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за измена на одлука за издршка по тужбата на 
тужителите Фатиме и Африме Рамадан Деари од 
с. Селце против тужениот Рамадан Сали Деари 
од с. Шипковица, сега на привремена работа во 
Западна Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Рамадан Сали Деари 
од село Шипковица да се јави пред судот, доста-
ви адреса или одреди полномошник кој ќе го зас-
тапува по овој спор во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. Во спротивно ќе му биде пос-
тавен привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 766/79. 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Верица Танчева, Скопје. (529) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од ВПИЕ — Скопје „Климент Охридски" на име 
Џевриа Рашити, Бујановац. (530) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име Зо-
ран Дедиќ, Скопје. (531) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев", Куманово на име 
Феми Љатифи, Куманово. (532) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Владо Тасевски", 
Скопје на име Љупка Ѓорѓиевска, Скопје. (533) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телства за Ш и IV година, издадени од Гимна-
зијата „Гоце Делчев", Куманово на име Садије 
Мифтари, с. Лопате, Куманово. (534) 

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата 
„Никола Карев" на име Никола Димовски, Скопје. 

(535) 
Диплома за положен завршен испит, издадена 

од „Коце Металец" — Скопје на име Лазар Лас-
ков, Скопје. (536) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од О.У. 
„Јане Сандански", Скопје на име Агим Демири, 
Скопје. (537) 

Уверение, издадено од Работнички универзи-
тет „Кочо Рацин", Скопје на име Евангелис Кара-
ѓозис, Скопје. (538) 

Готовински чек бр. 066251 во вредност од 5.000,00 
динари, издаден од СОК — Економски факултет на 
име Емерла Хусеин, Приштина. (539) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" Куманово на име Шаби Алијии, 
с. Лопате, Куманово. (540) 

Работна книшка издадена од Скопје бр. 3734 
на име Здравко Коцевски, Скопје. (541) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Танчев, Скопје. (542) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Трговскиот училишен центар — Скопје на име Бла-
гоја Добрашевиќ ,Скопје. (543) 

Свидетелство за IV година и свидетелство за 
положен завршен испит, издадени од Металниот 
училишен центар „Наце Буѓо,ни" во Куманово на 
име Санде Тасковски, ул. „11 Октомври" бр. 76/23, 
Куманово. (544) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од средното училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Лазо Цакончев, Скопје. (545) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Иво Лола Рибар", с. Пожаране, 
Гостивар на име Јевросима Крстевска, Скопје. (546) 

Воена книшка, издадена во Краљево на име 
Ѓокица Димишковски, Скопје. (547) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Орце Николов", Скопје на 
име Силва Вердел, Скопје. (548) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Средното хемиско училиште „Марија 
Кири — Склодовска" — Скопје на име Вера Стан-
чевска, Скопје. ' (549) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев", Куманово на име Рецепи 
Љутви, Куманово. (550) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Средно техничко училиште „Наце Буѓони" — 
Куманово на име Сашо Спасиќ, Куманово. (551) 

Свидетелство за III и IV година и диплома за 
положен завршен испит, издадено од Гимназија-
та „Гоце Делчев" — Куманово на име Рафиз Адем, 
с. Черкези, Куманово. (552) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Саг-
бет Рахмани, с. Лопате, Куманово. (553) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име То-
ме Трајковски, Скопје. (554) 

Свидететслво за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Моша Пијаде" — Скопје на 
име Богдан Цветковски, Скопје. (555) 

Свидетелство за Ш и IV година и за положен 
завршен испит, издадени од Гимназијата „Браќа 
Миладиновци" — Драчево на име Никола Ива-
новски, Скопје. (556) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Сред-
ното училиште за внатрешни работи во Скопје на 
име Виктор Ангелов, Скопје. (557) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Драгомир Бокиќ, Скопје. (558) 

Свидетелства за П и IV година и завршен ис-
пит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев", Ку-
маново на име Лилјана Стојановска, ул. „Ристо-
вац" — 4, Куманово. (559) 

Индекс број 12819, издаден од Економскиот 
факултет во Скопје на име Васил Христовски, 
Скопје. (560) 

Свидетелство за I година, индустриско учи-
лиште — електро смер на име Јане Димовски, 
Скопје. (561) 

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Зорка ѓорѓиева, Скопје. (562) 

Уверение за завршен дактилографски курс во 
Скопје, издадено од Стено-дактилографското учи-
лиште во 1976 година на име Силвана Ристовска, 
с. Лешок, Тетово. (563) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телства за I и И година, на име Мустафа Меме-
дов, Скопје. (564) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. 
Пезово на име Даринка Стаменовска, с. Пезово, 
Куманово. (565) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. 
У. „Иднина" на име Селим Усеинов, Скопје. (566) 

Свидетелства за I, П и Ш година, издадени од 
Угостителското училиште со практична обука на 
име Гордана Величковска, Скопје. (567) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емини Сејди, Скопје. (500) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Бајрам Шабани", с. Лип-
ково на име Исен Рецепи, Скопје. (501) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Стив Наумов" од Скопје на име 
Марика Арсова, Скопје. (502) 

Свидетелство за завршено Ш и IV година гим-
назија, издадено од Гимназијата „Коста Сусинов", 
Радовиш на име Драгица Дусева, с. Сушица, 
Струмица. 

Диплома за положен завршен испит за сред-
но образование, издадена од Гимназијата „Коста 
Сусинов", Радовиш на име Драгица Дусева, с. Су-
шица, Струмица. (504) 

Ученичка книшка од I до IV година, издадена 
од Рудници и железарница, Скопје на име Ѓоко 
Димовски, Скопје. (505) 

Воена книшка, издадена од Заечар на име Ја-
шар Ибраими, Скопје. (506) 

Ученичка книшка од I до IV година, издаде-
на од Гимназијата „Никола Карев на име Елиза-
бета Кузввска, Скопје. (507) 

Индекс бр. 1344/М, издаден од Машинскиот фа-
култет во Скопје на име Богољуб Гогоски, Струга. 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Кочо Рацин" со паралелки на економско 
училиште од Скопје на име Шенгуљ Сеј фејдин, 
Скопје. (509) 

Свидетелство за I, П и Ш година, издадени од 
АСУЦ, Скопје на име Роте Петков, Скопје. (510) 

Свидетелства за П и IV година и диплома, из-
дадена од Гимназијата „Гоце Делчев", Куманово 
на име Диљавер Алити, Куманово. (511) 
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Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Огњен Таневски, Скопје. (512) 

Свидетелство за завршено VIII одделение ,из-
дадено од Училиштето „29 Ноември", с. Петралица 
— Крива Паланка на име Елица Станоковска, 
Скопје. (513) 

Свидетелство за завршено средно трговско 
училиште Ш година, издадено од Трговскиот учи-
лишен центар во Скопје на име Цека Стојков-
ска, Куманово. (514) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Блажо Димовски, Скопје. (515) 

Свидетелство за IV одделение, издадено во 
Агино Село — Куманово на име Марко Маневски, 
Скопје. (516) 

Штедна книшка, издадена од Стопанска банка 
— Основна банка по налог „Македонија табак" со 
бр. 242807/59 на име Раиф Садики, Скопје. (517) 

Воена книшка, издадена од Суботица на име 
Бранко Костовски, Скопје. (518) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште „Христијан Тодо-
ровски Карпош", с. Драгоманце на име Добринка 
Алексоска, с. Драгоманце, Куманово. (519) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телство, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев", 
Куманово на име Јонус Мисини, Куманово. (520) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телство за IV година, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев", Куманово на име Магбуле Лати-
фи, Куманово. (521) 

Индекс бр. 2902, издаден од Архитектонскиот 
факултет на име Лидија Чулева, Скопје. (568) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" Куманово на име Мир-
јана Никовска, Куманово. (569) 

Свидетелства за Ш и IV година, издадени од 
Авто-сообраќаен центар на име Марјан Јакимов-
ски, Скопје. (570) 

Диплома за положен завршен РАСПИТ, издаде-
на од Индустриското училиште во Битола на име 
Владо Поповски, Битола. (571) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово 
со број на книга 17/173/74 на име Василије Сми-
левски, Скопје. (572) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Тр-
говското училиште во Скопје на име Форинка Ве-
лјановска, Скопје. (573) 

Свидетелства за Ш и IV година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Раиф Бајрам, Куманово. (574) 

Работна книшка, издадена од Неготино на име 
Душанка Батиќ, Скопје. (575) 

Свидетелство за VI клас гимназија под уп. 
бр. 7 од 28.06.1938 година на име Момчило Ман-
чиќ, Куманово. (576) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Осмолетката „Јане Сандански", Скопје на име 
Мендерез Мендеров, Скопје. (577) 

Свидетелства за I, II. Ш и IV година и дипло-
ма за положен завршен испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Ми-
љазам Хамзиу, Куманово. (578) 

Свидетелство за IV година и диплома за по-
ложен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Ќани Афузи, 
Куманово. (579) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гим-
назијата „Скендербег" во Прешево на име Ќани 
Афузи, Куманово. (580) 

Индекс со бр. 2341, издаден од Градежен фа-
култет, Скопје на име Раде Личовски, с. Цер, Ки-
чево. (581) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Митре Велков, Скопје. (582) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Јо-
ван Мицковски, Скопје. (583) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Јован Мицковски, Скопје. (584) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „Климент Охридски" во Охрид на име 
Тодор Котески, Скопје. (585) 

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Фитнет Бајрамова, Скопје. (586) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Коле Неделков-
ски Скопје на име Ана Жантевска, Скопје. (587) 

Работна книшка, издадена од Кавадарци на 
име Менча Николиќ, Скопје. (588) 

Свидетелство за квалификуван армиран, из-
дадено од Градежниот машински центар во Скоп-
је на име Боро Стојковски, Скопје. (589) 

Свидетелство за П година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Ек-
рем Амети, Куманово. (590) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од с. Романовце на име Имер Саити, с. Ро-
мановце, Куманово. (591) 

Свидетелство за IV година и диплома за поло-
жен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Љупчо Сантов" во Кочани на име Стојче Ива-
нов, Скопје. (592) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Електронското училиште во Ниш на име Мом-
чило Аврамовски, Куманово. (593) 

Воена книшка, издадена од Титов Велес на 
име Ристо Ристовски, с. Ново Село, Скопје. (594) 

Легитимација за повластено возење во град-
ски сообраќај врз основа на партизанска спомени-
ца од 1941 година со бр. 24992/61 на име Сарџо 
Исоски, Скопје. (595) 

Свидетелства за I и И година, издадени од 
Гимназијата „Орце Николов" во Скопје на име 
Оливера Велова, Скопје. (596) 

Пасош со бр. МА-035464/70, издаден од Скопје 
на име Марија Павловска, Скопје. (597) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Доситеј Обрадо-
виќ" во Скопје на име Горан Костов, Скопје. (598) 

Возачка дозвола, издадена од Скопје на име 
Илија ѓорѓиевски, Скопје. (599) 

Воена книшка, издадена од Титоград на име 
Илија ѓорѓиевски, Скопје. (600) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште „Карпош" с. Умин 
Дол на име Верка Станковиќ, Скопје. (601) 

Здравствена легитимација, издадена од Воена 
пошта 7691 во Скопје на име Антун Краљ, Скопје. 

Диплома за положен завршен испит, издаде-
на од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на 
име Џемаиљ Исеини, Куманово. (603) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев", Куманово на 
име Благоја Насковски, Куманово. (604) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Сто-
јан Цветковски, Скопје. (605) 

Воена книшка, издадена од Крушево на име 
Томе Богески, Скопје. (606) 

Воена книшка, издадена од Крушево на име 
Пане Богески, Скопје. (607) 

Диплома за завршен испит, издадена од Еко-
номското училиште „Моша Пијаде", Куманово на 
име Јасмина Мишковска, ул. „Народна Револуци-
ја" бр. 73, Куманово. (608) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Санде Ацевски, Скопје. (609) 

Воена книшка, издадена во Дуго Село на име 
Стојан Бошковски, Скопје. (610) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Иљас Мустафов, Скопје. (611) 

Свидетелство за VIII одделение ,издадено од 
Осмолетката „Коле Неделковски", Скопје на име 
Мирјана Ковачевиќ, Скопје. (612) 

Диплома за завршен испит и свидетелство за 
Ш и IV клас, издадени од Техш1чкото училиште 
„Гоце Делчев", Куманово на име Хамди Амети, ул. 
„Р. Луксембург" бр. 6, Куманово. (613) 
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Воена книшка, издадена од Скопје на име Ха-
кија Коиќ, Скопје. (614) 

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Дејан Зенделски, Скопје. (615) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од 
Осмолетката „Маршал Тито", с. Брезица на име 
Ацо Петревски, Скопје. (616) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „Цветан Димов" Скопје на име Атнан 
Хасан, Скопје. (617) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
А.С.У.Ц., Скопје на име Ацо Доксимовски, Скопје. 

Воена книшка, издадена од Илирска Бистри-
ца на име Фетиљ Веселовски, Скопје. (619) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Марика Леши Романчева, Скопје. (6̂ 1)) 

Воена книшка, издадена во Пула на име Јо-
сиф Бошковски, Скопје. (621) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Хе-
миското училиште „Марија Кири Склодовска" во 
Скопје на име Љубица Николовска, Скопје. (622) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Славчо Стојмен-
ски" во Виница, Борис Андреев, Виница. (623) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Цветан Димов" во Скопје на име 
Шакир Аднан, Скопје. (624) 

Свидетелство за завршено едногодишно дакти-
лографско училиште во Скопје на име Кирил Пе-
тревски, Скопје. (625) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од ГМЦ во Скопје на име Илија Митов, Скопје. 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Бранко Гелов, Скопје. (627) 

Ученичка книшка за I година, издадена од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич", Скопје на 
име Весна Марковска, Скопје. (628) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Владо Тасевски' 
во Скопје на име Силвана Стојанова, Скопје. (629) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Оли-
вера Лазаревска, Куманово. (630) 

Уверение за фризер за мажи издадено од Оп-
штина Скопје на име Панче Фенев, Скопје. (631) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Еремија Додевски, Скопје. (632) 

Здравна легитимација, издадена од Скопје на 
име Геро Атанасовски, Скопје. (633) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Никола Кондевски, Скопје. (634) 

Свидетелства за Ш и IV клас и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Имријад Феј-
зули, с. Лопате, Куманово. (635) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телство за IV година, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Фериз Дер-
виш, Куманово. (636) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Ѓоко Менковски, Скопје. (637) 

Воена книшка, издадена од Сомбор на име 
Јане Тасковски, Скопје. (638) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Василија Михајлов, Скопје. (639) 

Парични три налога со ж. рачун на банка бр. 
60811-620-16-3-7200 и бр. на рачун 20 и штедна 
книшка со бр. 614-712-726, издадени од Републич-
ки позајмни фонд на студенти во Белград на име 
Вељко Томовиќ Скопје. (640) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Цане Ангеловски, Куманово. (641) 

Свидетелства за завршена Ш — IV година, из-
дадени од С.Т.У. „Здравко Цветковски" во Скопје 
на име Миодраг Јовановиќ, Скопје. (642) 

Воена книшка, издадена од Смедеревска Па-
ланка на име Абдиселам Ибрахим, Скопје. (643) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Ќани Алију, Куманово. (644) 

Свидетелства за Ш, IV година и диплома за 
положен завршен испит издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово, на име Марина Тодо-
ровска, Куманово. (645) 

Воена книшка, издадена од Прилеп на име 
Страшко Атанасовски, Скопје. (646) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Средното земјоделско училиште „Киро Бурназ" 
во Куманово на име Часлав Топшиов, Куманово. 

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Мирко Трајковски, Скопје. (648) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Живка Чекичевска, Скопје. (649) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово, на 
име Шаби Лимани, Куманово. (650) 

Воена книшка, издадена во Земуниќ на име 
Горѓи Коневски^ Скопје. (651) 

Свидетелство за Ш и IV година и диплома 
за положен завршен испит издадени од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" во Куманово на име Предраг 
Димковски, Куманово. (652) 

Воена книшка, издадена во Вараждин на име 
Мустафа Шериф, Скопје. (653) 

Индекс со бр. 2702, издаден од Градежниот фа-
култет во Скопје на име Николаос Панагопулос, 
Скопје. (654) 

Потврда за дипломиран лекар, издадена од 
Медицинскиот факултет во Скопје на име Коста 
Бебековски, Скопје. (655) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет при Работната организа-

ција за шумарство, дрвна индустрија и пластика 
„ПРЕСПА" — Основна организација на здружен 
труд Дрвна индустрија — Ресен, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
товоден орган — директор на РО за шумарство, 
дрвна индустрија и пластика „Преспа" — ООЗТ 
Дрвна индустрија — Ресен 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено висока школска подго-
товка — шумарски факултет, со 6 години работно 
искуство; 

— да имаат морално-политички квалитети во 
вршењето на работната функција; 

— да не се под истрага; 
— да не се осудувани за кривично дело по 

член 511 од Законот за здружениот труд и 
— да се државјани на СФРЈ. 
Кон молбата кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација: 
— диплома за завршено образование, 
— потврда за работно искуство, 
— лекарско уверение, 
— уверение дека не се под истрага и 
— уверение дека не се осудувани за кривич-

но дело по член 511 од ЗЗТ. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето во дневниот печат. 
Молбите со потребната документација да се 

достават на адреса: РО за шумарство, дрвна ин-
дустрија и пластика „Преспа" — ООЗТ Дрвна ин-
дустрија — Ресен, со дознака за конкурсна ко-
мисија. 

Некомплетираните и ненавремено пристигна-
тите молби нема да бидат земени предвид при 
разгледувањето. (222) 
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Работничкиот совет при Работната организа-
ција за шумарство, дрвна индустрија и пластика 
„ПРЕСПА" — Основна организација на здружен 
труд Стопанисување со шуми — Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален ра-
ботоводен орган — директор на РО за шумарство, 
дрвна индустрија и пластика — Основна органи-
зација на здружен труд Стопанисување со шуми 
— Ресен 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено висока школска подго-
товка — шумарски факултет со 6 години работно 
искуство; 

— да имаат морално-политички квалитети во 
вршењето на работната функција; 

— да не се под истрага; 
— да не се осудувани за кривично дело по 

член 511 од Законот за здружениот труд и 
— да се државјани на СФРЈ. 
Кон молбата кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација: 
— диплома за завршено образование, 
— потврда за работно искуство, 
— лекарско уверение, 
— уверение дека не се под истрага и 
— уверение дека не се осудувани за кривич-

но дело по член 511 од ЗЗТ. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето во дневниот печат. 
Молбите со потребната документација да се 

достават на адреса: РО за шумарство, дрвна ин-
дустрија и пластика, ООЗТ Стопанисување со шу-
ми — Ресен, со дознака за конкурсната комисија. 

Некомплетираните и ненавремено пристигна-
тите молби нема да бидат земени предвид при 
разгледувањето. (223) 

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник во сите наставни 
звања и еден помлад асистент и тоа: 
1. еден наставник по предметот Технологија на 

боење во Иститутот за текстил и текстилни влакна, 
2. еден помлад асистент во областа на хемиско 

инженерство, подрачје технолошки операции на 
Институтот за хемиско и контролно инженерство. 

Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те предвидени со Законот за високото образова-
ние на СРМ и Правилникот за избор и реизбор 
на наставници и асистенти на Факултетот. 

Кандидатите да приложат: препис од дипло-
мата, биографија, список на стручните, односно 
научните трудови и по примерок од трудовите. 

Молбите со наведените прилози, кандидатите 
можат да ги поднесуваат секој работен ден во 
архивата на Факултетот или преку пошта во на-
ведениот рок. 

Конкурсот е отворен триесет дена од денот на 
објавувањето. (147) 

Работничкиот совет на ГЗРО „Ремонт" — Скоп-
је, врз основа на член' 16 став 3 од Статутот на 
работната организација, член 51 од Правилникот 
за работните односи и член 26 став 1 точка 2 од 
Правилникот за организација и систематизација 
на работите и работните задачи во работната ор-
ганизација 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на технички директор на ГЗРО „Ре-
монт" — Скопје на неопределено работно време 
Покрај општите услови пропишани со Зако-

нот кандидатот треба да ги исполнува следни-
те услови: 

— да има висока стручна подготовка од гра-
дежна насока; 

—- да има најмалку пет години работно искуст-
во на раководни работи и работни задачи; 

—- да има смисла за организација; 
— да има морално-политички квалитети. 
На работите и работните задачи се врши ре-

избор на секои четири години. 
Пријавите со потребната документација се дос-

тавуваат во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

Неблаговремените и непотполни пријави нема 
да се земаат во разгледување. 

Кон пријавата кандидатите се должни да дос-
тават кратка автобиограф^ а. 

Личниот доход ќе се определи согласно Пра-
вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците во работната организација. 

Пријавите со потребната документација да се 
доставуваат на адреса: Градежно-занатска работна 
организација „Ремонт" — Скопје, булевар „Маке-
донско-косовска бригада" бб — Скопје. (218) 

Работничкиот совет на Работната организаци-
ја за, шумарство, дрвна индустрија и пластика 
„ПРЕСПА" - Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен 
орган — директор на работната организација 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено шумарски факултет, 
— да имаат 6 години работно искуство и тоа 

на раководно работно место, 
— да поседуваат морално-политички квалитети 

за вршење на работната функција, 
— да не се под истрага, 
— да не се осудувани за кривични дела по 

член 511 од Законот за здружен труд и 
— да се државјани на СФРЈ. 
Кон молбата кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација: 
— диплома за завршено образование, 
—- потврда за работно искуство, 
— лекарско уверение, 
— уверение дека не се под истрага и 
— уверение дека не се осудувани за кривич-

но дело по член 511 од ЗЗТ. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето во дневниот печат. 
Молбите со потребната документација да се 

достават на адреса РО за шумарство, дрвна ин-
дустрија и пластика „ПРЕСПА" — Ресен, со доз-
нака за конкурсната комисија. 

Некомплетираните и ненавремено пристигнати-
те молби нема да бидат земени предвид при раз-
гледувањето. (148) 

СОДРЖИНА 

Одлука за измена на Одлуката за пре-
мија на кравјо и овчо млеко во 1979 го-
дина — — — — — — — — — 685 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 76/79 од 6 јули 1979 година - - 685 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 106/78 од 6 јули 1979 година - - 686 

7 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
7 У. бр. 116/78 од 28 јуни 1979 година - 687 
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Стр. 700 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 септември 1979 

ВО ИЗДАНИЕ НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
СЕ НАОЃААТ ВО ПЕЧАТ НОВИ ЗБИРКИ 

1. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

СО ОБЈАСНУВАЊА И СУДСКА ПРАКТИКА И СО РЕГИСТАР НА ПОИМИТЕ 
Збирката ги содржи: Законот за наследувањето, Законот за вонпроцес-

ната постапка и Законот за решавање на судири на законите и надлежноста 
во статусните, семејните и во наследните односи. 

Целта на збирката е да го олесни користењето на Законот за наследу-
вањето и Законот за вонпроцесната постапка. Збирката, со објаснувањата и 
со приказот на поширокиот избор на судската практика, како и со регистарот 
на поимите, претставува една вообличена целина од овој вид, која може да им 
послужи како прирачно помагало на судовите и другите правосудни и заинте-
ресирани органи, на работните организации, на адвокатите и на сите други што 
на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за проблемите на насле-
дувањето и вонпроцесната постапка. 

Збирката ја приготвил д-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на 
Македонија. Предговор д-р ѓорѓи Цаца, републички секретар за правосудство. 

Цена 95 динари 

2. ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 25/79) 

Цена 46 динари 

3. ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИ-
РАЊЕ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА 

(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 10/79) 
Цена 43 динари 
Овие збирки можат да се порачаат на адреса: Службен весник на СРМ, 

Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10-а — Служба за претплата — Жиро сметка 
40100-603-12498. 

на општината Гази Баба — Скопје во 
1979 година, бр. 08-18 од 7. III. 1979 го-
дина - - - - - - - - - 693 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за задово-
лување на потребите и интересите од 
областа на предучилишното и основно-
то воспитание и образование на подрач-
јето на општината Карпош — Скопје во 
1979 година, бр. 08-18 од 15. III. 1979 го-
дина — — — — — — — — — 694 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за задоволу-
вање на потребите и интересите од обла-
ста на предучилишното и основното вос-
питание и образование на подрачјето на 
општината Кисела Вода — Скопје во 1979 
година, бр. 08-13 од 12. Ш. 1979 година 694 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување' стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за задово-
лување на потребите и интересите од 
областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачје-
то на општината Центар — Скопје во 
1979 година, бр. 08-20 од 12. Ш. 1979 го-
дина - - - - - - - - - 694 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за задово-
лување на потребите и интересите од 
областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето 
на општината Чаир — Скопје во 1979 го-
дина, бр. 08-16 од 14. III. 1979 година - 695 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Општествен договор за изедначување на 
неопходното ниво на обезбедување и за-
доволување на основните права од со-
цијалната заштита во 1979 година — — 688 
Самоуправна спогодба за висината на 
постојаната парична помош на корисни-
ците на социјална заштита — — — 689 

1 Самоуправна спогодба за измени и до-
полнувања на Самоуправната спогодба 
за сместување лица во друго семејство — 690 

' Самоуправна спогодба за измени и до-
полнувања на Самоуправната спогодба 
за заедничките основи и мерила за обе-
мот на другите права од социјалната 
заштита — — — — — — — — 691 

Спогодба за висината на цените на ус-
лугите на организациите на здружениот 
труд од областа на социјалната заштита 691 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
Одлука за утврдување цената на бол-
ничкото лекување по болнички ден за 
сместување на мајки — придружнички 
на болни деца, за лекување и негува-
ње на доносени и недоносени деца со 
мајки и без мајки и за интензивна те-
рапија, реанимација и анестезија за 1979 
година — — — — — — — — — 693 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите од лич-
ните доходи на работниците за задово-
лување на потребите и интересите во 
областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


