
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 20 јули 1979 
С к о п ј е 

Број 24 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 12 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

330. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
СЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ 
Се прогласува Законот за изменување и допол-

нување на Законот за посебниот данок на промет 
на производи и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 13 јули 1979 година. 

Бр. 08-1801 
13 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги — пречистен текст („Службен 
весник на СРМ", бр. 39/77; 42/77 и 41/78), во Тари-
фата за посебниот републички данок на промет, 
тарифните броеви 2 и 3 се бришат. 

Забелешката од тарифниот број 2 станува за-
белешка на тарифен број 1. 

Член 2 
Досегашните тарифни броеви 4, 5 и 6 стану-

ваат тарифни броеви 2, 3 и 4. 

Член 3 
Тарифниот број 7, кој станува тарифен број 5 

се менува и гласи: 

„Тарифен број 5 
На меничните кредити се плаќа посебен репуб-

лички данок на промет на услуги и тоа: 

На износот на меничниот кредит во динари Динари 

до 5.000 6 
над 5.000 до 7.500 10 

7.500 до 10.000 15 
10.000 до 15.000 20 
15.000 до 25.000 30 
25.000 до 50.000 60 
50.000 до 100.000 100 

100.000 до 150.000 150 
и за секои започнати 5.000 дин. над 150.000 дин. 15 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) посебниот данок на надоместите за услуги да 

се плаќа на износот на меничниот кредит во дина-
ри, а ако кредитот гласи во странска валута — се 
пресметува според курсот што в а ж и во моментот на 
настанувањето на даночната обврска (купување на 
единствен меничен бланкет); 

2) на мениците издадени од странство, а платн-
ен во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, по кои е веќе платен данок, односно так-
са според странските прописи, да се плаќа посеб-
ниот данок на надоместите за услуги во износ од 
10 динари на меничниот износ. Ако на таквите ме-
ници не е платен данок, односно таксг според 
странските прописи, се плаќа данок според овој та-
рифен број; 

3) по мениците издадени во странство, а пла-
тнен во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, како даночен обврзник да се смета ме-
ш а н и о т доверител, а посебниот данок на надомес-
тите за услуги да се плаќа при откупот на мени-
цата од домашната банка; 

4) на мениците издадени во странство, а плл-
тиви во странство или во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, посебниот данок на 
надоместите за услуги да се плаќа според овој та-
рифен број, а ако по тие меници се бара интервен-
ција на југословенските органи, без оглед дали на 
таквите меници веќе е платен данок или такса спо-
ред странските прописи, па и во случаите од точка 
2 од забелешката; 

5) на мениците издадени во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија посебниот да-
нок на надоместите за услуги да се плаќа исклучи-
во со купување и употреба на единствените менич-
ни бланкети, и тоа во моментот на издавањето на 
меницата; 

6) за меничниот кредит што го надминува из-
носот од 150.000 динари, посебниот данок на надо-
местите за услуги претходно да се доплати според 
овој тарифен број на износот над 150.000 динари 
к а ј Службата на општественото книговодство, што 
ќе ја потврди таа доплата на меничниот бланкет 
пропишан за износот над 100.000 до 150.000 динари 
и врз него ќе ја означи новата менична вредност за 
која меничниот бланкет в а ж и по извршената доп-
лата на данокот; 

7) за мениците што се издаваат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, врз ос-
нова на меѓународни договори за кредитот и до-
говори за кредитот што ги склучуваат домашни ор-
ганизации на здружениот труд со странски лица да 
не е задолжителна употребата на единствените ме-
нични бланкети. Таквата меница може да биде ис-
полнета и на странски јазик, а посебниот данок на 
надоместите за услуги го наплатува домашната бан-
ка најдоцна при искупот на меницата; 

8) за меничните кредити дадени во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на оп-
штествени правни лица, како и за меничните кре-
дити дадени за изградба на станови или за купу-
вање на новоизградени, а уште неуселени станови 
од организациите на здружениот труд што ги про-
изведуваат за пазарот, посебниот данок на надо-
местот за услуги да се плаќа според овој тарифен 
број само со употреба на единствениот меничен 
бланкет определен за вредност од над 10.000 до 
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15.000 динари, без оглед на височината на менич-
ниот кредит; 

9) на мениците што се издаваат според одред-
бите од Законот за обезбедување на плаќањето по-
меѓу корисниците на општествени средства („Служ-
бен 'лист на СФРЈ", бр. 60/75), не се плаќа посеб-
ниот данок на надоместите за услуги". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а одред-
бите од член 3 ќе се применуваат од денот на пуш-
тањето во оптек на единствените менични блан-
кети. 

331. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 9 јули 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
I 

Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Теодорус Теодорус Фрерихш, од Деурне, 
2. Михајло Андон Чешлароски, од Прилеп. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

да 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. Златка Бимбил Трифуновска, од Охрид. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеца 

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. Илинка Ѓорго Дојчиноска, од Прилеп, 
2. Златка Кире Илиевска, од с. Конопница. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеца 

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. Живко Тодор Јанев, од Сарај. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Благој Димче Трајковски, од с. Белимбегово. 

VI 
Изречената казна да им се намали за 1 годи-

на на: 
1. Амза Емин Азири, од Скопје, 
2. Михајло Васе Тасевски, од Скопје. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

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

1. Владимир Васил Аврамовски, од Скопје. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

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

1. Павле Живко Арсов, од Штип, 
2. Трајан Петко Цветковски, од Скопје. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна се за-

мени со условна осуда со тоа што тој дел од каз-
ната нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 
години не стори ново кривично дело на: 

1., Пужа Алберт Јан, од с. Трубарево. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-591 
9 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

332. 
Врз основа на член 61 б од Основниот закон за 

јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65, 7/67 и 10/79), а во врска со член 16, точка 24 
и член 18 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 7/74), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД 
МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И 
ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Одлуката за определување висината на на-

доместокот од малопродажната цена на бензинот и 
плинското масло, наменет за изградба, реконструк-
ција и одржување на патиштата („Службен весник 
на СРМ", бр. 39/78, 15/79 и 24/79), во член 1, точка 
1 износот „1,792" се заменува со износот „2,292", а 
во точка 2 износот „1,300" се заменува со износот 
„1,800". 

, Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 14 јули 1979 година. 

Бр. 23-1484/1 
12 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

,133. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за на-
чинот на формирањето на цените и за мерките на 
непосредната општествена контрола на цените на 
производите и услугите од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ 
ЦЕНИ НА ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА", 

„ФЛАКА Е ВЛАЗНИМИТ" И „БИРЛИК" 
1. Во Одлуката за одредување на максимални-

те цени на весниците „Нова Македонија", „Флака е 
влазнимит" и „Бирлик" („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/77) во точка 1, алинеја 1, износот „3,00" се за-
менува со „4,00". 
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2. Во точката 1 по ставот 1 се додава нов став, 
кој гласи: „Цената на саботните броеви на весни-
кот „Нова Македонија", кои се третираат како ре-
вијални броеви и се со додатен број на страници, 
изнесува 5,00 динари". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 24 
јуни 1979 година. 

Бр. 23-966/1 Претседател 
10 мај 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

334. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија Славко Гавриловски, раководител на служ-
ба во Стопанската комора на Македонија. 

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

Бр. 17-1324/1 Претседател 
19 јуни 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

335. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на точката 
6 од член 46 од Самоуправната спогодба за заед-
нички критериуми и мерила за решавање на стан-
бени прашања на работниците, склучена на 25 ја -
нуари 1978 година, меѓу основните организации на 
здружениот труд и работните заедници во состав 
на Работната организација Рудници и железарница 
„Скопје" во Скопје, на основа членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од За -
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 14 јуни 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на точката 6 од член 

46 на Самоуправната спогодба за заеднички кри-
териуми и мерила за решавање на станбени пра-
шања на работниците, склучена на 25 јануари 1978 
година меѓу основните организации на здружениот 
труд и работните заедници во состав на Работната 
организација Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација Рудници 
и железарница „Скопје" во Скопје, на начин опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на ставот 2 на точка 6 
од член 46 на самоуправната спогодба означена во 
точката .1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорената 
одредба со начелото на еднаквост, како и со на-
челото на единствениот југословенски пазар. 

Во претходната постапка и на седницата Судов 
утврди дека во означената самоуправна спогодба 

меѓу основите за утврдување редот на првенството 
при доделувањето станови е утврден и основот ра-
ботен стаж. При тоа е утврдено дека во ставот 1 на 
точката 6 на член 46 од самоуправната спогодба се 
определени бодови за вкупниот работен стаж на ра-
ботникот, а во оспорениот став 2 на оваа точка е 
определено покрај вкупниот работен стаж, за секо-
ја помината година на работа во работната органи-
зација да се додава уште по 1 бод. Од оваа одред-
ба се гледа дека при утврдувањето редот на првен-
ството за добивање стан, по основот работен стаж 
се утврдуваат, во прв ред, бодови за вкупниот ра-
ботен стаж на работникот, но притоа работниот 
стаж во работната организација се вреднува поза-
силено. 

Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот за 
здружениот труд правото на работа со општествени 
средства што го стекнува секој работник во здру-
жениот труд е основа на остварувањето на негови-
те права, обврски и одговорности во здружениот 
труд. Работејќи во здружениот труд со средства за 
производство во општествена сопственост, работни-
кот создава доход кој има општествен карактер. 
Дел од остварениот доход, односно дел од чистиот 
доход работниците во основните организации на 
здружениот труд издвојуваат во фондот за заед-
ничка потрошувачка кој, покрај другото, го корис-
тат и за обезбедување станови на работниците. Ра-
ботејќи пак и создавајќи доход со општествените 
средства, работникот стекнува и работен стаж кој 
исто така има општествен карактер, без оглед на 
тоа дали е стекнат во една или во различни орга-
низации на здружениот труд. Од друга страна, сог-
ласно начелото на еднаквост утврдено во алинејата 
9 на став 3 на делот II од Уставот на СР Македо-
нија, неприкосновената основа на положбата и уло-
гата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и 
еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите на луѓето во согласност со уставноста и за-
конитоста. 

Имајќи го предвид изнесеното Судов смета де-
ка, од гледиштето на општествениот карактер на 
средствата за производство и на доходот што го 
создаваат работниците работејќи со тие средства, 
недопуштено е и создава нееднаквост меѓу работ-
ниците различното третирање на работниот стаж во 
распределбата на средствата за заедничка потро-
шувачка. Ваквото различно третирање на работ-
ниот стаж, според мислењето на Судов, се противи 
и на правниот и општествен карактер на соција-
листичката општествена сопственост и може да зна-
чи еден вид групно-сопственички однос кон опште-
ствените средства. 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од 
самоуправната спогодба е предвидено позасилено 
вреднување на работниот стаж во работната орга-
низација во однос на вкупниот работен стаж на ра-
ботникот Судов смета дека со тоа се создава неед-
наквост меѓу работниците поради што оцени дека 
оспорената одредба не е во согласност со означени-
те уставни и законски одредби. 

Судов исто така оцени дека оспорената одредба 
не е во согласност и со членот 91 од Уставот на 
СР Македонија затоа што, со различното третирање 
на работниот стаж се создава можност за попре-
чување на слободното движење на работната сила 
со што се повредува начелото на единствениот ју-
гословенски пазар, чие остварување, согласно озна-
чената уставна одредба, се обезбедува и преку сло-
бодното движење на трудот и вработување на гра-
ѓаните под исти услови што важат во местото на 
вработувањето. 

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

У. бр. 3/79 
14 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 
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336. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за кри-
териуми и мерила за решавање на станбената проб-
лематика на работниците на Основната организа-
ција на здружениот труд за ТТ врски — Меѓу-
градска од Скопје, донесен од работничкиот совет 
на основната организација на 18 јули 1978 година, 
на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија 
и членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа на 
7 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за критериу-
мите и мерилата за решавање на станбената проб-
лематика на работниците на Основната организаци-
ја на здружениот труд за ТТ врски — Меѓуградска 
од Скопје, донесен од работничкиот совет на основ-
ната организација на 18 јули 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд за ТТ врски Меѓуградска од Скопје, 
на начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка, Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на оспорениот пра-
вилник затоа што оцени дека основано може да се 
постави прашањето за неговата согласност со чле-
нот 23 од Уставот на СР Македонија и со членот 
463 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов го утврди следново; 

а) означениот правилник го донел работничкиот 
совет на основната организација на 18 јули 1978 
година; 

б) во членот 15 е определено дека основот ра-
ботен придонес и добиени признанија ќе се вред-
нува на следниов начин: за стручност и залагање, 
на предлог на стручниот колегиум, комисијата до-
делува од 1 до 55 бодови, за научни трудови и 
иновации од областа на телекомуникациите се до-
делуваат од 1 до 10 бодови, за придонес за вклу-
чување на нови системи во ТФ и ТТ мрежата од 
општ интерес за ПТТ исто така од 1 до 10 бодови 
и за залагање при вонредни состојби од 1 до 10 
бодови. 

в) во членот 16 исто така е предвиден распон 
во мерилото за основот коњуктурен кадар и кадар 
од посебен интерес и тоа од 5 до 40 бодови. Во пра-
вилникот не е определено што се подразбира под 
коњуктурен кадар или кадар од посебен интерес, 
ниту пак е одредено кој орган во конкретен случај 
дава оценка за тоа; 

г) во точката 4 на член 17 е утврдено дека 
отстапувањето на стан претставува основ во рас-
пределбата на станови кој носи 40 бодови; 

д) основот работен стаж (член 19) му дава пра-
во на работникот да учествува во распределбата 
на станови со по еден бод за секоја полна година 
работен стаж поминат во основната организација 
и во Работната организацијата за ПТТ сообраќај. 
Од ова произлегува дека работниот стаж поминат 
надвор од работната организација не е признаен 
како основ за распределба на станови. 

5. Според членовите 21 и 23 од Уставот на СР 
Македонија, работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд утврдуваат основи и мери-
ла за распоредување на остварениот доход за своја 
лична и заедничка потрошувачка, односно утврду-
ваат основи и мерила за распределба на средства-
та за лични доходи и за распределба на средства-
та за заедничка потрошувачка. Согласно членот 179 
и членот 463 од Законот за здружениот труд, ра-
ботниците во основната организација на здруже-

ниот труд, слободно и- рамноправно, во согласност 
со самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот во основна организација, со референдум меѓу 
другото одлучуваат и за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и на 
средствата за заедничка потрошувачка. 

6. На основа наведените уставни и законски од-
редби Судов смета дека работниците во основната 
организација, слободно и рамноправно, по пат на 
референдум одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на средствата за заедничка потрошу-
вачка. Со оглед на тоа што средствата кои во ос-
новната организација се издвојуваат за изградба 
или купување станови за работниците или пак кои 
се наменети за давање кредити или други погод-
ности за решавање на станбените прашања на ра-
ботниците, претставуваат средства за заедничка 
потрошувачка, Судов смета дека и самоуправниот 
општ акт со кој се утврдуваат основите и мерилата 
за нивна распределба, мора да биде донесен од ра-
ботниците во смислата на членот 23 од Уставот и 
во форма на изјаснување преку референдум, како 
што тоа го наложува членот 463 од Законот за 
здружениот труд. Со оглед на тоа што оспорениот 
правилник не е донесен на референдум Судов утвр-
ди дека оспорениот правилник не е во согласност 
со Уставот и законот. 

Оценувајќи ги членовите 15 и 16 на правилни-
кот во поглед на утврдените распони во мерилата 
по основот работен придонес и по основот кадар од 
посебен интерес, Судов смета дека на ваков начин 
всушност не се утврдени мерила по овие основи 
поради што Судов најде дека и тие одредби не се 
во согласност со Уставот. Од друга страна, кога во 
распределбата на станови извесен приоритет им се 
дава на кадрите од посебно значење за основната 
организација, Судов смета дека основната органи-
зација е должна, претходно со нормативен акт да 
определи кои стручни кадри се од посебно значе-
ње за неа. Понатаму, доколку основната организа-
ција одлучи станбеното прашање на овие работни-
ци да го решава од средствата на фондот за заед-
ничка потрошувачка, како што е во случајов, Су-
дов смета дека таа е должна да го определи обемот 
на учеството на работниците од посебен интерес во 
користењето на средствата од фондот за заедничка 
потрошувачка со цел другите работници да не се 
доведат во нерамноправна положба имајќи пред-
вид дека споменатиот основ не е израз на принци-
пот на взаемност и солидарност ниту на принципот 
на наградување според трудот, туку е израз на кад-
ровската политика во основната организација, па 
не би било во согласност со Уставот и законот тој 
основ да се предимензионира во однос на спомена-
тите уставни и законски принципи. 

Точката 4 на член 17 од оспорениот правилник, 
според која отстапувањето на стан служи како кри-
териум за добивање известен број бодови за доде-
лување на нов стан, Судов смета дека ги доведува 
работниците кои немаат никаков стан во нерамно-
правна положба со оние кои имаат веќе добиено 
стан на користење. Според мислењето на Судов, по-
седувањето или користењето на стан по основ на 
станарско право, без обзир дали и во која мерка е 
несоодветен, претставува полесен случај на стан-
бена загрозеност отколку немањето никаков стан, 
па би било спротивно на начелото на еднаквост 
работниците кои веќе имаат стан да добиваат пре-
димство пред другите работници. Доколку на овие 
работници, станот кој го поседуваат навистина не 
одговара на нивните потреби, тогаш таа околност 
ќе се цени според основот станбени прилики на ра-
ботникот, така што поседувањето на несоодветен 
стан може да биде околност при определувањето на 
станбените прилики, а не како самостоен оснор во 
распределбата на станови. Поради тоа Судов смета 
дека и оваа одредба не е во согласност со уставно-
то начело на еднаквост. 

Непризнавањето на работниот стаж поминат 
надвор од работната организација за ПТТ сообра-
ќај, според мислењето на Судов создава состојба на 
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неоправдано привилегирање на оние работници кои 
имаат поголем работен стаж во ПТТ службата. 
Ова затоа што Судов смета дека основната орга-
низација, предвидувајќи го работниот стаж како 
основ во распределбата на станови, треба да поаѓа 
од работниот стаж како елемент и израз на лич-
ниот придонес на работникот што со својот минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација и во развивањето на матери-
јалната основа на социјалистичкото општество. 
Поаѓајќи од ова, а особено имајќи го предвид оп-
штествениот карактер на средствата за општа и 
заедничка потрошувачка, Судов смета дека непо-
читувањето на работниот стаж во други организа-
ции е во спротивност со уставното начело на еднак-
вост и со уставните одредби за општествениот ка-
рактер на средствата за општа и заедничка пот-
рошувачка, поради што членот 19 од оспорениот 
правилник го оцени како противуставен. 

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

У. бр. 19/79 
7 јуни 1979 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

С у д и ј а, 
Осман Мифтари, с. р. 

Од извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за издво-
јување и насочување на средства од малопродаж-
ната цена на моторниот бензин од 86 и 98 октана, 
објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 15/79, се 
поткраднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН ОД 86 И 98 
ОКТАНА 

Во член 3, место датата „27 април" треба да 
стои „25 мај". 

Бр. 23-1110/1 
25 мај 1979 година 

Скопје 
ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Од извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изме-
нување на Одлуката за определување висината на 
надоместокот од малопродажната цена на бензинот 
и плинското масло, наменет за изградба, рекон-
струкција и одржување на патиштата, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 15/79, се п о т п а д -
нала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ 

ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА 

Во член 2, место датата „27 април" треба да 
стои „25 мај". 

Бр. 23-1110/1 
25 мај 1979 година 

Скопје 
ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

287. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/78), член 188 став 1 точка 5 
и член 203 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/79), Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија и Друштвото на музичките 
уметници на Македонија склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА СЛОБОДНИТЕ МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ ОД 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој договор се регулира спроведувањето на 

пензиското и инвалидското осигурување на слобод-
ните музички уметници од Македонија (во ната-
мошниот текст: осигуреници) и членовите на нив-
ните семејства. 

Член 2 
Правата и обврските од пензиското и инвалид-

ското осигурување според овој договор се оствару-
ваат со денот на здобивањето својство на осигу-
реник. 

Својство на осигуреник се здобива со денот на 
признавање својството на слободен уметник. 

Овој договор не се однесува на лицата од прет-

ходниот став кои се осигурени за пензиско и инва-
лидско осигурување по друга основа. 

Член 3 
Одредбите на Законот за основните права од 

пензиското и инвалидското осигурување, Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување, Стату-
тот и другите општи акти на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија за здобивање, користење и 
губење на правата и за постапката за остварување 
на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање, ако со овој договор не е поинаку определе-
но, се применуваат и на осигурениците од овој до-
говор. 

Прописите од претходниот став со кои се регу-
лирани правата на учесниците во Народноослобо-
дителната војна, шпанските борци и учесниците во 
Народноослободителното движење во Егејскиот дел 
на Македонија, кои во тоа движење стапиле на ј -
доцна до 31 март 1948 година и учествувале во тоа 
движење до 8 јули 1949 година, ќе се применуваат 
и на осигурениците учесници во НОВ, шпанските 
борци и учесниците во Народноослободителното 
движење во Егејскиот дел на Македонија кога ги 
остваруваат правата од пензиското и инвалидското 
осигурување по овој договор. 

Член 4 
Осигурениците по овој договор плаќаат придо-

нес пропишан со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Член 5 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства можат да ги остваруваат правата од пензиско" 
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то и инвалидското осигурување кога сите стасани 
придонеси за пензиско и инвалидско осигурување 
ќе бидат во целост уплатени. 

Член 6 
Основиците на осигурување што служат за оп-

ределување на правата и плаќањето на придонесот 
се утврдуваат во единствени износи во зависност од 
должината на пензискиот стаж. 

Член 7 
Пензиите, паричниот надоместок за телесно ош-

тетување и додатокот за помош и нега, остварени 
по овој договор, се усогласуваат според мерилата и 
начелата утврдени со Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување и Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија (во натамошниот 
текст: Статут на Заедницата). 

Член 8 
Правата од пензиското и инвалидското осигуру-

вање осигурениците и членовите на нивните семеј-
ства ги здобиваат во обем и под условите опреде-
лени со Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување, Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување, Статутот и другите 
општи акти на Заедницата, ако со овој договор не 
е и поинаку определено. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 9 
Право на старосна пензија може да се оствару-

ва откако осигуреникот помине најмалку 3 години 
во осигурување во својство на слободен музички 
уметник. 

Право на семејна пензија може да се оствару-
ва ако умрениот осигуреник поминал најмалку една 
година на осигурување во својство на слободен му-
зички уметник. 

Едногодишен рок на осигурување од став 2 на 
овој член нема да се бара кога правото на семејна 
пензија се остварува по смртта на осигуреникот ка ј 
кого смртта настапила како последица на несреќа 
на работа или професионална болест. 

Член 10 
Осигурениците по овој договор не можат да 

остварат право на старосна пензија по одредбите 
на член 18 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување, како и заштитен додаток. 

Член 11 
Старосна пензија се одредува од пензиската ос-

нова која се утврдува од просечниот износ на ос-
новиците на осигурувањето според кои е уплатуван 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 
во последните 10 години осигурување пред оства-
рувањето на правото на пензија или во кои и да 
било последователни 10 години осигурување од 
член 22 на овој договор по кој осигуреникот бил 
осигурен. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 12 
Осигурениците можат да се здобиваат со пра-

вата од инвалидското осигурување по основа на 
инвалидност од I и III категорија, телесно оште-
тување од најмалку 30% и непосредна опасност од 
настапување на инвалидност во врска со вршењето 
на уметничката дејност по основа на која се осигу-
рени (во натамошниот текст: уметничка дејност). 

Член 13 
Инвалидност во смисла на член 56 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување и овој 
договор постои кога ка ј осигуреникот поради бо-

лест, повреда надвор од работа, несреќа на работа 
или професионална болест настапи губење или на-
малување на способноста за вршење уметничка деј-
ност., кои не можат да се отстранат со лекување 
односно со мерки на медицинска рехабилитација. 

Член 14 
Осигуреник кој се здобил со право на профе-

сионална рехабилитација се оспособува за работа 
на друга соодветна работа за која се бара стручна 
подготовка што одговара на неговата на пропишан 
начин стекната стручна подготовка, со тоа што не 
може да се оспособува за работно место од по-
ниска категорија од онаа за која се бара средна 
стручна подготовка. 

Член 15 
Професионална рехабилитација на осигуреник 

и упатување на друга соодветна работа се врши 
на ист начин и по иста постапка како е тоа пред-
видено со одредбите на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заедни-
цата. 

Член 16 
Право на инвалидска пензија може да се оства-

рува откако осигуреникот помине најмалку 3 го-
дини во осигурување во својство на слободен му-
зички уметник. 

По исклучок од став 1 на овој член осигурени-
кот ка ј кого настапи инвалидност предизвикана од 
несреќа на работа или професионална болест оства-
рува право на инвалидска пензија и пред истекот 
на три години осигурување во својство на слободен 
музички уметник. 

Член 17 
Инвалидска пензија се одредува од пензиската 

основа што се утврдува на ист начин на кој се 
утврдува основата на старосната пензија според 
член 11 од овој договор. 

Член 18 
Како основица за определување на материјал-

ното обезбедување во врска со професионалната 
рехабилитација и за определување на привремен 
надоместок во врска со користење правото на вра-
ботување на друга соодветна работа се зема осно-
вицата од член 22 на овој договор. 

Висината на материјалното обезбедување однос-
но надоместокот од став 1 од овој член се опреде-
лува во обем и под условите предвидени со одред-
бите од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување, Статутот на Заедницата и други само-
управни општи акти што важат за осигурениците 
во здружениот труд. 

Член 19 
Кога за определување на одделни права од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување и 
Статутот на Заедницата се зема предвид личниот 
доход на осигуреникот остварен во определен пе-
риод пред настапувањето на инвалидноста како ли-
чен доход за определување на тие права по овој 
договор се земаат износите на основиците на оси-
гурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во 
соодветниот период пресметани во смисла на соод-
ветните одредби од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување, Статутот и други општи 
акти на Заедницата. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 
Член 20 

Во пензиски стаж на осигурениците им се сме-
таат : 

1) периодите навршени во осигурување според 
овој договор, а по извршената уплата на соодвет-
ните придонеси; 

2) времето кое по член 46 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање и член 119 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување се смета во посебен стаж; 
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3) времето поминато во осигурување кое се сме-
та според одредбите на член 124 до 130 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и член 
124 и 125 од Статутот на Заедницата; 

4) времето што во -смисла на член 75 од Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување се смета во пензиски стаж како 
периода на стаж на осигурување и периоди на по-
себен Стаж. 

Член 21 
Кога признавањето на определени периоди во 

пензиски стаж по Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата е 
условено со стекнување својство на работник во 
здружен труд или определено траење или преста-
нок на тоа својство, ќе се смета дека тој услов е 
исполнет со почетокот на вршењето на уметничката 
дејност, односно со определеното траење или прес-
танок на таа дејност. 

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 22 
За определување на правата од пензиското и 

инвалидското осигурување и за плаќање на при-
донес, осигурениците се распоредуваат според дол-
жината на пензискиот стаж во следните основици 
на осигурување: 

со стаж до 5 години 2300 
преку 5 до 10 години 3000 
преку 10 до 20 години 4000 
преку 20 до 30 години 5000 
преку 30 години 6400 

Определување повисока основица на осигуру-
вање според навршениот пензиски стаж се врши од 
првиот ден на наредниот месец по месецот во кој 
се исполнети условите за промена на основицата на 
осигурување. 

Вака утврдените основици сметано од 1. 1. 1980 
година во почетокот на секоја година се усогласу-
ваат со стапката на просечниот номинален пораст 
на личниот доход остварен во СР Македонија во 
изминатата година. 

Ако порастот на личниот доход во минатата го-
дина во Републиката бил помал од 5% па затоа не 
е извршено пресметување на основиците на оси-
гурувањето во смисла на став 1 од овој член, про-
центот на зголемувањето на личните доходи од 
претходната година се додава на процентот на зго-
лемувањето на личните доходи во наредната го-
дина, па основиците на осигурување се зголемуваат 
за вкупниот процент на зголемувањето ча личните 
доходи по двете години во смисла на став 1 од 
овој член. 

ПРИДОНЕСИ 

Член 23 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-

вање се пресметува и уплатува од основиците на 
осигурување по стапката на придонесот за пензис-
ко и инвалидско осигурување. 

Пресметувањето на стапката на придонесот во 
смисла на став 1 од овој член се врши на начин 
пропишан за пресметување на стапката на придо-
несот за примена на нето износите на личните до-
ходи на осигурениците во здружениот труд со пол-
но работно време. 

Обврската за плаќање на придонесот стасува 
првиот ден во месецот за тековниот месец. 

Член 24 
Обврзник за пресметување и плаќање на при-

донесот за пензиско и инвалидско осигурување на 
слободните музички уметници е Друштвото на му-
зичките уметници на Македонија. 

Член 25 
Обврската за плаќање на придонесот престану-

ва со изминување на 30 дена од настапувањето на 
привремената неспособност (спреченост) за работа и 
придонесот не се плаќа за сето време на непреки-
натото траење до крајот на месецот во кој преста-
нала таа неспособност (спреченост) за работа. 

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 26 
Осигурениците кои остварат старосна пензија 

според овој договор можат пензијата да ја корис-
тат и ако продолжат со вршење на самостојна 
уметничка дејност, со тоа што вршењето на самос-
тојната уметничка дејност по остварувањето на 
правото на пензија не се смета во стаж на осигу-
рување за зголемување односно повторно опреде-
лување право на пензија. 

Член 27 
На корисниците на пензија остварена по овој 

договор со пензиски стаж помалку од 40 години 
(мажи) односно 35 години (жени), кои ќе се вра-
ботат или започнат со вршење на друга самостој-
на дејност по основа на која се осигурени, освен 
уметничката, не им припаѓа за тоа време пензија. 

Член 28 
На корисник на старосна пензија кој пензијата 

ја остварил како учесник уметник, или по друга 
основа со пензиски стаж помалку од 40 години 
(маж) односно помалку од 35 години (жена) како 
и на корисник на привремена инвалидска пензија 
кој по остварувањето на правото на пензија про-
должи односно повторно почне да врши уметничка 
дејност, се признава својство на осигуреник од де-
нот со кој по барање му е запрена исплатата на 
пензијата. 

Времето на вршењето на уметничката дејност 
во смисла на претходниот став на овој член се 
признава како стаж на осигурување за зголему-
вање односно повторно определување на старосната 
пензија (член 32 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување), односно инвалидска пензи-
ја (член 42 од Статутот на Заедницата). 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ; НА ПРАВАТА 

Член 29 
Својството на слободен уметник — музичар во 

смисла на член 2 од овој договор го утврдува 
Друштвото на музичките уметници на Македонија. 

Член 30 
Решение по барањето за утврдување својство 

на слободен уметник — музичар донесува Друшт-
вото од член 29 од овој договор. 

Член 31 
Основната заедница донесува решение со кое 

се признава својството на осигуреник и определу-
ва основица на осигурување според утврдениот пен-
зиски стаж. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
На осигуреник кој се вработил во странство 

како лице во работен однос му престанува правото 
на осигурување по овој договор, без оглед дали за 
времето на таквото вработување е задолжително 
осигурен к а ј странски носител на социјалното оси-
гурување. 

Член 33 
Овој договор може да се менува само во сог-

ласност на договорните страни. 
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Ако помеѓу договорувачите не се постигне спо-
годба за измена на договорот, спорот ќе го решава 
арбитражна комисија од три члена. Во арбитраж-
ната комисија секоја странка именува по еден член, 
а овие спогодбено го избираат третиот член, како 
претседател. Одлуката на арбитражната комисија 
е задолжителна за обете договорни страни. 

Член 34 
Во сите случаи кога овој договор се повикува 

на прописите од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Стату-
тот на Заедницата, а дојде до измена на тие прописи, 
при остварувањето на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување и извршувањето на об-
врските на овој договор ќе се применат соодветни-
те измени. 

Член 35 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 01-1724/1 
12 јули 1979 година 

Скопје 
Друштво на музичките уметници 

на Македонија 
Претседател, 

Благоја Николовски, с. р. 
Самоуправна интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија 
С е к р е т а р , 

Илија Бошков, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд поднесена е тужба од тужителот 
Стопанска банка — Филијала — Скопје како пра-
во-приемник на градски фонд за . станбена изград-
ба на град Скопје, против тужениот Димитар 
Инџовски од Скопје, ул. „Партизанска" бр. 8, за 
неосновано збогатување. Вредност на спорот 25.776,13 
динари. 

Бидејќи местожителството на тужениот не е 
познато, поставен му е привремен застапник и тоа 
адвокат Глигор Дончевски од Скопје, кој ќе го зас-
тапува тужениот додека тој или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот, односно додека 
на тужениот не му биде поставен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
3333/75. (45) 

Пред овој суд поднесена е тужба за издршка 
на малолетните Костадин и Бранко Јовановиќ, пре-
ку законскиот застапник Љубица Јовановиќ, сите 
од Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 29, против туже-
ниот Слободан Јовановиќ од Скопје, ул. „Орце Ни-
колов" бр. 29, сега со непозната адреса. Вредност 
на спорот 800,00 динари. 

На тужениот во овој спор му е поставен прив-
ремен старател адвокатот Екрем Али од Скопје, би-
дејќи тужениот е со непознато боравиште и при-
времениот старател ќе го застапува се додека тој 
или неговиот полномошник не се појават пред су-
дот, односно додека не му биде поставен старател. 
Вредност на спорот 5.323,80 динари. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
5268/77. (46) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води граѓанска парница за 

надомест на штета од тужителот ООЗТ „Електро-
полог" — Тетово против тужениот Алимл Тефик 
од село Шипковица, Тетовско, а сега со непозната 
адреса на привремена работа во СР Германија. 

Бидејќи тужениот Алими Тефик од село Шип-
ковица, Тетовско, се наоѓа на привремена работа во 
СР Германија со непозната адреса, се повикува да 
се јави во овој суд или да ја достави својата адре-
са во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно судот ќе му определи старател кој 
ќе го застапува во спорот. 

О д ОПШТИНСКИОТ с у д в о Т е т о в о , П . б р . 649/79. 
(44) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1506/78 од 21. IV. 1979 година, на 
регистарска влошка бр. 1-1089-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на работната 
организација Основно училиште „Гоце Делчев" Ц. 
О. — Кавадарци, ул. „Нов градски центар" бб, со 
следните податоци: 

Училиштето е основано со решението бр. 01-2271 
од 11. VII. 1975 год. на Собранието на општината 
Кавадарци. 

Основни дејности: 
120111 — Основно образование од општ тип. 
Училиштето во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка. 
Училиштето за обврските сторени во правниот 

промет со трети лица одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување е Петровски 
Драган, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1506/78 од 21. IV. 1979 година. (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 945 од 2. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-118-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето, овластено за заста-
пување на Централното основно училиште „Маршал 
Тито", с. Бајловце со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Кирил Трајковски, дирек-
тор, а се запишува нов застапник на работната ор-
ганизација Душан Стоилковиќ, в.д. директор, со не-
ограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
945/1979 година . (89) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1021 од 6. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-943-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Училишниот центар за средно образова-
ние ООЗТ — Техничко училиште „Наце Буџони" 
— Куманово со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Доцевски Новко Димитар, ди-
ректор, а се запишува како нов застапник на ООЗТ 
- Техничко училиште „Наце Бунони" — Куманово, 
привремен управник Митевски Живко, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1021/1979 година. (88) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 113 од 3. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, со це-
лосна одговорност — Скопје, со следните податоци: 
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Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
е основана со Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 46/73 
и 42/77). 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

СИЗ на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за сроја сметка, а во 
рамките на овластувањата утврдени со Статутот на 
Заедницата. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување на СИЗ е Или-
ја Бошков, секретар, без ограничување. 

Во составот на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија се наоѓаат следните основни заед-
ници: 

I. Самоуправна интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 91. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Скопје е основана со Само-
управната спогодба бр. 566/1 од 24. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Киро Ефремов, секретар, без ограничу-
вање. 

Обемот на овластувањата и одговорностите е 
утврден во Статутот на основната заедница. 

П. Самоуправна интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
ц.о. - Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 - Ос-
новна заедница — Битола, ул. „Иван Милутино-
виќ" бб. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Битола е основана со Само-
управната спогодба бр. 06-160 од 4. IV. 1978 год. 

Основни дејности: 140238 - СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: м-р Кирил Крстев секретар, без огра-
ничување. 

III. Самоуправна интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ц. о. — Скопје, ул. ,.12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Титов Велес, ул. „Шефки Са-
ли" бр. 6. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Титов Велес е основана со 
Самоуправната спогодба бр. 15 од 17. IV. 1978 го-
дина. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Са-
моуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Сланев Андреа Милан, секретар, без 
ограничување. 

IV. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Прилеп. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Прилеп е основана со Само-
управ,ната спогодба бр. 8923/1 од 1. Ш. 1978 го-
дина. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Самоуп-
равната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Адамоски Илија, секретар, без ограни-
чување. 

V. Самоуправна интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ц.о. - Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 -
Основна заедница — Куманово — Кратово, ул. „11 
Октомври" бр. 2. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Куманово — Кратово е ос-
нована со Самоуправната спогодба бр. 06-242/1 од 
19. XII. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Кузмановски Орде, секретар, без огра-
ничување. 

VI. Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, д.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Охрид, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 62. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Охрид е основана со Само-
управната спогодба бр. 03-4999 од 17. IV. 1978 год. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е Наумовски Горѓи, секретар без огра-
ничување. 

VII. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија; ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Струмица — Валандово, 
булевар „Маршал Тито" бб. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Струмица — Валандово е ос-
нована со Самоуправната спогодба бр. 02-728/1 од 
14. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 
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За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Атанасов Ристо, секретар, без огра-
ничување. 

VIII. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц.о — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 
2 — Основна заедница — Тетово. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Тетово е основана со Само-
управната спогодба бр. 1301-1/1 од 17. IV. 1978 год. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Са-
моуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Момир Мерџановски, секретар, без 
ограничување. 

IX. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Штип, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 31. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Штип е основана со Само-
управната спогодба бр. 04-1/1 од 17. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја смет-
ка, а во рамките на овластувањата утврдени со Са-
моуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Емануил Атанасков, секретар, без огра-
ничување. 

X. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Гостивар, ул. „Борче Јова-
новски" бб. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Гостивар е основана со Само-
управната спогодба бр. 08-223 од 27. Ш. 1978 го-
дина. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Михајловски Душан, секретар, без 
ограничување. 

XI. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија — Скопје — Основна заедница за подрачјето 
на општината Кавадарци, ул. „ЈНА" бр. 11. 

Основната заедница за подрачјето на општина-
та Кавадарци е основана од 41 основачи. 

Основни дејности: 
— организира и обезбедува услови за спрове-

дување на професионална рехабилитација и врабо-
тување на инвалидите на трудот; 

— презема мерки за спречување од настапува-
ње на инвалидност, решавање на станбените по-
треби на корисниците на пензија; 

— утврдува и презема мерки за обезбедување 
услови за закрепнување и рекреација на корис-

ниците на пензија и управува со средствата за 
таа намена; 

— учествува во управувањето со работите на 
Заедницата; 

— го следи и се грижи за остварувањето на 
правата и спроведувањето на пензиското и инва-
лидското осигурување и остварувањето на соработ-
ката со други заедници и организации; 

— врши и други работи одредени со Статутот 
на Заедницата, Самоуправната спогодба за осно-
вање и Статутот на основната заедница. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка 
— неограничено. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница има целосна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Коцевски Драган, в.д. секретар на Ос-
новната заедница. 

ХП. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — Ос-
новна заедница — Кочани, ул. „Димитар Влахов" 
бр. 5. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Кочани е основана со Само-
управната спогодба бр. 01-483/1 од 14. IV. 1978 го-
дина. 

Основни дејности: 140238 - СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Са-
моуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Јованов Благој, секретар, без ограни-
чување. 

ХШ. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Пробиштип, ул. „Јордан 
Стојанов" бр. 12. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Пробиштип е основана со 
Самоуправната спогодба бр. 01-353/1 од 18. IV. 1978 
година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е Заовски Русе, секретар, без ограничу-
вање. 

XIV. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Струга, ул. „Маршал Ти-
то" бб. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Струга е основана со Само-
управна спогодба. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 
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Лице одговорно за застапување на Основната 
заедница е: Стефаноски Ристо, секретар, без огра-
ничување. 

XV. Самоуправна интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Гевгелија, плоштад „Слобо-
да" бб. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Гевгелија е основана со Само-
управната спогодба бр. 134 од 5. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Самоуп-
равната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Андон Тасев, секретар, без ограничу-
вање. 

XVI. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Берово, ул. „23 Август" бр. 1. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Берово е основана со Само-
управна спогодба бр. 01-2/1 од 1. III. 1978 год. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Тошевски Драги, секретар, без ограни-
чување. 

XVП. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Демир Хисар. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Демир Хисар е основана со 
Самоуправна спогодба бр. 02-11/1 од 1. Ш. 1978 
година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурувала. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: м-р Крстев Кирил, секретар, без огра-
ничување. 

XVIII. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Ресен. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Ресен е основана со Само-
управната спогодба бр. 01-4/1 од 4. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети липа Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Наумовски Никола, секретар, без огра-
ничување. 

XIX. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Дебар, ул. „Осми септември" 
бр. 10. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Дебар е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 01-5 од 4. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Коларовски Иван, секретар, без огра-
ничување. 

XX. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Делчево, ул. „Маршал Тито" 
бр. 96. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Делчево, е основана со Са-
моуправна спогодба. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Аврамовски Славе, секретар, без огра-
ничување. 

XXI. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, џ.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Кичево. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Кичево е основана со Само-
управна спогодба бр. 01-941 од 23. Ш. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Настевски Левче, секретар, без огра-
ничување. 

,/ОСХП. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Крива Паланка, ул. „Маршал 
Тито" бр. 135. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Крива Паланка е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-507 од 17. IV, 1978 
година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Јовевски Киро, секретар, без ограни-
чување. 
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ХХШ. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Крушево. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Крушево е основана со Само-
управната спогодба бр. 02-3/1 од 17. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Адамоски Илија, секретар, без 'ограни-
чување. 

XXIV. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц. о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Македонски Брод. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Македонски Брод е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 8923/2 од 1. 3. 1978 
I одина. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управна спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Адамоски Илија, секретар, без огра-
ничување. 

XXV. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, ц. о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 — 
Основна заедница — Радовиш. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Радовиш е основана со Са-
моуправна спогодба. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Кирил Стефанов, секретар, без огра-
ничување. 

XXVI. Самоуправна интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, ц. о. - Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 2 
— Основна заедница — Виница. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Виница е основана со Само-
управна спогодба од 14. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Тасев Благој, секретар, без ограни-
чување. 

XXVII. Самоуправна интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, ц. о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 

2 — Основна заедница — Неготино, ул. „Маршал 
Тито" бр. 190. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Неготино е основана со Са-
моуправната спогодба бр. 3 од 12. IV. 1978 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Самоуп-
равната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е: Јованов Ѓошев Јордан, секретар, без 
ограничување. 

XXVIII. Самоуправна интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, ц. о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бр. 
2 — Основна заедница — Свети Николе, ул. „Кар-
пошева" бр. 36. 

Основната заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Свети Николе е основана со 
Самоуправна спогодба. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е ' Гонев Ристо, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
113 од 3. V. 1979 година. (93) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелства за завршена I, II и III година ин-
дустриско училиште, издадени од Индустриското 
училиште ,.Коле Неделковски" — Титов Велес на 
име Грамбахова Зора, ул. „Герас Цунев", Струмица. 

(3712) 
Работна книшка на име Ленче Стефановска, 

ул. „Беласица" бр. 19, Битола. (3713) 
Свидетелство на име Звонимир Петрески, ул. 

„Маршал Тито" згр. бр. 7, Прилеп. (3714) 
Свидетелство за завршено осмо одделение на 

име Лозаноски Стојан, с. Манастирец, Македонски 
Брод. (3715) 

Работна книшка на име Фередин Хајдини, ул. 
„Црнотравска" бр. 76-а, Куманово. (3716) 

Свидетелство на име Снежана Николовска, с. 
Костин Дол, Делчево. (3717) 

Диплома на име Лирија Идризи, ул. „105" бр. 19, 
Тетово. (3718) 

Свидетелство на име Александра Пакова, ул. 
„Пајак Планина" бр. 4, Титов Велес. (3719) 

Свидетелство на име Идриз Бакиу, с. Доброште, 
Тетово. (3720) 

Свидетелство на име Ракип Незири, с. Желино, 
Тетово. (3721) 

Свидетелство на име Б а х р и Џеладини, с. Ве-
шале, Тетово. (3722) 

Свидетелство на име Невзат Беџети, с. Бого-
вињ,е, Тетово. (3723) 

Здравствена легитимација на име Ризо К у ј -
тим, ул. „Браќа Миладинови" бр. 71, Тетово. (3724) 

Лична карта на име Ризо Кујтим, ул. „Браќа 
Миладинови" бр. 71, Тетово. (3724-а) 

Работна книшка на име Бошко Аризанов, ул. 
„Ѓорче Петров", бр. 55, Куманово. (3725) 
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Свидетелство на име Ислам Демири, с. Топлица, 
Гостивар. (3726) 

Лична карта на име Гојур Демири, с. Равен, 
Гостивар. (3721) 

Возачка дозвола бр. 3989 на име Мицо Спирос-
ки, с. Пожаране, Гостивар. (3728) 

Свидетелство на име Рецеп Бајрами, с. Неготи-
но, Гостивар. (3729) 

Свидетелство на име Екрем Селмани, с. Него-
тино, Гостивар. (3730) 

Работна книшка на име Лујза Филева, с. Ропо-
тово, Прилеп. (3731) 

Ученичка книшка на име Момер Амедоски, ул. 
„Тризла" бр. 227, Прилеп. (3732) 

Свидетелство на име Киро Петковски, ул. „Ст. 
Базерко" бр. 8, Прилеп. (3733) 

Ученичка книшка на име Стева Стојаноска, с. 
Горно Село, Прилеп. (3734) 

Уверение на име Борис Мариоски, ул. „Б. Та-
лески" бр. 6, Прилеп. (3735) 

Свидетелство на име Слободан Крстески, ул. 
„Киро Фетак" бр. 36, Прилеп. (3736) 

Свидетелство на име Лилјана Трајковска, ул. 
„Коњарец" бр. 117, Прилеп. (3737) 

Работна книшка на име Танас Костов, ул. „Ј. 
Андоноски" бр. 7, Прилеп. (3738) 

Свидетелство на име Кирчо Ристовски, ул „В. 
Маслеша" бр. 41, Куманово. (3739) 

Свидетелство на име Саљи Саљи, с. Јеловјане, 
Тетово. (3740) 

Свидетелство на име Муарем Кадри, с. Јелов-
јане, Тетово. (3741) 

Лична карта на име Ружди Беќири, Тетово. 
(3742) 

Лична карта на име Џемил Шаќири, с. Речица, 
Тетово. (3743) 

Воена книшка на име Шефки Љума, ул. „Прес-
панска" бр. 33, Тетово. (3744) 

Свидетелство на име Хусеји Селко, с. Врапчиш-
те, Гостивар. (3745) 

Воена книшка на име Ацо Дамевски, ул. „II. 
Караѓозов" згр. 4 вл. II, ст. И, Штип. (3746) 

Свидетелство на име Сабахета Џигал, с. Десово, 
Прилеп (3747) 

Свидетелство на име Боге Станкоски, с. Топол-
чани, Прилеп. (3748) 

Свидетелство на име Маре Кафеџиоска, ул. 
„Партизанска" бр. 31, Прилеп. (3749) 

Работна книшка на име Драгомир Стојановски, 
ул. „Циглана Вардар", бр. 11, Куманово. (3750) 

Работна книшка на име Мехмет Мехмети, ул. 
„Карл Маркс" бр. 26, Куманово (3751) 

Свидетелство на име Стојанка Арсовска, с. Дре-
нок, Крива Паланка. (3752) 

Здравствена легитимација на име Љубица Трп-
чевска, с. Желино, Тетово. (3753) 

Воена книшка на име Салих Шабани, с. Деб-
риште, Тетово. (3754) 

Уверение на име Душан Стојановски, Тетово. 
(3755) 

Воена книшка на име Мендух Мемети, ул. „Де-
тинска" бр. 104, Тетово. (3756) 

Свидетелство на име Иљас Имери, с. Палатица, 
Тетово. (3757) 

Лична карта на име Боге Јовчевски, с. Луко-
вица, Тетово. (3758) 

Свидетелство на име Цвета Мишевска, с. Лу-
ковица, Тетово. (3759) 

Свидетелство на име Шефике Ејупи, Гостивар. 
(3760) 

Уверение на име Иван Крстески, с. Балиндол, 
Гостивар. (3761) 

Ученичка книшка на име Јусуф Черкези, Гос-
тивар. (3762) 

Свидетелство на име Џемиле Шабани, ул. „С. 
Симоноски" бр. 5, Гостивар. (3763) 

Работна книшка на име Бошко Стојаноски, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 1/14, Гостивар. (3764) 

Свидетелство на име Јанко Милошевски, с. Ку-
ново, Гостивар. (3765) 

Работна книшка на име Верка Чиплаковска, 
Берово. (3766) 

Свидетелство на име Стефан Скендерски, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 21, Берово. (3767) 

Ученичка книшка на име Дуна Стојаноска, с. 
Сенокос, Прилеп. (3768) 

Ученичка книшка на име Трајан Вељаноски, 
с. Ропотово, Прилеп. (3769) 

Воена книшка на име Руждија Садиковиќ, с. 
Десово, Прилеп. (3770) 

Налог за службено патување бр. 148/95 на име 
Блаже Илиовски, с. Бараково, Демир Хисар. (3771) 

Свидетелство на име Јован Миовски, с. Умле-
на, Берово. (3772) 

Свидетелство на име Михаил Камберски, с. 
Владимирово, Берово. (3773) 

Работна книшка на име Наум Јанкоски, ул. 
„Шар Планина" бр. 1, Прилеп. (3774) 

Здравствена легитимација на име Јованка Ше-
моска, ул. „Моша Пијаде" бр. 12, Прилеп. (3775) 

Свидетелство на име Трајанка Савеска, с. За-
горани, Прилеп. (3776) 

Здравствена легитимација на име Стеван Мир-
чески, ул. „Ленин" бр. 27, Прилеп. (3777) 

Воена книшка на име Бари Асани, с. Раковец, 
Тетово. (3778) 

Свидетелство на име Нухи Синани, с. Богови-
ње, Тетово. (3779) 

Лична карта на име Слободан Димовски, с. Фа-
лише, Тетово. (3780) 

Здравствена легитимација на име Абдулџемиљ 
Камиљи, с. Нераште, Тетово. (3781) 

Свидетелство на име Мемаир Сулејмани, ул. 
„Полог" бр. 13, Тетово. (3782) 

Воена книшка на име Елмаз Селими, с. Бого-
виње, Тетово. (3783) 

Здравствена легитимација на име Абдул Та-
хири, с. Палатица, Тетово. (3784) 

Здравствена легитимација на име Елмаз Абази, 
с. Боговиње, Тетово. (3785) 

Возачка дозвола на име Виктор Силјаноски, с. 
Пожаране, Гостивар. (3786) 

Свидетелство на име Мусли Реџаип, Гостивар. 
(3787) 

Свидетелство на име Јаким Илиев, с. Иетибање, 
Виница. (3788) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мирчева 
С лав јанка, с. Градско, Титов Велес. (3789) 

Свидетелство за положен завршен испит — ме-
талостругар, издадено од Метално училиште при 
Заводот за запослување — Кичево на име Пешкос-
ки Тодосија Мирослав, Македонски Брод. (3790) 

Свидетелство на име Сеј фула Берзати, с. Стрим-
ница, Тетово. (3791) 

Свидетелство на име Мухарем Џемаиљи, Тетово. 
(3792) 

Здравствена легитимација на име Владимир 
Антовски, с. Жилче, Тетово. (3793) 

Воена книшка на име Синан Селими, ул. 
„Штипска" бр. 18, Тетово. (3794) 

Возачка дозвола на име Јусуф Арифи, с. Ка -
мењане, Тетово. (3795) 

Свидетелство на име Беќир Нуредин, Тетово. 
(3796) 

Лична карта на име Хусни Беадини, с. Сла-
тино, Тетово. (3797) 

Ученичка книшка на име Шабан Абази, с. 
Челопек, Тетово. (3798) 

Воена книшка на име Трајче Стојков, ул. „Јан-
ко Глигоров" бр. 2, Свети Николе. (3799) 

Работна книшка на име Нада Димеска, ул. „М, 
Козар" бр. 171, Прилеп. (3802) 

Свидетелство на име Борис Боцески, с. Мажу-
чиште, Прилеп. (3803) 

Диплома на име Иванка Ковилоска, ул. „М. 
Козар" бр. 64, Прилеп. (3804) 

Свидетелство на име Богоја Јанчески, с. Заго-
рани, Прилеп. (3805) 

Свидетелство на име Ордан Јошески, Прилеп. 
(3806) 



Стр. 610 - Бр. 24 

Уверение за прва помош бр. 013 на име Дра-
ган Митрески, ул. „Б. Корчагин" бр. 2, Прилеп. 

(3807) 
Налог за службено патување на име Б л а ж е 

Илиевски, с. Бараково, Прилеп. (3808) 
Здравствена легитимација на име Ристо Бои-

ков, ул. „Орде Чопела" бр. 112 — Варош, Прилеп. 
(3809) 

Свидетелство на име Павлина Алексоска, ул. 
„Вера Циривири" бр. 9, Прилеп. (3810) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Неда 
Лазареска (Пројческа) ул. „Владо Стојаноски" бр. 
67, Прилеп. (3811) 

Воена книшка на име Милорад Петеијук, ул. 
„Републиканска" бр. 12-в, Прилеп. (3812) 

Сообраќајна дозвола на име Љубомир Маркос-
ки, с. Беровци, Прилеп. (3813) 

Свидетелство на име Блага Илиеска, с. Дренов-
ци, Прилеп. (3814) 

Свидетелство на име Павлина Илиеска, с. Дре-
новци, Прилеп. (3815) 

Ученичка книшка на име Силвана Шеремет-
коска, ул. „'Бр. Бешироски" бр. 32, Прилеп. (3816) 

Свидетелство на име Трајанка Боболеска, с. 
Кривогаштани, Прилеп. (3817) 

Диплома бр. 27, издадена од Воено-техничка 
академија, Загреб на име Живко Белкоски, ул. 
„Ј. Јорданоски" бр. 104 Прилеп. (3818) 

Ученичка книшка на име Мирослав Цветкоски, 
Куманово. (3819) 

Работна книшка на име Нуадин Ајети, Кума-
ново. ^ (3820) 

Свидетелство на име Кордица Буковиќ, ул. 
„Карл Маркс" бр. 76, Куманово. (3821) 

Свидетелство на име Дејка Петрушевска, ул. 
„11 Октомври" бр. 70, Куманово. (3822) 

Свидетелство на име Томе Велковски, с. Извор, 
Титов Велес. (3823) 

Свидетелство на име Исен Мислими, с. Слатино, 
Тетово. (3824) 

Свидетелство на име Сулејман Исо, Гостивар. 
(3825) 

Свидетелство на име Бајрам Сетки, с. Неготи-
но, Гостивар. (3826) 

Диплома за КВ работник на име Воислав Пав-
лески, ул. „Мл. Прујоски" бр. 6, Гостивар. (3827) 

Лична карта на име Спасен Миткоски, с. Тум-
чевиште, Гостивар. (3828) 

Свидетелство на име Насир Таири, ул. „18 Но-
ември" бр. 61, Гостивар. (3829) 

Здравствена легитимација на име Спасен Мит-
е с к и , с. Тумчевиште, Гостивар. (3830) 

Лична карта на име Димко Стој оски, с. Долни 
Манастирец, Македонски Брод. (3831) 

Свидетелство на име Али Рецепи, с. Дворце, 
Горче Петров. (3832) 

Работна книшка на име Евгења Поповска, кеј 
„Вардар" бр. 1/11, Гостивар. (3833) 

Ученичка книшка на име Елена Јулзмева, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 23, Гостивар. (3834) 

Свидетелство на име Неази Мемеди, с. Дебре-
ше, Гостивар (3835) 

Свидетелство на име Ламбе Шутиноски, с. Вев-
чани, Струга. (3836) 

Диплома на име Добривој Крстески, с. Латово, 
Македонски Брод. (3837) 

Свидетелство на име Рахим Ислами, с. Непрош-
тено, Тетово. (3838) 

Возачка дозвола бр. 5120 на име Гази Деари, с. 
Горно Седларце, Тетово. (3839) 

Уверение за кебапчија на име Емин Емини, с. 
Расадиште, Тетово. (3840) 

Здравствена легитимација на име Зеќир Ме-
медов, Тетово. (3841) 

Свидетелство на име Абдуљиемиљ Рамадани, ул. 
„Љуботенска" бр. 29, Тетово. (3842) 

Свидетелство на име Етемганиирфан Салиу, с. 
Градец, Тетово. (3843) 

Свидетелство на име Исман Арифи, с Челопек, 
Тетово. (3844) 
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Свидетелство на име Маслина Милошевска, ул. 
„Сутјеска" бр. 2, Берово. (3845) 

Свидетелство на име Нада Клочева, Виница. 
(3846) 

Свидетелство на име Ленче Димова, ул. „Вл. 
Ѓорев" бр. 141, Титов Велес. (3847) 

Свидетелство на име Џавит Рамадани, с. Сини-
чане, Тетово. (3848) 

Свидетелство на име Јусуф Даути, с. Синичане, 
Тетово. (3849) 

Свидетелство на име Сетки Ајредини, с. Неготи-
но, Тетово. (3850) 

Свидетелство на име Мусли Јусуфи, с. Челопек, 
Тетово. ^ (3851) 

Диплома на име Вајдини Зеќири, с. Челопек, 
Тетово. (3852) 

Свидетелство на име Екрем Зеќири, с. Речица, 
Тетово. (3853) 

Свидетелство на име Флорика Илијеска, ул. 
„Ил. Антески" бр. З-а, Гостивар. (3854) 

Свидетелство на име Саќип Несими, с. Форино, 
Гостивар. (3855) 

Свидетелство на име Назије Ејупи, Гостивар. 
(3856) 

Свидетелство на име Бељуљ Садику, с. Чегра-
не, Гостивар. (3857) 

Свидетелство на име Мевлиде Билали, Гостивар. 
(3858) 

Свидетелство на име Екрем Далипи, с. Сенокос, 
Гостивар. (3859) 

Свидетелство за VI одделение на име Убавка 
ѓорѓиевска, Гостивар. (3860) 

Свидетелство на име Ариф Сулејмани, с. Гра-
дец, Гостивар. (3861) 

Ученичка книшка на име Снежана Јовевска, с. 
Очипале, Делчево. (3862) 

Свидетелство на име Лазо Шијакоски, с. Плет-
вар, Прилеп. (3863) 

Работна книшка на име Марија Лазова, ул. „9 
Ноември" бр. 13, Титов Велес. (3864) 

Лична карта на име Вајдин Зеќири, с. Челопек, 
Тетово. (3865) 

Возачка дозвола на име Ба јрам Ајрули, с. Дол-
на Лешница, Тетово. (3866) 

Сообраќајна дозвола на име Бајрам Ајрули, с. 
Долна Лешница, Тетово. (3866-а) 

Свидетелство на име Зеќир Зеќири, с. Џепчиш-
те, Тетово. (3867) 

Здравствена легитимација на име Затко Бого-
евски, с. Блаце, Тетово. (3868) 

Свидетелство на име Невзат Зејнели, ул. „129" 
бр. 4, Тетово (3869) 

Свидетелство на име Шефит Адеми, с. Челопек, 
Тетово. (3870) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 144 и 145 од Статутот, Ра-

ботничкиот совет на ООЗТ „Ентерпроект" — Скоп-
је, во состав на Работната организација „29 Ноем-
ври" — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган 
директор на ООЗТ „Ентерироект" 
1. Пријавените кандидати, покрај општите ус-

лови предвидени со Законот, треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка, архи-
тектонски факултет, со пет години работно ис-
куство ; 

— да поседуваат морално-политички квалитети, 
— во досегашната работа да имаат покажано 

спремност за развивање на самоуправните права; 
— да се достави петгодишен план за работа на 

оваа ООЗТ; 
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— да имаат проверени квалитети во поглед на 
стручноста, организационите и други работни спо-
собности; 

— да не се осудувани по член 511 од Законот 
за здружениот труд. 

2. Да се достави диплома за завршено образо-
вание. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите со потребни документи за исполнување 
на бараните услови да се достават на Конкурсната 
комисија на работничкиот совет на ООЗТ „Ентер-
проект" — Скопје, во состав на Работната органи-
зација „29 Ноември" — Скопје, „12 Ударна бригада" 
бб, тел. 225-344. 

Некомплетираните документи, како и ненавре-
мено доставените, нема да се земаат предвид при 
разгледувањето. (175) 

Врз основа на член 67 од Статутот на Работната 
организација за производство на текстил и промет 
„Братство" — Ростуше, Конкурсната комисија 

о б ј а в у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за реизбор на раководни работни места: 
1. директор на работната организација, 
2. шеф на комерцијалната служба, 
3. шеф на сметководството, 
4. шеф на општата служба, 
5. шеф на работната единица текстил. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. за работното место под реден број 1 — да 
има висока или виша стручна спрема од економска, 
правна или текстилна насока, со три години работ-
но искуство на раководни работи и работни задачи; 
средна стручна спрема од економска или текстилна 
насока со четири години работно искуство на рако-
водни работи и работни задачи; основно училиште 
и 6 (шест) години работно искуство на раководни 
работи и работни задачи; 

2. за работното место под реден број 2 — да 
има висока стручна спрема од економска насока со 
три години работно искуство на раководно работно 
место; 

3. за работното место под реден број 3 — да 
има висока стручна спрема од економска насока со 
три години работно искуство на раководно работно 
место; 

4. за работното место под реден број 4 — да 
има висока стручна спрема од правна насока со/ 
три години работно искуство на раководно работнсј 
место; 

5. за работното место под реден број 5 — да 
има висока стручна спрема од текстилна насока со 
три години работно искуство на раководно работно 
место. 

Кандидатите за сите работни места треба да ги 
исполнуваат и овие услови: ^ 

—- да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не им е изречена забрана за такви рабо 

ти од член 511 од Законот за здружениот труд. 
Кон молбите да се достават следните доку-

менти: 
— диплома за школска подготовка, 
— потврда за работно искуство, 
— уверение дека не е осудуван и не е под 

истрага. 
Молбите со другите документи да се достават 

до: Конкурсната комисија при Работната органи-
зација „Братство" — Ростуше. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земаат во разгледување и ќе 
им бидат вратени на кандидатите. (170) 

Конкурсната комисија на Основната организа-
ција на здружен труд „ПРОЛЕТЕР" — Крива Па-
ланка 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на: 
1. Финансиски раководител — директор 
2. Технички раководител — директор 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

Под точка еден — да имаат завршено економ-
ски факултет со 4 години работно искуство во 
струката; 

— да се морално-политички подобни за вршење 
на функцијата; 

— да не постојат пречки од чпен 511 од ЗЗТ. 
Под точка два — да имаат завршено машински 

факултет или виша техничка школа, отсек машин-
ски, со 4 години работно искуство во струката; 

— да се морално-политички подобни за вршење 
на функцијата; 

— да не постојат пречки од член 511 од ЗЗТ. 
Кон молбата кандидатите треба да ги приложат 

следните документи: 
— диплома за бараната стручна подготовка, 
— доказ за работното искуство, 
— уверение дека не е осудуван за дела од 

член 511 од ЗЗТ. 
Молбите се поднесуваат на адреса: ООЗТ „Про-

летер" — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" бр. 22. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". (169) 

СОДРЖИНА 
I Страна 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги — — — — — — 597 
Одлука за помилување на осудени лица 598 
Одлука за изменување на Одлуката за 
определување висината на надоместокот 
од малопродажната цена на бензинот и 
плинското масло, наменет за изградба, 
реконструкција и одржување на патиш-
,тата — — — — — — — — — 598 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за одредување на максимални-
те цени на весниците „Нова Македони-
ја", „Флака е влазнимит" и „Бирлик" — 598 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 599 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 3/79 од 14 јуни 1979 година - - 599 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
V. бр. 19/79 од 7 јуни 1979 година - - 600 
'Исправка на Одлуката за издвојување и 
насочување на средства од малопродаж-
ната цена на моторниот бензин од 86 и 
98 октана — — — — — — — — 601 
Исправка на Одлуката за изменување на 
Одлуката за определување висината на 
надоместокот за изградба, реконструкци-
ја и одржување на патиштата — — — 601 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Договор за пензиско и инвалидско осигу-
рување на слободните музички уметници 
од Македонија — — — — — 601 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
ви ги препорачува следните изданија: 

1. ЗБИРКА 
УСТАВ НА СФРЈ и 
УСТАВ НА СРМ во една книга 
— Второ издание — 

Цена 50 динари. 

2. ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
— Второ издание — 

Цена 60 динари. 

3. ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Цена 62 динари. 

4. ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката 

Приготвил: Новак Марковски, лом. на репуб-
личкиот секретар за законодавство и органи-
зација 

Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир 
Митков и Милан Хорват. 

Цена 100 динари, 

5. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

со објаснувања 
Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на 
група во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација. 

Цена 85 динари. 

6. НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА 

Цена 43 динари 

7. ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 

со објаснувања 
Приготвиле: 
Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски 
Предговор: д-р Горѓи Цаца, републички сек-
ретар за правосудство. 

Цена 120 динари. 

8. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цена 35 динари. 

9. ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цена 30 динари. 

10. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — 

Приготвил: д-р Миле Хаџи Василев, 
професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 65 динари. 

11. ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ 
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од проф. д-р Владимир Митков, републички 
секретар за законодавство и организација. 

Цена 200 динари. 

12. УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 

Рецензија и предговор: 
Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ 

Цена 90 динари. 

13. ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБ-
РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Приготвил: Мирослав Тодоровски, 
судија во Републичкиот совет за прекршоци 
— се наоѓа во печат — 

Цена 

14. ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија 
за периодот од 1976 до 1980 година 

— со основни пропорции за развојот на СР 
Македонија од 1976 до 1980 година 

Цена 45 динари. 

15. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ 
на Врховниот суд на Македонија 

Цена 150 динари. 

16. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. 

По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со 
сметка. 

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. 


