
„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 1984 годи 
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
ЈИН. Жиро сметка 40100-60Ј-124М 

346. 
Врз основа на член 3 од Законот за вадење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 42/77), а по претходно 
мислење на Народната банка на Македонија, Из-
вршниот совет на Собраниено на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИ-
ТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА 
РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1984 ГО-

ДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО 
НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за^ поблиските намени, начинот и 

условите за користење на слободните парични сред-
ства на Републиката и на општините во 1984 година 
што се вадат како депозит во Народната банка на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 18/84), во 
членот 3 се додава нов став кој гласи: 

„Средствата на Републиката и на општините што 
се водат како депозит во Народната банка на Ма-
кедонија, а се ангажирани за создавање резерви на 
месо во жив добиток до влегувањето во сила на оваа 
одлука, Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје, ќе и ги врати на Народната банка на Маке-
донија по 1987 година на начин и под условите ут-
врдени со актите на Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 178/1 
27 август 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Стојан Андов, е. р. 

347. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за ад-

министративните такси („Службен весник на СРМ" 
број 45/72, 30/77 и 25/84), републичкиот секретар за 
финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АДМИ-

НИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ И ЗА ЛЕПЕЊЕ И 
ПОНИШТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на ад-

министративните такси и за лепење и поништување 
на вредносници („Службен весник на СРМ" бр. 19/73), 
во член 1, став 2, точка 1 бројот „200" се заменува 
со бројот „400". 

Член 2 
Во член 2 по ставот 1 се додава став 2 кој гласи: 
„Таксата за дозволи и »изи што се издаваат на 

граничните премини органот, ©о рок од два дена, ја 
уплатува во Службата на општественото книговод-
ство во износ утврден со Законот, а на соодветна 
сметка на Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 14-1979 
28 август 1984 година. 

Скопје 
Републички'! секретар 

за финансии. 
Александар Андоновски, е. р. 

348. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 ју-
ли 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 27, 28, 39, 51, 55, 
56, 57, 58, 59, 60 и 61 од Правилникот за основите 
и мерилата за решавање на станбените потреби на 
работниците, донесен од работниците во Фабриката 
на кабли „9 Мај" во Неготино, со референдум одр-
жан на 7 април 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Фабриката, на начин предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Неготино поднесе предлог за оце-
нување уставноста и законитоста на Правилникот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е 
поведена затоа што оспорените членови од означе-
ниот Правилник не се во согласност со Уставот на 
СР Македонија и Законот за станбени односи и се 
во спротивност со Законот за здружениот труд. Ова 
затоа што во членовите 27, 28, 39 и 51 од оспорениот 
Правилник како посебен основ за утврдување редот 
на првенство за доделување на станови на користење, 
за доделување на кредити за индивидуална станбена 
изградба и за доделување на кредити за адаптација 
и реновирање на индивидуални станбени згради е 
утврден работниот придонес на работникот, во завис-
ност од кој се предвидуваат одреден број на бодови. 
Меѓутоа, не се утврдени објективни основи и мери-
ла за оценување на тој придонес. 

Понатаму во предлогот се наведува дека во чле-
новите 55—61 од означениот Правилник се утврдени 
посебни основи и мерила за решавање на станбените 
потреби на работниците кои работат на работите и 
работните задачи од посебно значење за работата и 
развојот на Фабриката. 

4. Судот на седницата утврди дека: а) во чле-
новите 27, 39 и 51 во зависност од придонесот на 
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работникот (кој се оценува со оценка од 2—5), како 
посебен основ за утврдување редот на првенство за 
доделување на станови на користење, за доделува-
ње на кредити за индивидуална станбена изградба и 
за доделување кредити за адаптација и реновирање 
на индивидуални станбени згради се доделуваат од 
10 до 40 бода. Овие бодови се предвидуваат врз 
основа на оценка на Извршниот одбор на основната 
организација на синдикатот, кој го оценува работ-
ниот придонес според постигнатите работни резул-
тати, редовноста во работата и работната дисцип-
лина; б) во членовите 55—61 од оспорениот Правил-
ник се предвидени посебни оонови и мерила за ра-
ботниците кои работат на работи и работни зада-
чи од посебно значење за работата и развојот на 
Фабриката, кои се различни и поповолни од оние 
за останатите работници. Според член 55 тие работ-
ници се: главниот, техничкиот, комерцијалниот и 
финаноовиот директор, секретарот, раководителот на 
одржување и раководителот на -производство. Сред-
ствата за решавање на станбените потреби на овие 
работници се обезбедуваат од фондот за заедничка 
потрошувачка. 

5. Според член 42 став 1 од Законот за станбени 
односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците во организацијата на здружениот 
труд со референдум гм утврдуваат начинот, усло-
вите, редот на првенство по кој ќе се добиваат ста-
новите на користење. 

Согласно член 181 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, за остварување на поединечните пра-
ва, обврски и одговорности на работниците одлучу-
ва работничкиот совет. Работничкиот совет може за 
одлучување за остварувањето на поединечни права 
и обврски на работниците да формира комисија. 

Согласно означените одредби од Законот за стан-
бени односи и Законот за здружениот труд самоуп-
равно право е на работниците да ги утврдат основи-
те и мерилата за утврдување редот на првенство за 
доделување стан и станбен кредит. Притоа, при утвр-
дувањето на основите и мерилата, работниците мо-
жат освен социјално-економските критериуми, да ут-
врдат и такви критериуми што се поврзани со при-
донесот на работникот во работата, а при оценува-
њето на тој придонес треба да се поаѓа од објек-
тивни критериуми утврдени со самоуправниот општ 
акт при што оценката треба да ја дава органот што 
е надлежен за оценка на работниот придонес на ра-
ботниците во смисла на член 181 став 2 од Законот 
за здружениот труд. Бидејќи во означените членови 
од оспорениот Правилник како основи се предви-
дени работната дисциплина и редовност а во работа-
та, кои се основни редовни работни должности на 
работниците, а оценката за придонесот на работни-
ците ја дава Извршниот одбор на основната орга-
низација на синдикатот, Судот, утврди дека оспоре-
ните членови од Правилникот се во спротивност со 
член 181 став 2 од Законот за здружениот труд. 

Понатаму, со оглед на тоа што во членовите 
55—61 од оспорениот Правилник за работниците кои 
се на раководни работни места се утврдени и посеб-
ни основи и мерила за добивање стан на користе-
ње, кои се различни и поповолни од оние за оста-
натите работници, Судот утврди дека со тоа се соз-
дава нееднаквост меѓу работниците, поради што ос-
порените членови не се во согласност со уставното 
начело на еднаквоста во правата, должностите и од-
говорностите на работниците. 

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

У. бр. 84/84 
11 јули 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

349. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јули 
1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 01-4356 за дополну-
вање на Одлуката за проширување на градежното 
земјиште на град Охрид, донесена од Собранието на 
општина Охрид, на седницата одржана на 17 јули 
1983 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 70/84 од 23 мај 1984 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на Одлуката означена во 
точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорената Одлука со Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на СЕМ" бр. 10/79). 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
Одлука се вршат измени и дополнувања на Одлу-
ката за проширување на градежното земјиште на 
гра^д Охрид за реонот „Чекоштина" во КО — Ох-
рид, за населбата „Бејбунар" во КО — Рамне и за 
дел од КО — Елшани. 

Согласно член 9 од Законот за градежно земјиш-
те одлука за определување на градежно земјиште 
собранието на општината донесува по претходно 
прибавени мислења од организациите на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници, м е т и т е 
заедници и други организации и заедници опреде-
лени со одлука на собранието на општината во со-
гласност со статутот на општината. Со оглед на тоа 
што во конкретниот случај оспорената одлука не е 
донесена во согласност со Законот за градежно зем-
јиште, Судот утврди дека таа е во спротивност со 
означените законски одредби. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 70/84 
е јуни 1984 1одина 

Скопје 
Претседател 

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

350. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

2 алинеја 2, член 14 став 1 алинеја 4 и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки како и член 433 од Уставот на СР 
Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и допол-
нување на Одлуката за висината на дневниците за 
службени патувања, донесена од Советот на работ-
ната заедница на Службата за општествено книго-
водство Филијала во Струмица на 30 септември 1982 
година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 3 став 1 алинеја 1 и 
2 и на членовите 4, 5 и 8 од Правилникот за доде-
лување награди на работниците во Службата за оп-
штествено книговодство, филијала во Струмица, до-
несен на Собирот на работниците на 16 декември 
1982 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Службата за општествено книговодство, 
Филијала во Струмица на начин определен во само-
управните општи акти. 
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4. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 77/83 од 25 јануари 1984 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актите оз-
начени во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уредбата за највисоките износи на патни 
дневни и други трошоци на работниците во репуб-
личките органи на управата („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/81) како и со Уставот и законот. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека со Одлуката за измени и 
дополнувања на Одлуката за висината на дневниците 
за службени патувања е определено на работникот 
да му следува дневница во висина од 100 динари за 
службен пат на територијата на Филијалата без ог-
лед на проведеното време и таквата дневница да мо-
же да му се исплаќа само еден пат во текот на 
денот. 

Според Уредбата за највисоките износи на пат-
ните, дневните и другите трошоци на работниците 

. во републичките органи на управата (член 11) доне-
сено од Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија согласно член 260 став 1 од Законот за 
државната управа дневницата се пресметува од ча-
сот на тргнувањето на работникот на службено па-
тување до часот на враќањето на работникот со пре-
возното средство и тоа: цела дневница за секои 24 
часа поминати на службено патување, како и за 
времето поминато на службен пат подолго од 12 ча-
са, и половина дневница за времето поминато на 
службено патување подолго од 8, но не повеќе од 
12 часа и кога патувањето траело најмалку 6 часа, 
ако времето на службеното патување е поминато на 
пат од 22 часот до 5 часот. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди де-
ка оспорената одлука со тоа што предвидува на ра-
ботникот да му следува дневница во висина од 100 
динари за службен пат на територијата на Филија-
лата без оглед на проведеното време, не е во сог-
ласност со Уредбата за највисоките износи на пат-
ни, дневни и други трошоци на работниците во ре-
публичките органи на управата. 

7. Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судот, исто така, утврди дека во член 3 став 1 
алинеја 1-ва и 2-ра од Правилникот означен во точ-
ката 2 на 'оваа одлука е предвидено на работниците 
во работната заедница на означената Филијала да 
им се доделуваат награди по повод 10 и 20 години 
непрекината работа помината во Службата. Член 4 
од овој Правилник предвидува на работниците кои 
наполниле 20 години непрекината работа во означе-
ната Филијала да им се дава награда до висина на 
едномесечен чист личен доход исплатен во стопан-
ството во Републиката во претходната година. Според 
оспорениот член 5 од истиот Правилник на работ-
ниците кои наполниле 10 години непрекината работа 
во означената Филијала им се доделува награда во 
висина од 60% од едномесечниот чист личен доход 
исплатен во стопанството /во Републиката во претход-
ната година, под услов да не добиле награда во 1969 
година, кога се доделени награди по повод десетго-
диштнината од формирањето на Службата за опште-
ствено книговодство. 

Според мислењето на Судот, самоуправно право 
е на работните луѓе да определуваат право на на-
града, па според тоа и на награда за постојаност во 
работниот однос. Ова дотолку повеќе што ваквата 
награда е заснована врз принципот на заемност и 
солидарност, а се исплатува од средствата за заед-
ничка потрошувачка. 

При заземањето на овој став Судот го имаше 
предвид фактот дека со општествен договор е пред-
видено прашањето за издатоците во врска со надо-
местокот од средствата за заедничка потрошувачка 
да се уредува со самоуправен општ акт, како што, 
во случајов, е сторено. Исто така. Судот го имаше 
предвид и фактот дека во самоуправните спогодби 
е утврдена максималната висина на овие награди и 
дрка истата изнесува просечен личен доход на ра-
ботниците во стопанството во Републиката во прет-
ходната година. Со оглед на тоа што се работи за 

симболични награди кои всушност претставуваат мо-
рална сатисфакција за работникот и мотив,ирајќи ш 
посредно придонесуваат за зголемување на производ-
ството и квалитетот на работата, Судот застана на 
становиште дека со нивното укинување ќе го нама-
ли стимул от за работа кај работниците .што негатив-
но би им се одразило врз процесот на производството. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 77/83 
13 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

351. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата, одржана на 11 
јули 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на Правилникот за одговорност на 
работниците на Работната организација „Нов Живот" 
во Скопје, донесен од Работничкиот совет на 27 мај 
1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Нов 
Живот" во Скопје на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје 
поднесе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука 
Според наводите во предлогот, оспорениот правил-
ник е противуставен и незаконит затоа што е донесен 
од работничкиот совет, а не од работниците со ре-
ферендум. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник е донесен од работничкиот совет на 27 
мај 1982 година. Понатаму, разгледувајќи ја Само-
управната спогодба за здружување на трудот на ра-
ботниците во работната организација „Нов Живот", 
Судот утврди дека во член 103 се наведени сите са-
моуправни општи акти кои се донесуваат во Работ-
ната организација, меѓу кои и Правилникот за од-
говорност на работниците. Во овој контекст Судот 
го разгледа и Статутот на Работната организација 
и утврди дека според неговиот член 160, статутот 
и Самоуправната спогодба за здружување на трудот 
на работниците се донесува со референдум, а дру-
гите самоуправни општи акти ги донесуваат другите 
органи на самоуправувањето, односно работничкиот 
совет и собирот на работните луѓе. 

5. Во член 495 став 1 од Законот за здружениот 
труд е предвидено дека работничкиот совет на основ-
ната организација донесува самоуправни општи акти 
со кои се уредуваат односите во организацијата. 
Член 610 од истиот закон предвидува со самоуправ-
на спогодба и статут да се уредува кои самоуправ-
ни општи акти се донесуваат во организацијата како 
и постапката за нивноно донесување. 

Имајќи ги предвид означените законски одредби 
Судот смета дека во случајов не се работи за пов-
реда на член 463 од Законот за здружениот труд. 
Оза од причина, што со самоуправна спогодба за 
здружување или статут на работната организација 
работниците можат да го овластат работничкиот со-
Ј&Т да донесува одредени самоуправни општи акти. 

Со оглед на тоа што член 160 од Статутот на 
работната организација содржи овластување за ра-
ботничкиот совет да го донесува Правилникот за 
одговорност на работниците Судот утврди дека 'осло-
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реткиот Правилник не е неуетавен и незаконит со 
* 'Оглед на постапката на неговото 'донесување. 

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

У. бр. 119/83 
11 јули 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

352. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 
2 и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на • 
6 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
1 

1. СЕ УКИНУВА член 21 од Правилникот за рас-
поредување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка на работниците во Комбинираната детска 
установа „Олга Мице ска" во Кичево, донесен со ре-
ферендум на 30 декември 1977 година, во делот во 
кој по основот сложеност е определен бројот на бо-
довите за воспитувачите. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Комбинираната детска установа „Олга 
Микеска" во Кичево на начин определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 144/83 од 16 мај 1984 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспорената 
одредба од актот означен во точката 1 на оваа од-
лука затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со член 119 став 2 од Законот 
за предучилишното и основното воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 19/83). 

4. Разгледувајќи го оспорениот член 21 од Пра-
вилникот, Судот утврди дека во него е дадена Та-
бела според предвидените основи и утврден е опре-
делен број бодови. За обем и услови за работа на 
воспитувачите е предвиден еднаков број бодови, до-
дека за сложеност е утврден различен број бодови во 
зависност од тоа дали работникот има виша или 
висока стручна подготовка. 

5. Според член 119 од Законот за предучилиш-
ното и основното воспитание и образование, згри-
жувачката и воспитновобразовната дејност во орга-
низациите на згрижување и воспитување ја оства-
руваат воспитувачи, педагошко-медицииски сестри и 
други стручни работници. Според став 2 на овој член, 
воспитувачи во овие организации можат да бидат 
лица кои завршиле педагошка академија — отсек 
за воспитувачи. Исто така, во став 4 од означениот 
член од Законот, е дадена можност воспитувачи 
да можат да бидат и лица кои имаат соодветен про-
фил на висока стручна подготовка под услов да за-
вршиле специјалистички студии за предучилишни 
педагози. 

По исклучок, во член 275 и 276 од Законот, е 
предвидено дека воспитувач во организација за згри-
жување и воспитание може да биде и лице со за-
вршено училиште за воспитувачи под услови пред-
видени во овие членови од Законот. 

Според тоа. основен услов за воспитувачите за 
вршење на згрижувачката и воспитао-образовната 
дејност во организациите за згрижување и воспита-
ние е завршена педагошка академија — отсек за 
воспитувачи, додека другите степени на стручна под-
готштжа се ппецвидени само како можност односно 
како исклучок. 

Поради тоа, Судот смета дека и при утврдува-
њето на личниот доход на воспитувачите треба 'да се 
поаѓа од определбите во Законот за предучилишното 

и основното воспитание и образование на начин што 
појдовен основ за определување на аконтацијата на 
личниот доход, покрај другите елементи, треба да 
претставува и степенот на стручната подготовка кој 
е предвиден како основен услов за воспитувачите. 

Со оглед на тоа што во оспорениот дел од Та-
белата, дадена во член 21 од Правилникот, на вос-
питувачот со вишка стручна подготовка по основот 
сложеност му е определен поголем број бодови од 
вошитувачот со виша стручна подготовка, иако со 
Законот е оценето дека остварувањето на згрижувач-
ката и военитно-образовната дејност во организации-
те за згрижување и воспитание е од такво општес-
твено значење што, пред се, треба да ја врши вос-
питувач со потребен профил на виша стручна подго-
товка, според кој ќе се формира и дел од личниот 
доход предвиден за овие работи и работни задачи. 
Судот утврди дека оспорениот дел од Табелата на 
член 21 од Правилникот не е во согласност со член 
119 став 2 од Законот за предучилишното и основно-
то воспитание и образование. 

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

У. бр. 144/83 
6 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

353. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 
1 и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
•на 11 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците во Централно-
то основно училиште „Единство" во Македонски 
Брод, донесен со референдум на 9 јуни 1983 година, 
во делот во кој за директорот на училиштето се 
предвидени бодови за стручна подготовка и марк-
оистичко образованис. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Централното основно училиште „Един-
ство" во Македонски Брод на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 116/83 од 23 мај 1984 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одредбата 
од актот означен во точката 1 на оваа одлука за-
тоа што основано се постави прашањето за нејзината 
согласност со член 138 став 1 од Законот за пред-
училишното и основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/83). 

4. Разгледувајќи го член 17 од Правилникот, 
Судот утврди дека стручно ппедатопжото и марксис-
тичко образование, како работна задача, е предви-
дена само кај директорот на училиштето. 

5. Согласно член 138 став 1 Од Законот за пред-
училишното и основното воспитание и образование, 
воспитувачите наставниците и другите стручни ра-
ботници имаат право и должност стручно и педа-
гошки да се усовршуваат, да го следат развојот на 
научните дисциплини, да ги продлабочуваат своите 
знаења, да владеат со најновите воопитно-образовни 
методи и да ги применуваат современите наставни 
средства. Од друга страна, согласно член 2 од овој 
Закон, основното воспитание и образование е опште-
ствена, самоуправно-организирана дејност во един-
ствениот систем на воспитанието и образованието, зас-
нована покрај другото и врз идејните основи на марк-
сизмот како научна основа за изградба на соција-
листичкото самоуправно општество. 
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Според тоа, право и должност е на директорот, 
како и на наставниците и на другите стручни работ-
ници во училиштето, стручно и педагошки да се усо-
вршуваат, а своето усовршување да го засноваат врз 
идејните основи на марксизмом а не тоа да биде 
предвидено како посебен основ за распределба на 
средствата за лични доходи. Со оглед на тоа, Судот 
утврди дека оспорената одредба од Правилникот, во 
делот во кој за директорот на училиштето се пред-
видени бодови за стручно-педагошко и марксистич-
ко образование, не е во согласност оо означените 
одредби од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование. 

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

У. бр. 116/83 
11 ј у л и 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

354. 
Уставниот суд на Македонија, врз ошова на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа одржана на 10 јули 1984 
година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 71 од Правилникот за 

работни односи, донесен од Работничкиот совет на 
Работната организација за производство, откуп, об-
работка и продажба на тутун „Југотутун" во Демир 
Хисар на 1 јуни 1978 година. , 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи 'акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 41/84 од 25 април 1984 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 71 
од Правилникот означен во точката 1 од оваа од-
лука. Постапката е поведена затоа што основано се 
дос гави прашањето за согласноста на оспорениот 
член со член 74 од Законот за работните односи. 

4. Судот на седницата и на јавната расправа 
утврди дека во оспорениот член 71 од означениот 
Правилник е предвидено на работниците кои навр-
шиле 35 години "пензиски стаж или над 55 години 
старост — мажи и 30 години пензиски стаж или над 
50 години старост-жени, да не може да им се намалува 
учеството во распределбата на средствата за лични до-
ходи поради прераспоредување на други работи од-
носно работни задачи. Ова право, според став 2 на 
овој член, може да се користи до навршувањето на 
60 години старост за мажи и до 55 години старост 
за жени. Од изнесеното произлегува дека во завис-
ност од пензискиот стаж и годините на старост при 
прераспоредување на други работи и работни задачи 
на постарите работници не им се намалува личниот 
доход и тоа независно дали тоа прераспоредување 
се врши поради намалена работна способност. 

5. Според член 74 од Законот за работните од-
носи, работник со работен стаж над 35 години — 
маж, односно со над 30 години — жена, кој поради 
намалена работна способност се распоредува на дру-
ги работи и работни задачи има право врз основа 
на начелото на заемност и солидарност, а под усло-
ви утврдени во самоуправниот општ акт, да учеству-
ва во распределбата на средствата за лични доходи 
во висина на просечната аконтација на личниот до-
ход што го остварувал во последните три месеци или 
последната година, ако тоа за него е поповолно пред 
да биде распореден на други работи односно работ-
ни задачи. 

Од означената законска одредба произлегува де-
ка постарите' работници, во зависност од работниот 
стаж и тоа поради намалена работна способност, 
можат да бидат распоредени на други работи и ра-

ботни задачи и да примаат личен доход што го 
оствариле за последните три месеци или последната 
година ако тоа е поповолно за нив. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од оз-
начениот Правилник правото на заштита на поста-
рите работници при прераспоредување на други ра-
боти и работни задачи те остварува во зависност 
од пензискиот- стаж и годините на старост, а не во 
зависност од работниот стаж како што е предвидено 
во означената законска одредба, Судот утврди дека 
овој член од Правилникот не е во согласност со 
член 74 од Законот за работните односи. Исто така 
со оглед на тоа што во оспорениот член од Правил-
никот е предвидено начелото утврдено во законот 
да се применува при секое прераспоредување на по-
старите работници, независно дали тоа прераспоре-
дување се врши поради намалена работна способност, 
или станува збор за редовно прераспоредување во 
зависност од утврдените потреби на работата, Судот 
утврди дека и по овој основ оспорениот член од 
Правилникот не е во согласност со член 74 од Зако-
нот за работните одн ош. 

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

У. бр. 41/84 
10 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

355. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на- постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 
јуни 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21, 24, 25 и 35 
од Правилникот за основите и мерилата за распо-
редување на чистиот доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
донесен од работниците во Работната организација 
„Градска чистота" во Крива Паланка, со референдум 
на 29 јуни 1982 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 35, 55 и .66 од 
Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација „Градска чис-
тота" во Крива Паланка, на начин определен за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во општина Крива Паланка, со пред-
лог поднесен до Уставниот суд на Македонија, пове-
де постапка за оценување уставноста и законитоста 
на членовите 21, 24, 25, 33 35, 55 и бб од Правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот со оспорените одредби се вр-
ши распределба на средствата за лични доходи, која 
не е во согласност со Уставот на СР Македонија и 
е во спротивност со Законот за здружениот труд. 

3. Судот на седницата утврди: 
а) Во член 21 од оспорениот Правилник е пред-

видено дека работите и работните задачи се утвр-
дуваат, нормираат, мерат и вреднуваат, а според член 
25, работните норми ги утврдуваат работничкиот со-
вет со посебен правилник, за КОЈ\ Судот утврди дека 
не е донесен и дека се применуваат техничките нор-
ми за градежништвото, без да се внесат во Правил-
никот. 

Според член 24 висината на месечната аконта-
ција на личниот доход за остварената реализација 
не може да изнесува повеќе од 40% од основицата, 
без да се утврди како 4 ќе се врши конечно учество 
на работниците во распределбата ва средствата за 
лични доходи. 
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Согласно начелото на распределба според трудот 
утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија 
<и во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, 
на секој работник му припаѓа од доходот на основ-
ната организација на здружениот труд личен доход 
според резултатите од неговиот пруд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Од ова произлегува дека работниците 
се должни да утврдат такви основи и мерила за рас-
пределба на средствата за лични доходи според кои 
ќе се утврдува придонесот и резултатите на трудот 
на работниците. 

Со оглед на тоа што со означените одредби се 
предвидени основи и мерила независно од придоне-
сот и резултатите на трудот и кои не се доволно 
сбјективизирани, како и вреднување на резултатите 
на трудот вон овие основи и мерила, Судот утврди 
дека членовите 21, 24 и 25 од оспорениот Правил-
ник не се во согласност со начелото на распределба 
според трудот и се во спротивност со член 126 став 
1 од Законот за здружениот труд. 

б) Според член 35, од оспорениот Правилник, 
на работник кој неоправдано отсуствува од работа, 
личниот доход му се намалува за 100, 250 и 350 
динари, во зависност дали отсуствувал еден, два или 
три дена. Согласно члан 195 од Законот за здруже-
ниот труд, за повреди на работната дисциплина на 
работникот може да му се изрече една од дисцип-
линските мерки предвидени со овој закон, во постап-
ка утврдена со закон. 

Со оглед на тоа што со означената одредба се 
намалува личниот доход и покрај тоа што работни-
кот нема право на личен доход за деновите за кои 
отсуствувал од работа, Судот утврди дека со оваа 
одредба всушност се изрекнува дисциплинска мерка 
за повреда на работната дисциплина, без спроведу-
вање постапка од страна на дисциплинска комисија, 
а со тоа и дека таа е во спротивност со Законот 
за здружениот труд. 

в) Според член 33 бројот на бодовите може да 
се зголемува за 6°/о, односно да се намалува за 5°/о, 
во зависност од навремено и квалитетно, односно не-
навремено и неквалитетно извршување на работите 
и работните задачи, за што одлучува работничкиот 
совет, по предлог на групо вод ите лот. 

Со оглед на тоа што навременото и квалитетното 
извршување на работите и работните задачи има 
влијание на висината на остварениот доход и што 
за ова одлучува работничкиот совет, Судот утврди 
дека оваа одредба не е во несогласност со начелото 
на распределба според трудот. 

г) Во член 55 од оспорениот Правилник е пред-
видено исплатување на месечен паушал од 400 дина-
ри на возачот на теренското возило, независно од 
времето поминато на терен и паушал од 200 динари 
за работници кои вршат итни интервенции, без ог-
лед на бројот на тие интервенции. 

Судот утврди дека овој член не е несогласен 
со начелото на распределба според трудот, со оглед 
на карактерот на работните обврски на возењето 
на теренските возила и на итните интервенции. 

д) Според член бб од .оспорениот Правилник, на 
работникот, кој поминал 10 години во работната ор-
ганизација, му се доделува рачен часовник. 

Со оглед на тоа што со оваа одредба е предви-
дена симболична награда, која всушност претставува 
морална сатисфакција на работниците од стимула-
тивен карактер, Судот утврди дека е самоуправно 
право на работниците да определуваат таква награ-
да, заради што оваа одредба не е во спротивност 
со Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното. Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 192/82 
27 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

356. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на И 
јули 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 3 и 5 од Одлуката 
за воведување местен самопридонес на подрачјето 
на Месната заедница на село Бистрица општина Би-
тола, донесена со референдум на 6 септември 1983 
година од работните луѓе и'граѓаните. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Месната заедница на село Бистрица 
општина Битола. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 186/83 од 16 мај 1984 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 3 
и 5 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. 

Постапката е поведена затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорените 
членови од Одлуката со членовите 7, 8, 10 и 13 од 
Законот за општите начела на самопридонесот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 27/78). 

4. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ниот член 5 од Одлуката самопридонесот се вове-
дува во пари во износ од 6.000 до 16.000 динари по 
домаќинство, а во оспорениот член 3 став 3 е пред-
видено самопридонесот да се воведува и во работна 
рака со по 3 работни дена по домаќинство. 

5. Според член 10 став 1 од Законот за општите 
начела на самопридонеоот, обврзници на самопридо-
не сот се работните луѓе и граѓаните кои имаат жи-
веалиште на подрачјето за кое се воведува самопри-
донесот. Член 7 од овој закон предвидува при вове-
дувањето на самопридонес да се води сметка за спо-
собноста на обврзниците за поднесување на обврс-
ките, односно за материјалните можности на работ-
ните луѓе и граѓаните. Висината на самопридонесот 
според чл. 8 од овој закон, се утврдува сразмерно 
на личните доходи односно приходи на работниците. 
Исто така, според член 13, обврзници на самопридо-
нес во работна сила можат да бидат работните луѓе 
и граѓаните, а не домаќинствата. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 5 од 
Одлуката е предвидено обврзници на самопридонеоот 
да бидат домаќинствата, а не работните луѓе и гра-
ѓаните како и тоа дека ири определувањето на ви-
сината на самопридонесот не се водело доволна 
сметка за вистинскиот доход што го остваруваат ра-
ботните луѓе и граѓаните, туку се определува пс 
слободна оценка, Судот смета дека тој не е во сог-
ласност со член 7, 8 и 10 од Законот за општите 
начела на самопридонесот. 

Што се однесува, пак, до оспорениот член 3 став 
3 од Одлуката, Судот утврди дека и тој не е во 
согласност со член 13 од Законот за општите начела 
на самопридонесот. кој како обврзници на самопри-
донесот во работна сила ги предвидува само работ-
ните луѓе и граѓаните, а не и домаќинствата. 

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

У. бр. 186/83 
11 јули 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија^ 

д-р Владимир Митков, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — 
КАВАДАРЦИ 

266. 
Врз основа на член 53 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за основно образование 
и воспитание — Кавадарци, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 28 февруари 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
За финансирање на дејностите во основното об-

разование во општината Кавадарци за 1984 година 
се утврдуваат следните стапки: 

— ОЗТ од областа на стопанството ќе плаќаат 
придонес за основно образование по стапка од 5,70°/», 
а ќе се пресметува на бруто личен доход,-

— сите останати корисници на општествени сред-
ства кои не подлежат на формирање, а соодветно 
на тоа и на плаќање данок од доход ќе плаќаат 
придонес од бруто личен доход по стапка од 5,70%. 

Член 2 
Се ослободуваат од плаќање придонес за основ-

но образование за 1984 година во висина од 50% 
од стапката сите ОЗТ од областа на основното об-

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исплата на долг по тужбата на тужителот Спи-
ровски Костадин од е. Беловиште против тужениот 
Ислами Нухи од е. Слатина, а сега на привремена 
работа во Швајцарија. 

Се повикува тужениот Ислами Нухи од е. Сла-
тина да се јави во судот, достави адреса или да од-
реди полномошник кој ќе го застапува во овој спор, 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот ќе му постави ста-
рател преку Центарот за социјални работи — Те. 
то во. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1293/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за службеност на пат по тужбата на Бранко Марин-
о в с к и од е. Беловиште, Тетово, против тужениот 
Анѓелко Стеван Јаковчески, и др. од е. Беловиште. 

Се П01викува тужениот Анѓелко Стеван Јаковчев* 
ки од е. Беловиште, а сега со непозната адреса во 
Франција, да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или 
во истиот рок да одреди полномошник. Доколку не 
се јави ниту одреди .полномошник преку Центарот 
за социјална работа во Тетово, ќе му биде поставен 
привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово. П. бр. 812/84. 
(123) 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, по тужбата на 
тужителот Гуро Аврамоски од Тетово, ул. „29 Ноем-
ври" бр. 36, против тужените Глигур Ѓорѓиев МИШ-
КОВСКИ и Александар ѓорѓиев МИШКОВСКИ, И двај-
цата со непозната адреса, се води постапка за соп-
ственост и трајно користење. 

разование, образованието на возрасните и Централ-
ната училишна кујна „Наше дете" — Кавадарци. 

Ч л ен 3 
Се ослободуваат од плаќање придонес за основ-

но образование за 1984 година и тоа: 
1. ОЗТ „Доно Попов" на АК „Тиквеш" — Кава-

дарци; 
2. ООЗТ „Сомотске Поле" на Агрокомбинат Тик-

веш" — Кавадарци, а средствата да бидат наменети 
за ООЗТ „Млекара". 

Член 4 
Одлуката /влегува во сила од денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 
Бр. 01-15 

29 февруари 1984 година 
Кавадарци 

Претседател 
Томислав Грков, е. р. 

ИСПРАВКА 
Во текстот на Одлуката за условите и начинот 

за обезбедување на продолжено пензиско и инвалид-
ско осигурување („Службен весник на СВМ" бр. 24/84) 
во членот 11, став 2, наместо зборот .„наоѓаат" 
треба да стои зборот „наоѓале". 

Од Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

Македонија 

Бидејќи тужените се со непозната адреса, се по-
викуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да се јават во 'судот и достават своја адреса 
или постават овој полномошник. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, судот, преку Центарот за соци-
јални работи — Тетово, ќе им постави привремен 
застапник кој ќе ги застапува во постапката по овој 
предмет. Исто така се повикуваат и други лица што 
знаат за нивната адреса за тоа да го известат судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1255/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води соп-
ственички спор по тужбата на Веселин Атанасовски 
(од е. Слатино, против тужениот Асим Мустафа Мус-
тафи од е. Слатино и др. 

Се повикува тужениот Асим Елмаз Мустафи од 
е. Слатино, сега со непозната адреса во Германија, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот или во исти-
от рок да одреди свој полномошник. 

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе го зас-
тапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 563/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
по тужбата на Богоја Ристов Стојановски, Светозар 
Ристов Стојановски и др. од е. Вратница — Тетово, 
против тужените Наца, вд. Иванова Стојановска и 
др. од е. Вратница, а сега во САД. 

Се повикуваат тужените Наца, вд. на Иван Сто-
јановски, Василије Иванов Стојановски, Стојан Ива-
нов Стојановски, Зора Иванова Ацовска и Грозда 
Иванова ѓорѓевска, како и Васка Иванова Трпев-
ска, сите од е. Вратница, а сега оо непозната ад-
реса во САД, а Васка во Германија, да се јават 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или во истиот рок да одре-
дат полномошник. 

Доколку не се јават во судот или одредат пол-
номошник, преку Центарот за социјални работи ќе 
им биде поставен привремен старател, кој ќе ги 
застапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд вр Тетово, П. бр. 1343/83. 
(128) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид поведена е пос-
тапка по предлог на Богдана пореска од с. Мешеиш-
та, Охрид, за прогласување за исчезнато на лицето 
Никола стојан Туп анчески, роден 1900 година во с. 
Мешеишта, Охрид, оженет за Дафина, родена Ко-
ваческа од с. Мешеишта, почината во 1964 година, 
кој во 1924 година заминал во Јужна Америка од 
каде воопшто не се јавувал. 

Се повикуваат сите лица што знаат било какви 
податоци за животот или смртта на Никола Тупан-
чевеки да се јават во Општинскиот суд во Охрид во 
рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен лист на СФРЈ". 

По истекот на рокот од 3 месеци од објавување-
то на овој оглас ќе се донесе решение со кое Ни-
кола Тупанчееки ке се прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Охрид, ВНС. бр. 209/84. 
(124) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен 
спор за укинување на издршка на брачен другар и 
малолетно дете по тужбата на тужителот Илија 
Џемов од Струмица, против тужената Антониета Џе-
мова за себе и за малолетната ќерка Василка од 
Струмица, а моментално иселени во Италија, со не-
позната адреса. 

Се повикува тужената Антониета Џемова да се 
јави во судот или да ја достави својата точна адре-
са во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно ќе и биде одреден старател во смисла 
на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините ин-
тереси до окончувањето на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 730/84. 
(126) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 489 од 10. V. 1984 година, да регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски" ЦО. — Крива Паланка со след-
ните податоци: Во судскиот регистар на регистар-
скиот суд се запиша аднотацијата за здружување на 
работната организација Централно основно училиш-
те „Јосип Броз Тито", Ц. О. — е. Жидилово — Кри-
ва Паланка, во работната организација Централно 
основно училиште „Јоаким Крчовски" Ц. О. — Кри-
ва Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
489/84. (215) 

регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка со след-
ни ге податоци: во судскиот регистар на регистар-
скиот суд се запиша аднотацијата за здружување на 
работната организација Централно основно училиште 
„Страшо Пинџур", Ц. О. — Крива Паланка од е. 
Псача — Крива Паланка во работната организација 
Централно основно училиште „Јоаким Крчовски", Ц. 
О. — Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
492/84. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 507 од 9. V. 1984 година ,на регис-
тарска влошка бр. 1-1193-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
ЦОУ „29 Ноември", Ц. О. — е. Петралица, Крива 
Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар 
на регистарскиот суд се запиша бришењето на работ-
ната организација Централно основно училиште „29 
Ноември", Ц. О. од село Петралица, Крива Паланка, 
поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
507/84. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 508 од 9. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1195-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
Централното основно училиште „Нова Југославија", 
Ц. О. — е. Герман — Крива Паланка со следните 
податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот 
суд се запиша бришењето на работната организаци-
ја Централно основно училиште „Нова Југославија", 
Ц. О. — е. Герман — Крива Паланка, поради здру-
жување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
508/84. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието „ Фи бр. 501 од 9. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1199-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
Централното основно училиште „Страшо Пинџур", 
Ц. О. — е. Псача — Крива Паланка со следните 
податоци-. Во судскиот регистар на регистарскиот 
суд се запиша бришењето на работната организација 
Централно основно училиште „Страшо Пинџур", Ц 
О. — село Псача — Крива Паланка, поради здру-
жување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
501/84. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 491 од 7. V. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка со след-
ните податоци: Во судскиот регистар на регистар-
скиот суд се запиша аднотацијата за здружување 
на работната организација 'Централно основно учи-
лиште „Христијан Тодоровски Карпош" Ц. О. — е. 
Ранковце Крива Паланка, во работната организација 
Централно основно училиште „Јоаким Крчовски", 
Ц. О. — Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
491/84. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 490 од 10. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-242-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
ЦОУ „Јосип Броз Тито", Ц. О. — е. Жидилово — 
Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот 
регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето 
на работната организација Централно основно учи-
лиште „Јосип Броз Тито", Ц. О. од село Жидилово 
— Крива Паланка, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
490/84. (221) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 492 од 9. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-' 
нието Фи. бр. 505 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-815-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ 
Цветан Димов", Ц. О. — е. Огут — Крива Паланка 

со следните податоци: Во судскиот регистар на ре-
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гистирскиот суд се заниша бришењето на работната 
организација Централно основно училиште „Цветан. 
Димов", Ц. О. од е. Огут — Крива Паланка, поради 
здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
505/84. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 506 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-848-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ 
„Војвода Карпош", Ц. О. — е. Дубровница, Крива 
Паланка со следните податоци: Во судскиот регис-
тар на регистарскиот суд се запиша бришењето на 
работната организација Централно основно училиш-
те „Војвода Карпош", Ц. О. од село Дубровник, — 
Крива Паланка, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
506/84. ' (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 502 од 9. V 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1192-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
ЦОУ „Климент Охридски", Ц. О. — е. Дурачка Река 
— Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот 
регистар на регистарскиот суд се запиша бришење-
то на работната организација Централно основно 
училиште „Климент Охридски", Ц. О. село Дурачка 
Река, Крива Паланка, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
502/84. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 500 од 7.. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-303-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ 
Христијан Тодоровски Карпош", Ц. О. — е. Ран-

ковци со следните податоци: Во судскиот регистар 
на регистарскиот суд се запиша бришењето на ра-
ботната организација Централно основно училиште 
„Христијан Тодоровски Карпош", Ц. О. — е. Ранков-
ц е поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
500/84. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 503 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-572-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ 
„Кочо Рацин", Ц. О. — е. Подржикоњ — Крива Па-
ланка со следните податоци: Во судскиот регистар 
ка регистарскиот суд се запиша бришењето на ра-
ботната организација Централно основно училиште 
„Кочо Рацин", Ц. О. е. Подржикоњ — Крива Па-
ланка, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
503/84. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 504 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1197-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Ни-
кола Карев", Ц. О. — е. Мождивњак, Крива Паланка 
со следните податоци: Во судскиот регистар на ре-
гистарскиот суд се запиша бришењето на работната 
организација Централно основно училиште „Никола 
Карев", Ц. О. — е. Мождивњак — Крива Паланка, 
поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
504/84. (227) 

регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за општествена заштита на децата — Кавадарци, 
ул. „Балканска" бб оо следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Камчев Владо, а се запишува 
новиот застапник Ристовски Стојан, како секретар, 
со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
622/84. , (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 647 од 29. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-3-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО за основно образование и воспитание 
„11 Септември" Кичево, ООЗТ ЦОУ „Реџо Рушит 
Зајази", е. Зајас со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Зија Зендели, директор, а се 
запишува новиот застапник Шабан Абази, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
647/84. (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 599 од 14. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-312-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Централното основно училиште „Христи-
јан Карпош" Ц. О., е. Драгоманце, Куманово со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Петрушевски Живко, директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Николовски Салтир, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
599/84. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 603 од 31. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1903-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Договор-
ната организација на здружениот труд за изведува-
ње на градежни работи од занаетчиството и серви-
сирање — одржување на сите видови апарати во 
домаќинствата „Пим", Ц. О. — Неготино. 

Основачи на задругата се: Стевановиќ Миливоје, 
Волкановски Горѓи, Радуловић Милован, Михова Бла-
га, Иванов Димитар, Спасовски Петре, Димитријевиќ 
Јездимир и Дончев Васе, сите од Неготино. 

Основни дејности: — градежно занаетчиски ра-
боти,- инсталациони завршни работи; завршни зана-
етчиски работи. 

Споредни дејности: изработка и одржување на 
производи од прецизната механика, изработка на 
предмети од пластични маси, вештачки омели, гли-
на, керамика, камен и други минерали, сервисирање 
и одржување на сите апарати — бела техника во 
д о м аќин ств ат а. 

Оваа договорна организација на здружен труд 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица ДОЗТ одговара со сите свои средства. ^ 

Лице овластено за застапување е Стевановиќ Ми-
ливоје, работо® од ите л, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
603/84. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 622 од 22. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1411-0-0-0 ја запиша во судскиот 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи, бр. 608 од 24. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1053-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Занаетчиско-браварската задруга „4 Јули" — 
Скопје, ул. „Гуро Ѓоновиќ" бр. 115 со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Пешовски 
Иван, директор, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник Димчо Теодосиев, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
608/84. (232) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 569 од 14. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Заводот за ментално здравје на деца и мла-
динци „Младост" — Скопје, булевар Партизански 
одреди" 60/А со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник примариус д-р Ратко Темелков-
скм, директор, а се запишува новиот застапник при-
мариус д-р Петар Настов, в. д. директор со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
569/84. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 631 од 24. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-244-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу 
вање на Институтот за фолклор „Марко Цепенков", 
Ц. О. — Скопје, ул. .„Рузвелтова" бр. 3 оо следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Га-
лаба Назим, директор, со неограничени овластувања, 
а се запишува живиот застапник д-р Блаже 'Петров-
ски, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
631/84. (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 618 од 22. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1185-2-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација — Факултет за прав-
ни и политички науки — ООЗТ Институт за социо-
лошки и политичко-правни истражувања — Скопје, 
ул. „Партизански одреди" бр. 88 со следните подато-
ци : Се брише досегашниот застапник м-р Живко 
Неделковски, в.д. директор, а се запишува новиот 
застапник д-р Владо Камбовски, директор, со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
018/84. (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 654 од 30. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-387-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар престанокот на привремената управа и про-
мената на лицето овластено за застапување на „Вар-
дар филм" Работна организација за производство 
на филмови, Ц. О., Скопје, ул. „8 Март" бр. 2-а со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Димитар Костовски, претседател на Привремениот 
одбор, без ограничување, а се запишува новиот зас-
тапник Стојан Попов, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
654/84. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 648 од 30. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1628-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Монтажната задруга „Енерѓо — Скопје", 
Ц. О. — Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин", 
блок 7, локал 3 со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Санев Стојан, в. д. директор, 
а се запишува новиот застапник Петровски Павле, 
директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.. 
648/84. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 475 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-212-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на Централ-
ното основно училиште „Јордан Хаци Константинов-
Џинот", Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: 

Во судскиот регистар на регистарскиот еуд се запи-
шува бришењето на работната организација Цен-
трално основно училиште „Јордан Хаџи Константи-
нов-Џинот", Ц. О. —. Титов Велес, паради здружу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
475/84. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 474 од 5. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-228-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на Централ-
ното основно училиште „Кирил и Методиј", Ц. О. 
— е. Извор, Титов Велес со следните податоци: Во 
судскиот (регистар на регистарскиот суд се запиша 
бришењето на работната организација Централно ос-
новно училиште „Кирил и Методиј", Ц. О., е. Извор 
— Титов Велес, поради здружување. 

Од Окружниот (стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
474/84. (239) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 472 од 5. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-276-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на Специ-
јалното основно училиште „Маца Георгиева Овчаро-
ва", Ц. О. — Титов Велес со следните податоци: 
Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запи-
ша бришењето на работната организација Специ-
јално основно училиште „Маца Георгиева Овчарова", 
Ц. О. —т Титов Велес, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
472/84. (240) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 477 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-214-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на Централ-
ното основно училиште „Кирил и Методиј", Ц. О. 
— Титов Велес со следните податоци: Во судскиот 
регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето 
поради здружување на работната организација Цен-
трално основно училиште „Кирил и Методиј", Ц. О. 
— Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
477/84. -(241) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 564 од 5. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1737-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
ОУ со целодневен престој „Јосип Броз Тито", Ц. О. 
— Титов Велес со следните податоци: Во' судскиот 
регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето 
на работната организација Основно училиште со це-
лодневен престој „Јосип Броз Тито", Ц. О. — Титов 
Велес, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
564/84. (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 368 од 5. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-552-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на Централ-
ното основно училиште „Стојан Бурчев", Ц. О. — 
е. Иванковци — Титов Велес со следните податоци: 
Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запи-
ша бришењето на работната организација Централ-
но основно училиште „Стојан Бурчев", Ц. О. — е. 
Иванковци — Титов Велес, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
368/84. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 473 од 7. V. 1984 година, на регис-
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тараса влошка бр. 1-822-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради здружување на 
ЦОУ „Даме Груев", Ц. О. — Градско со следните 
податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот 
суд се запиша бришењето на работната организа-
ција Централно основно училиште „Даме Груев", Ц. 
О. — Градско, поради здружување. 

Од Окружниот .стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
473/84. (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 476 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-789-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „То-
дор Јанев", Ц. О., населба Чашка — Титов Велес 
со следните податоци: Во судскиот регистар на ре-
гистарскиот суд се запиша бришењето на работната 
организација Централно основно училиште „Тодор 
Јанев", Ц. О., населба Чашка — Титов Велес, пора-
ди здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
476/84. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 480 од 7. V. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-291-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ 
„Петре Поп Арсов", Ц. О., е. Богомила — Титов Ве-
лес со следните податоци: Во судскиот регистар на 
регистарскиот суд се запиша бришењето на работна-
та организација Централно основно училиште „Петре 
Поп Арсов", Ц. О., е. Богомила — Титов Велес, по-
ради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
480/84. (246) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 481 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-275-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ЦОУ „Ва-
сил Главинов", Ц. О. — Титов Велес со следните 
податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот 
суд се запиша бришењето на работната организаци-
ја Централно основно училиште „Васил Главинов", 
Ц. О. — Титов Велес, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
481/84. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 478 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-237-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар престанокот поради здружување на ЦОУ 
„Благој Кирков", Ц. О. — Титов Велес со следните 
податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот 
суд се запиша бришењето на работната организација 
Централно основно училиште „Благој Кирков" Ц. О. 
Титов Велес, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
478/84. • (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 479 од 7. V. 1.984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-224-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на ОУ „Трај-
ко Андреев", Ц. О. — Титов Велес со следните по-
датоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд 
се запиша бришењето на работната ооганизација 
Основно училиште „Трајко Андреев", Ц. О. — Титов 
Велес, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бо. 
479/84. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 461 од 19. VI. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1910-0-0-0 го задиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежната производна услужна занаетчиска задру-
га „БОРОВЕЦ", Р. О. — Скопје, ул. „Серава" бр 
68-а. 

Задругата е основана со самоуправната спогод-
ба, заклучена на 17. III . 1984 година. 

Основачи на задругата се: Хаџибулиќ Шевко, 
Куртановиќ Мустафа, Муртиќ Шевко, Куртановиќ 
Хамид и Муртиќ Шериф, сите од Скопје. 

Основни дејности: ѕидаро-фасадерока; завршни 
работи во градежништвото оо изведување и на сите 
земјани работи. 

Во правниот промет оо трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата рдговара со сите свои сред-
ства со кои располага, а ако не се намират обврс-
ките на задругата, тогаш супом ди јарко одговараат 
здружените занаетчии — основачи и оние кои ќе 
пристапат како такви до висината на здружениот 
влог утврден со самоуправната спогодба за здру-
жување на занаетчиите во задругата до 10.000,00 дин., 
за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Хаџибулиќ Шевко, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот (стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
461/84. (278) 

Окружниот стопански суд во Штип, оо реше-
нието Фи. бр. 204 од 12. X. 1983 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-356-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на Комбинираната 
детска установа „Гоце Делчев" Ц. О. — Пробиштип 
со следните податоци: Досегашниот назив на фир-
мата на Комбинираната детска установа „Гоце Дел-
чев", Ц. О. — Пробиштип се менува и за поната-
му ќе гласи. ОЗТ за згрижување, воспитание и об-
разование на деца од предучилишна возраст „Гоце 
Делчев", Ц. О. — Пробиштип. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Статутот на организацијата бр. 01-203 од 5. X. 1983 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
204/83. (139) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 57 ед 2. III. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-56-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластеното лице за застапува-
ње на РО Здравствен дом „Нада Михајлова", Ц. О. 
— Пробиштип со следните податоци: Му преста-
нува правото за застапување на д-р Добросав Ди-
митрис вски, досегашен директор на Домот, а за 
директор е именуван д-р Трајче ѓорѓиев кој со не-
ограничени овластувања ќе ја застапува работната 
организација. Истовремено се запиша и овластеното 
лице Арсовски Ампе, заменик директор, чии потписи 
ќе важат поединечно. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот 
дом „Нада Михајлова", Ц. О. — Пробиштип бр. 
105 ОД 22. II. 1984 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
57/84. (140) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-

нието Рл. бр. 5/84 од 30. VIII. 1984 год. спроведува 
редовна ликвидација над Автомото друштвото „Долни 
Полог" — Тетово. 

За ликвидационен управител е именуван Љубиша 
Бечевски од Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 123. 

Се повикуваат должниците веднаш да ги намират 
своите долгови, а доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен лист на СФРЈ" — до Ликви-
дациониот совет со пријава во два примероци и соод-
ветни докази. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања од доверителите за ден 5. X. 1984 
год. со почеток во 9 часот, во судница бр. 60. 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
ниено Рл. бр. 3/84 од 27. VIII . 1984 год. спроведува 
редовна ликвидација над Земјоделската задруга. „Ор-
ланци" од с. Арачиново, Скопско. 

За ликвидационен управител е именуван Стојче 
Зафировски од Скопје, населба „Пролет" 14/У1. 

Се повикуваат должниците веднаш да ги нами-
рат своите долгови, а доверителите да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот до Ликвидациониот совет со пријава 
во два примероци и соодветни докази. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите за 17. X. 1984 год. 
со почеток во 8 часот, во судница бр. 60. (319) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Авалирана меница бр. 1139 на износ од 330.034,00 
динари, должник „ЈЕЛКОТЕХНА" — ТОЗТ „МЕРКУР" 
Марибор, авалист Кредитна банка — Марибор, ко-
рисник РО „ВАНИЛА" ООЗТ „ПРОМЕТ" — Скопје. 

Авалирана меница бр. 2564/84 на износ од 
50.064,00 динари, должник ПИК „КРАИНА" — Бихаќ, 
РО „4 ЈУЛИ" ООУР „ВЕЛЕПРОМЕТ" — Босанска 
Круна, авалист ПБС ОСНОВНА БАНКА — Бихаќ, 
корисник РО „ВАНИЛА" ООЗТ „ПРОМЕТ" — Скопје. 

Авалирана меница бр. 00192908 на износ од 
148.398,50 динари, должник ППК „ЗАГРЕБ" ООУР 
„ В ЕЛ Е П РО М ЕТ ", авалист ППК „ЗАГРЕБ" ООУР „МА-
Л ОП РО ДА ЈА" — Загреб, корисник РО „ВАНИЛА" -
ООЗТ „ПРОМЕТ" — Скопје. 

Здравствена легитимација на име Нурије Зуме-
ровски, Куманово. (7331) 

Здравствена легитимација на име Нефаиљ Мах-
муд, Куманово. (7332) 

Диплома на име Стеван Ефрем овски, Куманово. 
(7333) 

Здравствена легитимација на име Мирјана Сера-
фимовиќ, Куманово. (7334) 

Здравствена легитимација на име Трајко Илиев-
ски, Куманово. (7335) 

Здравствена легитимација на име Страхил Алек-
о в с к и , Куманово. (7336) 

Здравствена легитимација на име Трајко Илиев-
ски, Куманово. (7335) 

Здравствена легитимација на име Страхил Алек-
о в с к и , Куманово. (7336) 

Здравствена легитимација на име Миле Спасов-
ски, Куманово. (7337) 

Книшка на име Борис Бошковски, Куманово. 
(7338) 

Здравствена легитимација на име Нада Серафи-
мовска, (7339) 

Здравствена легитимација на име Живко Шутев-
ски. Куманово. (7340) 

Здравствена легитимација на име Соња Трајков-
ска, Куманово. (7341) 

Свидетелство за IV одделение на име Атанас 
' Велески, М. Брод. (7343) 

Свидетелства за I, II и III година и диплома 
на име Ангелов Евтим, Т. Велес. (7344) 

Работна книшка на име Насир Муслид, Тетово 
(7345) 

Свидетелство на име Стојанка Симоновска, Те-
тово. - <7346) 

Свидетелство на име Ремзи Мухамет, Тетово. 
(7347) 

Здравствена легитимација на име Џемаил Нуи, 
Тетово. (7348) 

Диплома на име Шемсудин Лимани, Тетово. 
Диплома на име Бесир Деари, Тетово. (7350) 
Свидетелство за VIII одделение на име Невзат 

Зен дел и, Гостивар. (7352) 
Свидетелство за VI одделение на име Благоја Ми-

лошевски, Гостивар. (7353) 

Свидетелство за I, II и Ј.11 година на име Зоран 
Тасески, Гостивар. (7354) 

Здравствена легитимација на име Вена Здрав-
кова, Штип. (7355) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сабедин 
Дирмишов, Штип. (7356) 

Индекс на име Спаско Микески, Штип. (7357) 
Лична карта на име Маријана Споила, Штип. 

(7358) 
Здравствена легитимација на име Васил Јокимов, 
Штип. (7358) 

Здравствена легитимација на име Васил Јакимов, 
Штип. (7359) 

Свидетелство за VIII одделение на име Китанов-
ски Љупчо, Делчево. (7360) 

Свидетелство на име Ване Соколов, Кочани. (7361) 
Студентска легитимација на име Славица .Дими-

трова, Кочани. (7362) 
Здравствена легитимација на име Здравко Ата-

насов, Виница. (7363) 
Свидетелства за I и И година на име Перко 

Иљиески, Прилеп. (7364) 
Свидетелство за VIII одделение на име Биљана 

ѓорѓиоска, Прилеп. (7365) 
Здравствена легитимација на име Власта Јонев-

ска, Куманово. (7366) 
Здравствена легитимација на име Мајда Дими-

т р о в а ^ , Куманово. (7367) 
Свидетелство за IV одделение на име Симо Јо-

сифовски, Тетово. (7368) 
Свидетелство на име Мемидова Елизабета, Дел-

чево. (7369) 
Свидетелство за IV одделение на име Саби Ја-

ку пов, Делчево. (7370) 
Свидетелства за I и II година на име Љубица 

Костадинова, Кочани. (7371) 
Свидетелства за I и II година н а име Љубица 

Арсова, Виница. (7372) 
Лична карта на име Методија Стојков, Виница. 

(7371) 
Воена книшка на име Слободан Димовски, Скоп-

је. (7374) 
Воена книшка на име Муарем Асановски, Скоп-

је. (7375) 
Свидетелство за VIII одделение на име Војо Сте-

фановиќ, Скопје. (7376) 
Пасош на име Ќамил 'Радиш, Скопје. (7377) 
Здравствена легитимација на име Горица Стоја-

новиќ, Куманово. (7378) 
Здравствена легитимација на име Елизабета Сто-

јановска, Куманово. (7379) 
Здравствена легитимација на име Драган Б о б а -

новски, Куманово. (7380) 
Здравствена легитимација на име Спире Анге-

ловски, Кратово. (7381) 
Свидетелство на име Станојка Н ушева, Кратово. 

(7382) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ристов-

ска Олгица, Крива Паланка. (7383) 
Свидетелство на име Гоце Тодоровски, Крива 

Паланка. (7384) 
Свидетелство за IV одделение на име Павлина 

Николова, Титов Велес. (7385) 
Свидетелства од I до IV клас на име Саво Дими-

тровски, Тетово. (7386) 
Свидетелство за IV одделение на име Неве ал 

Мухарему Гостивар. (7387) 
Свидетелство на име Флорим Шерифи, Гости-

вар. (7388) 
Свидетелство за IV одделение на име Вејсел 

Салији, Гостивар. (7389) 
Здравствена легитимација на име Ратко Давидов, 

Штип. (7390) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вален-

тина Аризова, Струмица. * (7391) 
Индекс на име Љупчо Трајковски, Скопје. (7392) 
Здравствена легитимација на име Раим Селимов-

ски, Куманово. (7393) 
Работна книшка на име Оливер Георгиевски, Ку-

маново. (7394) 
Здравствена легитимација на име Сречко Белков-

ски, Куманово. (7395) 
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Здравствена легитимација на име Методија Или-
евски, куманово. (7396) 

Здравствена легитимација на име Стојан Илиев-
ски, куманово. (7397) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Вили-
чиќ, куманово. (7398) 

Здравствена легитимација на име Снежана Нас-
тоска, Тетово. (7400) 

Лична карта на име Ќани Илија, Тетово. (7401) 
Свидетелство за IV година на име Афет Џела-

дини. Тетово. (7402) 
Свидетелство на име Назиф Иљијази, Тетово. 

(7403) 
Свидетелства за I, II и I I I клас на име Нехат 

Селили, Тетово. (7404) 
Земјоделска здравствена легитимација на име На-

сер Ќуфли, Тетово. (7405) 
Свидетелства од I до IV клас на име Вељо Рис-

тоски, Тетово. (7406) 
Здравствена легитимација на име Зејнепа Бис-

лими, Тетово. (7407) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Блериу Салим, Тетово. (7408) 
Здравствена легитимација на име Ружа Трпеска, 

Тетово. (7409) 
Свидетелство за V одделение на име Зендел Га-

ши, Гостивар. (7410) 
Свидетелство за VIII одделение на име Адвије 

Амети, Гостивар. (7411) 
Здравствена легитимација на име Зоран Иванов, 

Штип. (7412) 
Свидетелство за VIII одделение на име Горѓи 

Стојанов, Берово. (7413) 
Работна книшка бр. 29446 на име Ацо Едровски, 

Кочани. (7414) 
Свидетелство на име Нада Јованова, Кочани. 

(7415) 
Свидетелство за IV одделение на име Голубинка 

Павлова, Кочани. (7416) 
Работна книшка на име Борче Цалевски, Виница. 

(7418) 
Свидетелства за III и IV година на име Благој 

Серафимов, Виница. (7419) 
Работна книшка на име Мајда Адамова, Виница. 

(7420) 
Свидетелство за V Ш одделение на име Елица 

Јовановска, Прилеп. (7421) 
Индекс на име Светозар Дименовиќ, Прилеп. 

(7422) 
Диплома на име Марјанчо Димоски, Прилеп. 

(7423) 
Индекс бр. 721/75 на име Трајко Антески, При-

леп. (7424) 
Свидетелство на име Лидија Кузм1аноска, При-

леп. / (7425) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јагода 

Ѓорѓиоска, Прилеп. (7426) 
Здравствена легитимација на име Емина Симани, 

Куманово. (7427) 
Здравствена легитимација на име Божидар Ми-

леноски, Куманово. (7428) 
Здравствена легитимација на име Земиље Свиде-

ли, Куманово. (7429) 
Здравствена легитимација на име Назиф Русте-

ми, Куманово. (7430) 
Диплома на име Али Пемаили, Куманово. (7431) 
31 шо ав ств ен а легитимација на име Мица Спирова, 

Куманово. (7432) 
Свидетелство за IV година на име Крстески Го-

це, Македонски Брод. (7433) 
Работна книшка на име Крстески Нове, М. Брод. 

(7434) 
Свидетелство на име Снежана Андреевска, Титов 

Велес. (7436) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ѓулсер 

Ахметова, Титов Велес. (7437) 
Свидетелство за IV одделение на име Панче Ко-

цев, Титов Велес. (7438) 
Книшка на име ѓорѓи Зрлев, Штип. (7439) 
Свидетелство на име Зоран Ивановски, Делчево. 

(7440) 
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Диплома на име Витановска Надица, Делчево. 
(7441) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вален-
тин Велков, Кочани. (7442) 

Свидетелство на име Живко Паневски, Струмица. 
(7434) 

Диплома на име Милан Колески, Прилеп. (7444) 
Работна книшка на име Невзат Абдиоски, При-

леп, (7445) 
Одобрение за јавен превоз на име Абдил це лил 

Зибери, Тетово. (7446) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ибер 

Шасивари, Тетово. (7447) 
Здравствена легитимација на име Донче Нико-

ловски, Тетово. (7448) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Есме Рецепи, Тетово. (7449) 
Земјоделска здравствена легитимација на име Ем-

рије Рецепи, Тетово. (7450) 
Свидетелство на име Мирјем Рамадани, Тетово. 

(7451) 
Одобрение за готвач на име Абдилазис Ибраими, 

Тетово. (7452) 
Здравствена легитимација на име Саво Стевчес-

ки, Тетово. (7453) 
Свидетелство за IV одделение на име Магбие 
Свидетелство на име Гордана ^Китаноска При-

леп. (7316) 
Здравствена легитимација на име Јагода Наумо-

ва, Штип. (7317) 
Свидетелство за завршен испит на име Бранко 

Ристов, Кочани. (7318) 
Здравствена легитимација на име Матица Ди-

моска, Ваница. (7319) 
Здравствена легитимација на име Борчо Василев, 

Виница. (7320) 
Здравствена легитимација на име Горанчо Пос-

толов, Виница. (7321) 
Здравствена легитимација на име Спасе Спасов, 

Виница. (7322) 
Здравствена легитимација на име Драгица Спа-

сова, Виница. ^ (7322-а) 
Здравствена легитимација на име Стојанчо Спа-

сов, Виница. ' (7322-6) 
Здравствена легитимација на име Благица Спасо-

ва, Виница. (7322-в) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ремзи 

Асени, Ѓ. Петров. (7323) 
Работна книшка на име Симе Стефановски, Би-

тола. (7324) 
Свидетелство за VI одделение на име Горјан Кос-

тоски, Прилеп. (7325) 
Здравствена легитимација на име Радисов Ман-

ч и ћ Куманово. (7326) 
Здравствена легитимација на име Мухамет Ад>и-

љи, Куманово. (7327) 
Здравствена легитимација на име Алима Мемедо-

ва, Куманово. (7328) 
Здравствена легитимација на име Стојан Арсов-

ски, Куманово. (7329) 
Здравствена легитимација на име Ељмије Зекири, 

Куманово. (7330) 
Сулејмани, Тетово. (7454) 

Свидетелства од I до IV година на име Марко 
Поповски, Гостивар. (7455) 

Здравствена легитимација на име Вера Манџу-
ковска, Штип. (7456) 

Здравствена легитимација на име Аден Рамада-
нов, Штип. (7457) 

Диплома на име Благој Ставревски, Штип. (7458) 
. Здравствена легитимација на име Наталија Ја-

невска, Штип. (7459) 
Здравствена легитимација на име Ратко Хари-

метлиев, Штип. (7460) 
Здравствена легитимација на име Ристо Стоја-

нов, Штип. (7461) 
Свидетелство за VIII одделение на име Жежоска 

Данка, Разловци. (7462) 
Свидетелство1 за VI одделение на име Благојче 

Ристовски, Делчево. # (7463) 
Здравствена легитимација на име Трајан Митев, 

Виница. (7464) 
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Здравствена легитимација на -име Златко Ефти-
мов/ Виница. (7465) 

Сведете летео за завршен испит на име Донка 
Цекова, Радовиш. (7466) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓурѓа 
Попова, Струмица. <(7467) 

Воена книшка на име Орде Боболевски, Скопје. 
Воена книшка на име Муслија Рашаноски, Скоп-

је. (7469) 
Свидетелство за VIII одделение на име Муслија 

Рашанооки, Скопје. (7470) 
Здравствена легитимација на име Гордана Попов-

ска, Куманово. (7471) 
Здравствена легитимација на име Владимир Пе-

тровски, Куманово. (7472) 
Здравствена легитимација на име Драгослав Пе-

тровски, Куманово. (7473) 
Здравствена легитимација на име Димитрија Ге-

ловски, Куманово. (7474) 
Здравствена легитимација на име Тенуша Али-

товска, Куманово. (7475) 
Здравствена легитимација на име Рибана Ами-

товска, Куманово. . (7476) 
Здравствена легитимација на име Сали Амитов-

ски, Куманово. (7477) 
Здравствена легитимација на име Бранко Стој-

ковски, Куманово. (7478) 
Свидетелства за I и II година на име Шеат Са-

лиу, Гостивар. (7479) 
Воена книшка на име Петар Панчев, Скопје. 

(7480) 
Диплома на име Сума Емсаљ, Скопје. (7431) 
Диплома на име Буми Абибе, Скопје. (7482) 
Свидетелство за завршен испит на име Олгица 

Волкова, Скопје. ч (7483) 
Диплома за автомеханичар на име Круме Пулев-

ски, Битола. (7484) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зулџе-

ман Сулејман оски, Прилеп. (7485) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 

Бишкоски, Прилеп. |(7486) 
Работна книшка на име Биљана Џарџиоска, При-

леп. (7487) 
Индекс бр. 937/74 на име Спасо Ваоилев, Прилеп. 

(7488) 
Здравствена легитимација на име Ордан Колес-

ки, Прилеп. (7489) 
Здравствена легитимација на име Љумније Ља-

т и ф у Куманово. (7490) 
Диплома на име Назми Бекири, Куманово. (7491) 
Здравствена легитимација на име Далибор Јова-

новиќ, Куманово. (7492) 
Здравствена легитимација на име Шерет Шаба-

ни, Куманово. (7493) 
Работна книшка на име Тефик Љатифов, Кра-

тово. (7494) 
Свидетелство на име Марјан Стојановски, Кра-

тово. ' (7495) 
Работна книшка на име Гроздан МИЛКОВСЈСИ, Ку-

маново. (7496) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојна 

Додевска. Куманово. (7497) 
Свидетелство за VIII одделение на име Лазар 

Станоев, Крива Паланка^ ^ (7498) 
Свидетелство за I КЈШ на име Таќи Киров, Титов 

Велес. (7499) 
Здравствена легитимација на име Марија Чиро-

ва, Титов Велес. (7500) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мемет 

Фазли ји, Тетово. (7501) 
Здравствена легитимација на име Фатиме Ка-

мили, Тетово. (7502) 
Свидетелство за III клас на име Ролан Стојчев, 

Тетово. (7503) 
Свидетелство на име Измир Паши, Тетово. (7504) 
Здравствена легитимација на име Урфете Шаси-

вари, Тетово. (7505) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ќамил 

Етеми, Тетово. (7506) 

Здравствена легитимација на име Босиљка Јан-
кулотска, Тетово. (5707) 

Здравствена легитимација на име Џевит Исла-
ми, Тетово. (7508) 

Здравствена легитимација на име Светлана Мо-
мирова^ , Тетово. (7509) 

Свидетелства за III и IV клас на име Фејзи 
Рамадани. Тетово. (7510) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шаип 
Алими, Тетово. (7511) 

Здравствена легитимација на име Медије Xази-
ри, Тетово. (7512) 

Свидетелство за VIII одделение на име Асан Зеј-
нилов, Штип. (7516) 

Свидетелство за IV одделение на име Анимша 
Демирова, Штип. (7517) 

Свидетелство за VIII одделение на име Снежана 
Минова, Штип. (7518) 

Студентска легитимација на име Јордан ѓорѓиев, 
, Скопје. (7519) 

Воена книшка на име Даут Азари, Скопје. (7520) 
Воена книшка на име Михајло Бошковиќ, Скоп-

је. (7521) 
Диплома на име Киро Филиповски, Прилеп. (7522) 
Свидетелство за VIII одделение на име Раде Та-

лески, Прилеп. (7522) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 84 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
15/83) и Одлуката на инвеститорот, Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за утврдување подобност на изведувачите заради 
отстапување работи за изградба на инвестицио-
нен објект 

1. Предмет на конкурсот е утврдување подобност 
на изведувачки организации на здружен труд за от-
стапување изградба на колективна станбена зграда 
П + 4 ката,-

2. Место на изведување на објектот е Охрид, 
Булевар на Револуцијата", на местото од поранеш-

ните касашшци; 
3. Предмет на отстапување се: 
— градежни и градежно-занаетчиски работи; 
— штетат атевски работи. 
4. Почетокот на изведбата се планира за месец 

октомври 1984 година,-
5. Ориентациона површина на објектот е оса 

2.700,00 м2; 
6. Ориентациона вредност на работите е 

80.000.000,00 Динари; 
7. Рок за изведување на работите е 12 месеци 

од денот на »сведувањето на изведувачот во работа,-
> 8. Рок за поднесување пријави на конкурсот е 15 

дана од неговото објавување во „Службен весник 
на СРМ". 

II 
Заинтересираните работни организации кои сме-

таат дека успешно ќе ги изведат истакнатите работи, 
тре1ба да поднесат писмена пријава за учество на кон-
курсот која треба да содржи: 

— полн назив на работната организација, точна 
*ттое<са и основна дејност; 

— заверен препис од регистрацијата во стопан-
скиот суд,-

— образец, биланс за успехот за 1983 година и 
првите шест месеци од 1984 година; 

— доказ за финансиската состојба, оверена од 
СОК; 

— податоци за стручните кадри и механизација-
та што ќе бидат ангажирани при изградбата на об-
јектот; 
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— список на кооперанти ком ќе учествуваат во 
изведбата; 

— гаранте« рок и начин на гарантирање; 
— дојава дека благовремено ќе ги преземе оите 

потребни мерки за набавка на потребните материја-
ли и дека недостатокот на материјали нема да биде 
причина за продолжување на рокот; 

— изјава дека за гарантниот рок ќе му издаде 
на инвеститорот бланко меница за отстранување на 
недостатоците на објектот во гарантниот рок. 

III 

Пријавите кои не ќе ги содржат податоците од 
конкурсот и кои не ќе се благовремено поднесени, 
нема да се земаат во разгледување. 

IV 
Одлуката на инвеститорот за подобноста на изве-

дувачите ќе биде донесена во рок од 10 дена од одр-
жаниот конкурс, а ќе им се достави на подносите-
лите на пријавите во рок од 10 дена од нејзиното до-
несување. 

Пријавите да се доставуваат на адреса: Самоуп-
равна 'интересна заедница на становањем — Охрид, 
„Булевар н а Револуцијата" бб — Охрид. 

Работничкиот совет на Услужно-браварската зад-
руга „Младост" — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на индивидуален работово-
ден орган — директор 
Услови: 
— да е дипломиран економист со 4 години ра-

ботно ИСКУСТВО; 
— да има виша економска школа со 6 години 

работно искуство; 
* — да е дипломиран машински инженер со 4 го-

дини работно искуство; 
— да има виша техничка школа со 6 години ра-

ботно искуство; 
— да е дипломиран градежен инженер со 4 го-

дини работно искуство; 
— да има градежен факултет од прв степен со 6 

години работно искуство; 
— да има организаторски способности; 
— да поседува моралио-отолитички квалитети; 
— да не е казнуван и да не е под истрага за кри-

вични дела предвидени во член 511 од Законот за 
здружениот труд. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на Услужно-браварока-
та задруга „МЛАДОСТ"' — Прилеп, а се прилага 

— доказ за стручна подготовка, 
— потврда за работно искуство, 

-— уверение дека не е осудуван и дека не е под 
истрага. 

Некомилетирани и ^благовремено доставени до-
кументи нема да се разгледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од неговото објавување. 
(316) 

Училиштето за медицински' сестри-техничари и 
акушерки — Штип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор 
Покрај со закон, предвидените услови, кандидатот 

треба да ги исполнува и следните услови: 
1. да има завршено соодветна група на образо-

вание за наставници на факултет, висока школа, 
уметничка академија, како и лице кое ги исполнува 
условите за наставник во училиштето; 

2. да поседува морално-политички квалитети,-
3. да има работно искуство во просветна струка 

најмалку 6 години,-

4. да се истакнува со педагошко-наставничка ра-
бота и да поседува организациони способности; 

5. уверение дека не е под истрага. 
Молбите со потребните документи се доставуваат 

до конкурсната комисија на училиштето. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об ја-

ру вањето. (318) 

Советот на Ветеринарниот институт „Скопје" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден научен соработник во Одделе-
нието за хигиена и технологија на хранителни 
продукти од ан им алто потекло 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и условите од 
член 27 од Законот за научни дејности („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/74). 

Молбите со потребните документи се доставуваат 
до комисијата на Институтот. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на об-
јавувањето. (351) 

Вишата земјоделска школа — Струмица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. За преизбор на наставници во постојан работен 
однос по предметите: 

1. Хемија, 
2. Педологија, 
3. Индустриски култури, 
4. Градинарство, 
5. Производство на тутун и влакнодајни култури, 
6. Организација на полјоделското и градинарско-

то производство. 
II. За избор-реизбор на наставник по предметот 

Општонародна одбрана со неполно работно време. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени во член НО и 112 од Законот за (високо-
то образование и член 110 од Статутот на Вишата 
земјоделска школа — Струмица. 

Пријава по огласот и потребната документација 
се доставува до Секретаријатот на Школата за еви-
денција. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (352) 

Врз основа на член 85 од Статутот на РО „ТРЕ-
СКА-ЈАВОР" — Гостивар, работничкиот совет распи-
шува повторен 

К О Н К У Р С 

за избор на к оме р ц ија л« о -фин ан е и ек и раково-
дител 
Услови .-
Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги 

исполнуваат и следните посебни услови: 
— да имаат завршено висока стручна подготовка 

— економски факултет над 3 години работно иску-
ство, од кои една година на раководно работно место 
или 

— виша стручна подготовка — економска насока 
над 5 години работно искуство, од кои две години на 
раководно работно место,-

— да не се осудувани за кривично дело по член 
511 од ЗЗТ. 

Кандидатите се должни кон пријавата да ги при-
ложат сите докази за исполнети услови по овој кон-
курс. 

Конкурсот е отворен 15 дена. 
Пријавите со друште документи се поднесуваат 

до РО „ ТРЕСКА-ЈАВОР" — Гостивар. (353) 
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Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на асистент по група предмети од тео-
рија и политика на стопанскиот развој и полити-
ка и економика на инвестиции и политичка еко-
номија (еден .извршител) 
Условите за избор се определени со Законот за 

високото образование и Статутот на ООЗТ Економски 
факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
ООЗТ Економски факултет — Скопје во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование, 
— доказ за академски степен, 
— куса биографија, 
— список на научни и стручни трудови и по еден 

примерок од истите. 
Непотполните и не благовремените пријави нема 

да се земаат во разгледување. . (356) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на ОРМ" број 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Центар и Карпош објаву-
ваат дека ќе извршат избор на судија на Општин-
скиот суд Скопје I — Скопје. 

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

— да се државјани на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

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

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат моралночполитички квалитети за вр-

шење на судиската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со потреб-

ните документи треба да ги достават до Комисијата 
за прашањата на изборите и именувањата на Собра-
нието на општината Центар во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на ова соопштение. (357) 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Согласно одредбите на членот 6 од Законот за 
привремена забрана на располагањето со дел од оп-
штествените средства за исплата на личните доходи 
во 1984 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 20/84), 
Службата на општественото книговодство во СР Ма-
кедонија ја издава следната 

О Б Ј А В А 

1. Порастот на исплатените аконтации на чистите 
лични доходи во општествениот сектор на Републи-
ката за периодот од 1 октомври 1983 година до 30 
Јуни 1984 година, во однос на истиот период од прет-
ходната година, изнесува 37,3*70 и истиот ќе се при-
менува на корисниците на општествените средства од 
член 4 од Законот за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените средства за ис-
плата на личните доходи во 1984 година. 

2. Порастот на исплатените аконтации на чистите 
лични доходи во општествениот сектор на Републи-
ката за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 годи-
на, во однос на истиот период од претходната годи-
на, изнесува 38,7% и истиот ќе се применува за ко-
рисниците на општествени средства од член 1 и 3 
од Законот за привремена забрана на располагањето 
со дел од општествени средства за исплата на лич-
ните доходи во 1984 година. 

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ: 

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

труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/83) 
Цена 240 д. 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и судска практика и со обрасци 
— Второ дополнето издание — Цена 400 д. 

Се наоѓаат во печат: 

ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ 
НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА (Сојузен) 
ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/84). 

З А К О Н 
ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

(„Службен весник на СРМ" бр. 26/84). 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОН 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/84). 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОН 
(„Службен весник на СРМ" бр. 23/84) со објаснувања 

и со предметен регистар на поимите 
— Второ изменето издание — 

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

СОДРЖИНА 
346. Одлука за дополнување на Одлуката за 

поблиските намени, начинот и условите за 
користење на слободните парични сред-
ства на Републиката и на општините во 
1984 година што се водат како депозит 
во Народната банка на Македонија — 585 

347. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за начинот на пла-
ќањето на административните такси и за 
лепење и поништување на вредносници — 585 

348. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 84/84 од 11 јули 1984 година — — 585 

349. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. '70/84 од 6 јуни 1984 година — — 586 

350. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 77/83 од 13 Јуни 1984 година — — 586 

351. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 119/83 ОД 11 јули 1984 година — 587 

352. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 144/83 ОД 6 јули 1984 година — — 588 

353. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 116/83 од 11 јули 1984 година — 588 

354. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 41/84 ОД 10 јули 1984 година — 589 

355. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 192/82 ОД 27 јуни 1984 година — 589 

356. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 186/83 ОД 11 јули 1984 година — 590 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

КАВАДАРЦИ 
266. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите за основно образование за 1984 
година — — — — — — — — — 591 
Исправка на Одлуката за условите и на-
чинот за обезбедување на продолжено 
пензиско и инвалидско осигурување (Скопје) 591 

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

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


