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437. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-
ТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 

ДО 1985 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за 'обезбедување на по-

стојани средства на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и ,автономни по-
краини во периодот од 1981 до 1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделен седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 
септември 1981 година. 

Бр. 08-2154 
29 септември 198l - година 

Скопје 

Претседател 
,на Претседателството да СРМ, 

Љупчо Арсов, о. р. 

Претседател 
(На Собранието (на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Обврската на Социјалистичка Република Ма-

кедонија (во натамошниот текст: Републиката) 
(спрема постојаните средства на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини (во натамошниот текст: Фондот), 
во периодот од 1981 до 1985 година се (обезбедува 
по пат на задолжителен заем што го уплатуваат 
основните организации 'на здружениот труд во 
областите определени со овој закон. 

Член 2 
Како средства на Фондот се сметаат и (сред-

ствата на основните организации на здружениот 
труд што 'ќе ги здружат на самоуправна (основа 
и врз основа на заеднички интерес, а заради ос-
тварување на развојните програми на стопански 
недоволно развиените републики и Автономната 
Покраина Косово. 

За износот на здружените средства од став 1 
на овој член се намалува обврската на Републи-
ката опрема средствата на Фондот. 

Член 3 
Обврзници на задолжителниот заем од член 

1 на овој закон (во натамошниот текст: обврзни-
ци на заемот) се основните организации на здру-
жениот труд што вршат стопанска дејност, а кои 
според Одл-уката за единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ" број 34/76, 
62/77 и 72/80), се распоредени в-о областите од 01 
до 11, освен дејноста: 1104 — Банкарство и под-
групите на дејностите: 110612 - Истражувачко 
развојни услуги во општествените дејности и 
110904 — Адвокатски и други услуги. 

Обврзници на заехмот ice и деловите на основ-
ните организации чие седиште се наоѓа во друга 
социјалистичка република, односно социјалистич-
ка автономна покраина, а кои трајно вршат сто-
панска дејност од став 1 на овој член. 

Член 4 
Обврзниците на заемот што вршат дејност: 

производство на јаглен, термоелектрична енергија, 
железнички сообраќај, воздушен сообраќај, зана-
етчиски услуги и поправки, производство на до-
машни Ракотворби и сувенири, како и договор-
ните организации се ослободуваат од обврската за 
плаќање на задолжителен заем на деловните сред-
ства кои служат за вршење на тие дејности. 

Член 5 
О)сновицата за пресметување и плаќање на 

задолжителниот ' заем ја сочинуваат сопствените 
извори на деловните средства на обврзникот на 
заемот. 

Со сопствените извори на деловните средства 
се изедначуваат: 

— ,кредитните средства што на обврзниците 
на заемот им се отстапени со Законот за отста-
пување на определени средства на организациите 
на здружениот труд и на општествено-политички-
те заедници на трајно користење („Службен Лист 
на СФРЈ" број 2,1/74) и 

— кредитите што на обврзниците на заемот 
им се отстапени од средствата на поранешните оп-
штествено-инвестициони фондови (Општиот инвес-
тиционен фонд, Републичкиот инвестиционен фонд 
и општинските инвестициони фондови) и на фон-
довите на Федерацијата, кои од Федерацијата се 
пренесени на Републиката, доколку се внесени во 
сопствените извори на деловните средства. 

Член 6 
Од основицата за пресметување на задолжи-

телен заем се одземаат сегашните вредности на: 
јавните патишта, улиците и сообраќајниците во 
населбите, земјиштата, шумите, шумските (планта-
ж и и шумските комуникации, јавните зелени по-
вршини во населените - места, плоштадите и паза-
рите, изградените површини на аеродромите, зе-
мјоделските комуникации, земјоделските заштитни 
објекти и постр-ојки за одводнување и наводнува-
ње (црпени станици, главни канали и канали од 
прв ред), водостопанските објекти з а заштита од 
поплави, агрегатите за пречистување на загадена 
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вода, капиталните градби, (резервоарите и колек-
торите, вредностите на делата на -ликовните умет-
иици (слики, скулптури и други уметнички дела). 

Член 7 % 

Обврзниците на заемот, освен обврзниците за 
кои со овој з ж о н се (предвидени ослободувања и 
обврзниците за кои се предвидени посебни (стапки, 
ќе -плаќаат задолжителен заем по стапка од 3%. 

Член 8 
Задолжителниот заем по посебни стапки ќе го 

плаќаат обврзниците на заемот што вршат дејност, 
и тоа: 

— во трговиј-ат-а на мало, туристичкото посре-
дување, осигурувањето на имоти и лица и проек-
тирањето и сродни технички услуги — по стапка 
од 5%; 

— (во областа на градежништвото — по стапка 
од 4%; 

— во производството на (феролегури, произ-
водството на руди од обоени (метали, производство-
то на обоени метали и услугите во (областа на 
прометот — по стапка од 1,50/о и 

— во производството на железна руда, произ-
вод,ството на железо и челик, производството на 
неметални минерали, производството на базни хе-
миски производи, производството и 'преработката 
на хартија, производството на текстилна 'преѓа и 
ткаенини, производството на тотови текстилни про-
изводи, производството на кожа и крзно, произ-
водството на кожни обувки и галантерија, прера-
ботка на каучук, производството на прехранбени 
производи, производството на добиточна храна, зе-
мјоделското производство, водостопанството, ПТТ 
услугите и угостителството — по стапк-а од 1%. 

Член 9 
Основицата за пресметување и ,плаќање на ме-

сечната аконтација на задолжителниот заем ја 
сочинуваат сопствените извори на деловните сред-
ства на обврзникот на заемот, според состојбата 
искажана со завршната сметка за претходната го-
дина. 

Член 10 
Обврзникот на заемот е должен во почетокот 

н-а годината, а најдоцна до 15 март, да и достави 
на Службата на (општественото книговодство, к а ј 
која се води неговата жиро-сметка, пресметка на 
задолжителниот заем со утврдена месечна акон-
тација за плаќање На задолжителниот заем за 
тековната година. 

Член 1,1 
Ако обврзникот на заем вр,ши повеќе дејности 

за кои се пропишани различни стапки или ако 
за одделни дејности е тој ослободен од плаќање 
на задолжителен заем должен е за секоја дејност, 
на почетокот на годината, посебно (да утврди ос-
новица на сопствените извори на деловните сред-
ства. 

Доколку обврзникот на заем не постапи според 
одредбите од став 1 на ;овој член пресметувањето 
и плаќањето на задолжителниот заем ќе се врши 
за сите дејности по стапката на онаа дејност за 
која е пропишана ,највисока стапка. f-

Член 12 
Уплатата на аконтацијата на задолжителниот 

заем се врши во еднакви месечни износи и тоа 
до 25-ти во месецот за претходниот месец на смет-
ката на Фондот к а ј Службата на 'општественото 
книговодство. 

Ако обврзникот е а заем не ја изв,ршил упла-
тата на заемот до 25-ти во месецот за претходни-
от месец, 'Службата на општественото книговод-
ство ќе врши уплата на задолжителниот заем од 
сметката на обврзникот на сметката на Фондот во 
висина на уплатената аконтација, на задолжител-
ниот заем за претходниот месец. 

Член 13 
Уплатата на утврдената'месечна аконтација на 

задолжителниот заем во роковите предвидени во 
член 12 'Став 1 на овој закон се врши во целосен 
износ. 

Сл,ужбата на (општественото книговодство на-
сочува 50% од уплатените месечни аконтации на 
сметката на Фондот, а остатокот од /средствата го 
насочува на посебна сметка ка ј Стопанската банка 
— Здружена банка — Скопје -(во натамошниот 
текст: Стопанска банка). 

Средствата од став 2 на овој член што ќе се 
насочат во Стопанската банка, Стопанската банка 
ќе ги користи за привремено надоместуваше на 
недостигот на кредитни средства од Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на 'стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 
година. На овие средства Стопанската банка ќе 
плаќа камата по стапка од 5% годишно по која 
се плаќа камата на средствата од задолжителниот 
заем согласно со член 12 став 2 од Законот за пос-
тојаните средства на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и (автономни по-
краини во периодот од 1981 до 1985 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 74/80). 

/Средствата од став 3 на овој член Стопанската 
банка ќе /ли уплати на Фондот, како задолжителен 
заем заради намирување на обврската по годиш-
ната аконтација. 

Член 014 
Годишната пресметка на задолжителниот заем 

се врши по завршните сметки на организациите 
на здружениот труд. 

Како основица за утврдување на 'годишниот 
износ на задолжителниот заем се зема состојбата 
на изворите' на деловните средства на обврзникот 
на заемот по завршната сметка за (годината за која 
се пресметува заемот. 

За утврдениот годишен износ на задолжител-
ниот заем, обврзникот на заемот е должиш на Слу-
жбата на општественото книговодство да (и дос-
тави конечна пресметка во рокот определен за до-
.ставување на завршната сметка. 

Годишниот износ обврзникот на заемот то уп-
латува најдоцна до .15 март во тековната година 
за претходната година. 

Член 15 
Основните организации на здружениот труд 

што ќе здружат средства врз самоуправна основа 
и врз заеднички интереси заради остварување на 
развојните програми на стопански недоволно раз-
виените републики и САП Косово, се ослободуваат 
од обврската за плаќање на задолжителен заем до 
висината на вкупно утврдената обврска на ниво 
на работна, односно сложена организација на з.дру-
жениот труд, а врз основа на самоуправна спо-
годба склучена меѓу заинтересираните организации 
на здружениот труд. 

Во согласност со став 1 на овој член, две или 
повеќе основни организации на здружениот труд 
што не се вo составот на иста работна организа-
ција, односно иста сложена "организација на здру-
жениот труд, можат (Своите обврски да ги оства-
рат до висината на вкупно утврдената обврска на 
ниво на основната организација на здружениот 
труд, врз основа на самоуправна спогодба склуче-
на со заинтересираните организации на здружениот 
труд. 

Член 16 
Основната организација на здружениот труд 

која ќе здружи и ќе вложи средства во соглас-
ност со член 15 на овој закон, се ослободува од 
обврската за плаќање на задолжителен заем од 
почетокот на годината BIO која е склучена спогод-
бата. 

Согласност на основната 'организација на здру-
жениот труд за ослободување од обврската за пла-
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ќање на задолжителен заем по основот од став 1 на 
овој член дава Републичкиот секретаријат за ф и -
нансии. 

На основната организација на здружениот труд 
која платила задолжителен заем во годин.ата во 
која е склучена спогодбата од член 15 на овој 
закон, на нејзино барање и се враќаат средства 
на задолжителниот заем уплатени од почетокот на 
годината до (склучувањето на -спогодбата, по прет-
ходна согласност од Републичкиот секретариј ат за 
финансии, а врз основа на потврдата на Службата 
на општественото книговодство за висината на вло-
жените средства по тој основ. 

Член 17 
Основните организации на ,здружениот труд 

што здружуваат труд и средства според одредби-
те на овој закон ги утврдуваат договорно услови-
те за здружување, врз основа на заедничкиот при-
ход и доход. 

Ако обврските по о-снов на здружување од 
став 1 на овој член се вршат врз кредитна осно-
ва, условите за здружување не можат да бидат 
понеповолни од условите по основ на задолжител-
ниот заем утврдени со Законот од плен 13 став 
3 на овој закон. 

Член 18 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да донесе поблиски пропи.си за начинот на 
утврдувањето на основицата, пресметувањето, уп-
латувањето и насочувањето на задолжителниот за-
ем во рок од 30 дена по влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 19 
Со влегувањето во ,сила на овој закон прес-

танува да важи Законот за задолжителен заем за 
обезбедување постојани средства на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на /побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен весник на СРМ" број 44/76, 6/79, 
42/79 и 43/80). 

Член 20 
Уплатените аконтации на задолжителниот за-

ем извршени во 198l година според досегашните 
прописи ќе се земат во пресметката при утвр-
дувањето на обврската за 198/1 година според од-
редбите на овој закон. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбите 
на членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и ,15 ќе се приме-
нуваат од 1 'јануари 981 година. 

438. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 3tA ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОС-
ТОЈАНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРА-
ИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за задолжителниот за-
ем за обезбедување постојани средства на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
вод на стопански недоволно развиените краишта 
во периодот од 1981 до 1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија (по донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на (општините 
и Општествено-политичкиот (собор, одржани на 29 
септември 1981 (година. 

Бр. 08-2146 
29 септември 1961 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РА-
ЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 

ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Постојаните (средства на Републичкиот фонд 

за кредитирање на побрзиот развој на (стопански 
недоволно развиените краишта (во натамошниот 
теист: Фондот), во периодот од ,1981 до 1985 година 
се обезбедуваат по пат на задолжителен заем што 
го уплатуваат основните организации на здруже-
ниот труд во областите определени со (овој закон. 

Член 2 
Годишниот износ на постојаните средства на 

Фондот ice утврдува со примена на (стапката од 
0,14% на општествениот -производ на општестве-
ниот 'сектор на (стопанството на Социјалистичка 
Република Македонија (во натамошниот текст: 
Републиката) остварен во годината за кода тие 
средства -се пресметув-аат, (според принципот на 
чибта дејност. 

Општествениот производ од (став 1 на овој 
член ое утврдува (според податоците од Републич-
киот завод за статистика. 

Годишниот износ на средствата од /став 1 на 
овој член то утврдува Управниот одбор на Ф-он-
дот. 

Член 3 
Обврзници на задолжителниот заем од член 

1 на овој закон, се (основните организации на здру-
жениот труд што вршат дејност во областа на тр-
говијата на големо, надворешната трговија и ус-
лугите во областа на прометот ((во натамошниот 
текст: Обврзници на заемот). 

(Обврзници на заемот од став 1 на (овој член 
се и деловите на основните организации од облас-
та на трговијата на (големо, надворешната трго-
вија и услугите во областа на прометот, чие се-
диште (се наоѓа BIO друга социјалистичка републи-
ка, односно социјалистичка -автономна покраина, 
а кои трајно вршат дејност на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 4 
Основицата за пресметување на задолжителни-

от 'заем ја сочинуваат сопствените извори на де-
ловните /средства на обврзникот на заемот. 

Со сопствените извори на деловните 'средства 
се изедначуваат: 

— кредитните средства што на Обврзниците на 
заемот им се отстапени ico Законот за отстапува-
ње на (определени средства на организациите на 
здружениот 'труд и на општествено-политичките 
заедници на трајно користење („Службен -лист на 
СФРЈ" број 2)1/74) ш 

— кредитите што на обврзниците на заемот 
им се отстапени од (средствата на поранешните оп-
штествени (инвестициони фондови ^Општиот ин-
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вестиционен фонд, Републичкиот инвестиционен 
фонд и општинските инвестициони фондови) и 
фондовите на Федерациј ата, кои од 'Федерацијата 
се пренесени на Републиката, доколку се внесени 
во (сопствените извори на деловните средства. 

Член 5 
Обврзниците на заемот ќе го плаќаат задол-

жителниот заем по статика од 2'%. 

Член 6 
За начинот на ,пресметувањето и плаќањето на 

месечните аконтации на задолжителниот заем, ка -
ко и за годишната пресметка на заемот, ќе се 'при-
менуваат соодветните одредби од Законот за обез-
бедување постојани (средства на фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1981 до 1985 
година. 

Член 7 
Висината на годишната -аконтација на (постоја-

ните средства на Фондот по основ на задолжител-
ниот заем ја утврдува Управниот одбор на фон-
дот, со примена на стапката од член 2 став 1 на 
овој закон на планираниот општествен производ 
на општествениот сектор на стопанството на Ре-
публичката за (годината за која ice утврдува акон-
тацијата, а според принципот на чиста дејност. 

Управниот одбор на фондот е должен аконта-
цијата од став 1 на овој член да ја утврди до кра-
јот на месец февруари на тековната година. 

Член 8 
За уплатениот износ на постојаните средства 

на Фондот во периодот од 1981 до 1985 година, кои 
се уплатуваат преку задолжителен заем, на упла-
тувачите им се издаваат обврзници што гласат на 
доносителот. 

Обврзниците на задолжителниот заем или пот-
пишува републичкиот секретар за финансии. 

Задолжителниот заем се враќа во 13 еднакви 
годишни ануитети со камата по стапка од 5% го-
дишно. 

Отплатата на задолжителниот заем почнува 
со истекот на три години од денот на истекот на 
годината за ка ја заемот е уплатен. 

Каматата пресметана за времето од денот на 
уплатата до денот на почетокот на отплатувањето 
на задолжителниот заем му се додава на уплате-
ниот износ на задолжителниот заем и заедно 
него претставува основица за утврдување на го 
дишните а н у и т е т . 

Член 9 
За отплатувањето н'а задолжителниот заем на 

начинот предвиден во член 8 на овој закон гаран-
тира Републиката. 

Член 10 
Средствата остварени со уплата на задолжи-

телниот заем фондот е должен да ги' пласира на 
подрачјата на стопански недоволно развиените 
краишта со просечен рок на враќање од 12 години 
и со камата но просечна стапка од 5,50/о годишно, 
зголемена за манипулативеите трошоци на Бан-
ката. 

Отплатувањето на кредитот о,д став 1 на овој 
член почнува по истекот на три ,години од денот 
на истекот на годината во која е кредитот одобрен. 

(Пресметаната камата за времето од денот на 
добивањето на кредитот до денот на почетокот на от-
платувањето на кредитот 1му се додава на износот 
на дадениот кредит и заедно со него претставува 
основица за утврдување на ануитетот. 

Член 11 
Обврзниците на задолжителниот заем ќе го 

уплатуваат задолжител,ниот заем на 'Сметката на 
Фондот. 

Член 12 
Работите за издавање на обврзниците и за от-

платување на задолжителниот заем им врши Сто-
панската банка — Здружена банка — Скопје. 

Износот на трошоците за вршење на работите 
од став 1 на овој член ice утврдува со договор 
меѓу Фондот и Стопанската банка — Здружена 
банкк — Скопје. 

Член 13 
За спроведувањето на овој з-акон ќе се 'грижи 

Службата на (општественото книговодство. 

Член 14 
Се овластува републичкиот (секретар за ф и -

нансии да донесе поблиски прописи за начинот на 
утврдување на основицата за пресметување на 
задолжителниот заем и за утврдување на месеч-
ната аконтација, како и за 'издавањето и аморти-
зацијата на обврзниците на задолжителниот заем 
и за начинот на (евидентирање на постојаните сред-
ства на Фондот во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 15 
Обврските ,настанати од 1 ј'агнуари ,1981 година 

до влегувањето во 'сила на овој закон ќе се уп-
латат во рок од НО дена по неговото влегување во 
сила. 

Член 16 
Аконтацијата од став 1 на член 7 на овој 

закон за 1981 година ќе ја утврди Управниот од-
бор на Фондот bio рок од il (месец по донесувањето 
на овој закон. 

Член ,17 
Овој закон влегува во (сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а одред-
бите од членовите 3, 4 и 5 ќе се применуваат од 
1 јануари 1981 година. 

439. 

Врз о-снова на член '376, (став 1, алинеја 6 од 
Уставот на 'Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВА-
Њ Е НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА 
КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Зако,нот за давање надоместок 
на дел од каматата на кредитите за (определени 
намени во периодот од 19'81 до 19815 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на (Одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, (Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 
септември 1981 година. 

Бр. 08-2143 
29 септември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМА 
TATA НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕ-

НИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Банките и организациите на здружениот труд, 

кои ќе ,даваат кредити за намените определени со 
овој закон во периодот од 1981 до 1985 година, има-
ат право на надоместок на дел од каматата на 
начинот и под условите определени со овој закон, 

Надоместокот на дел од каматата им се дава 
и на инвеститорите за изградба на определени 
објекти со кредитни (средства од странство. 

Надоместокот на дел од каматата ќе се дава 
на товар на средствата на Републиката за инвес-
тиции во стопанството. 

Член 2 
Банките и (Организациите на здружениот труд 

ќе остваруваат надоместок на дел од каматата на 
кредити од сите извори на средства што ти даваат 
за: 

1) развој на одредени ридско-планински реони 
и граничниот појас според Општествениот договор 
за позабрзан развод на подрачјата во ридско-пла-
нинските реони и граничниот појас во Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот 1981— 
1985 тодина и тоа: 

— во населбите во рид ако-планинските подрач-
ја во стопански недоволно развиените општини — 
за делот од каматата над 50/о; 

— во населбите во ридско-планинските подрач-
ја во другите општини — за делот од каматата 
над 7%; 

— во граничниот појас во стопански недовол-
но развиените општини — за делот од каматата 
над 8% и 

— во граничниот појас во другите општини —1 

за делот од каматата над ;10%. 
2) развој на (сточарството (Според Програмата 

за создавање резерви на месо во жив добиток во 
Социјалистичка Република Македонија — за делот 
од каматата над 3%; 

3) развој на производството за вооружување 
и воена опрема според Самоуправната спогодба за 
основите на заедничкиот план за производство на 
вооружување и воена опрема за периодот од 1981 
до 1985 година ((„Службен лист на СФРЈ" број 
23/81) — за дело,т од каматата над 5% и за интер-
каларна камата; 

4) (инвестициони вложувања во индивидуалното 
стопанство и тоа за намените утврдени со Спогод-
бата за насочување на средствата од нето-прили-
вот на штедните влогови за кредитирање на ин-
вестиции во индивидуалното земјоделство, како и 
за изградба и опремување на сервиси за поправка 
и одржување на електрични апарати за домаќин-
ството, сервиси за одржување на земјоделска ме-
ханизација и земјоделска опрема и за домашни 
Ракотворби — за делот од каматата над 8% и 

5) издавање на- учебници, прирачна литерату-
ра и други изданија во согласност со општестве-
ните потреби и интереси што ти утврдува репуб-
личкиот (орган на управата надлежен за работите 
на културата — за делот од каматата над 6%. 

Надоместокот на дел од каматата за кредити-
рање на намените од (став 1 на овој член ќе се 
дава доколку каматата што ја плаќа корисникот 
на кредитот и надоместокот на дел од каматата не 
ја надминуваат најниската каматна стапка утврде-
на од банката за соодветна намена во тековната 
шодина. 

Член 3 
Надоместокот на дел од каматата се- дава по 

кредитите од член 1 став 2 на (овој зако,н за из-
градба на нов,и и за довршување на започн,атите 
хидромелиоративни системи, мали акумулации и 
за изградба на железнички пруги — за делот од 
каматата над 4%, но најмногу до 6 процентни поени 
од вкупно дотоворееата камата. 

Надоместок на дел од каматата од став 1 на 
озо' ч,ле,н ќе /се дава за првите пет години од sa-
ri:; м; зањето на отплатата на кредитот. 

Член 4 
На,до-месток на дел од каматата се дава по кре-

дитите за развој на туризмот во висина од 2%. 
Надоместок на дел од каматата од став 1 на 

свој член ќе се дава за кредитите што учествуваат 
до 40% од пресметковната вредност на инвести-
цисинот 'објект, доколку тие се одобрени по камат-
на станка до -8%. 

Ако кредитите од став 1 на овој член изнесу-
ваат над 40% од пресметковната вредност на ин-
вестициониот објект, инвеститорот на објектот ут-
врдува ,на кој кредит, односно дел од кредитот ќе 
користи надоместок на камата. 

Член 5 
Видовите на инвестиционите вложувања за ра-

звој на одредените ридско-иланински реони и на 
граничниот појас во Социјалистичка Република 
Македонија од член 2 (став 1 точка 1 на 'овој за-
кон ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Ч л ен 6 
Надоместок на дел од каматата по (кредитите 

за определени мамети може да се користи само по 
еден (од (основите и тоа по најповолниот основ ут-
врден со овој закон. 

Член 7 
Надоместокот на дел од каматата од средства-

та на Републиката, определен со овој закон, не 
може да изнесува ,повеќе од 6%, а за намените од 
член 2 став 1 точка 1 алинеја 1, точка 2 и точка 
3 повеќе од 8% годишно. 

, Член 8 
Средствата за исплатите по сите основи од овој 

закон во периодот од 1981 до 1985 (година не можат 
да изнесуваат повеќе од 710 милиони динари. 

Доколку се оцени дека обврските на Републи-
ката ќе го надминат износот од (став 1 на овој 
член, Извршниот совет на 'Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе му предложи 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да донесе /соодветни мерки. 

Член 9 
Надоместок на дел од каматата (не може да се 

оствари за (износот на кредитите што не е вратен 
во договорениот рок. 

Член 10 
Барањето за признавање надоместок на дел-

од каматата се поднесува до Службата на општес-
твеното книговодство к а ј која корисникот на на-
доместокот на ' каматата има жиро-сметка. По из-
вршената контрола за оправданоста на барањето, 
Службата на општественото (книгов,одство го дос-
тавува до Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 11 
Се (овла,стува републичкиот секретар за финан-

сии да донесе поблиски прописи за начинот и пос-
тапката за (остварување на правото на надоместок 
на дел од каматата во рок од 30 дена по влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 12 
Овој закон влегува во (сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,.Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбите 
ед членовите 2, 3 и 4 на (овој закон ќе се приме-
нуваат од 1 јануари 11981 година. 
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440. 
Врз основа на член 318 став 12 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на з,дружениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 29 септември 1981 година, до-
несе 

Д О П О Л Н У В А Њ А 
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА ВО 
1981 ГОДИНА 

Во Резолуцијата за политиката на остварува-
ње на Општествениот план на Социјалистичка Ре-
публика Македониј,а за периодот од 1981 до 1905 
година во 1981 година („Службен весник на СРМ" 
број 44/80 и 24/81) се вршат следните дополнувања: 

1. Во точка 3 потточка 3.6. на крајот на став 
1 точката се брише и ice додаваат зборовите „а 
најмногу до 19% во однос на претходната година". 

По став 1 се додава нов (став, кој гласи: 
„Средствата за исплата на надоместоци по 

основ на правото на работниците за време на при-
времена невработеност и над оместоците по основ 
на здравствено осигурување и на осн,овните права 
на социјалната заштита во целост можат да растат 
30% побавно од растот на доходот." 

Ставовите ,2, 3, 4 и 5 стануваат (ставови 3, 4, 5 
и 6. 

2. Во точка 3 потточка 3.7. по став 1 ,се до-
дава нов став кој гласи: 

„Средствата за финансирање на (стоковните ре-
зерви и обврските за интервенции во стопанството 
од средствата на 'Организациите на здружениот 
труд во целост можат да растат 30% побавно од 
растот на доходот". 

Ставовите 2 и 3 /стануваат ставови 3 и 4. 
Бр. 08-2,145 

29 септември 1981 година 
Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на (Соборот на општините 

Блашко Јаневски, с. р. 
Претседател 

-на Општествено-политичкиот собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

441. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 19 
од Законот за републичките Стоковни резерви 
(„Службен весник на СРМ" број 36/76), Собранието 
на 'СРМ, на (одделни (седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 29 септември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 
1980 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на републичките 
стоковни резерви за 1980 година, што гја донесе 
Извршниот 'совет на Собранието на СРМ на 12 ју -
ни '1981 година. 

Бр. 08-2135 
29 септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено -политичкиот cобоp, 
Ката Лахтова, с. р. 

442. 
Врз основа на член 318 став '2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македони.ја и член 8 
став 2 (од ^Законот за филмот ^пречистен текст), 
(„Службен весник на СРМ" број 44/75), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни (седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политич,киот (собор, о,држани на 29 
септември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, ПРО-
ИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ 

„МАКЕДОНИЈА" ФИЛМ" - СКОПЈЕ 
Се дава (согласност на Статутарната одлука за 

дополнување на Статутот на Работната организа-
ција за 'промет, производство и прикажување на 
филмови „Македонија-филм" — Скопје на одред-
бите кои ice однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и за учеството на 'Претставни-
ците на општествената заедница во одлучувањето 
по тие работи, што ја донесоа работниците на Ра -
ботната орга-низациј,а за промет, (производство и 
прикажување на ф-илмови „Македонија-филм" — 
Скопје, на рефер-ендумот одржан на 16 септември 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2,123 
29 септември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

'ТРУД, 
инж. Слободан Арнаудов, с .р . 

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

443. 
Врз основа на членовите 49 и 50 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Мак,едонија, точка 3 
став :2 од Одлуката за формирање комисија за под-
готвување закон за пензиско и инвалидско осигу-
рување („Службен весник (на (СРМ" број 14/79), Со-
борот на здружениот труд (на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 септември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИС-

КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во Одлуката за избор на претседател и членови 
на Комисијата за подготвување Закон за пензис-
кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" број 14/79), /се вршат (следниве из-
мени: 

За претседател на Комисијата се избира д^р 
Глигор Попоски, а за член Тиме Стаменковски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2125 
29септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

иза Соборат на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

(СРМ, 
Благоја Талески, (с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

,Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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444. 
,Врз основа на членовите /27 и 128, 'а во врска со 

член 43, -став 1, алинеја 5 од Законот за систе-
мот на цените и општествена контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР 'Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 

НА ЦЕНИТЕ ОДНОСНО ТАРИФИТЕ НА ПТТ 
УСЛУГИТЕ 

1. (Постојните цени на ПТТ услугите односно 
тарифите (можат да се зголемат и таа за: 

— писмоносни и пакетски услуги, пош-
тенски испратнини и телеграм-збор 
,до в 15% 

— импулс во телеграфијата и теле-
фони јата до 10% 

— претплата за сите корисници на те-
лефони до 12,5% 

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

Бр. 23-(1848/1 
5 окто!мври (1981 година 

" Скопје 
Претседател 

ма Извршниот (Совет, 
Благој Полов, с. р. 

445. 
Врз основа на член 23 и 24 од Законот за да-

нокот од доход на организациите на здружен труд 
(,,.Службен весник на СРМ", бр. 42/80), републич-
киот секретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И ОТСТАПУВАЊЕТО 
НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување-

то, уплатувањето и отстапувањето на данокот од 
доход на организациите на здружен труд („Служ-
бен весник на СРМ", број 2/81, 5/81 и 12/81), во Об-
разецот „ДД" — Пресметка на данокот од доход на 
организациите на здружен труд на територијата 
на СР Македонија ева периодот од (1 Ј1ануари до 

1981 година, точка 4 алинеја 1, тек-
стот во заградата се менува и гласи: „(ред. бр. 92 
од (образецот, Деловен резултат во текот на годи-
ната — Билансот на успехот, без придонесите и 
другите давачки што се искажани на овој реден 
број од образецот)"; во алинејата 2, текстот во 
заградата се менува и гласи: „(ред. бр. 04 од Об-
разецот, Деловен резултат во текот на (годината — 
Биланс на успехот, без придонесите и другите да-
вачки што се искажани во овој реден број од Обра-
зецот)" и во алинејата 3 на крајот се додаваат 
зборовите „(во висина на издатоците од фондот за 
заедничка потрошувачка)". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

по денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република (Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари \1981 (година. 

Бр. 12-3016^2-80 
2 октомври (1981 година 

Скопје 
Републички (секретар 

за 'финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

446. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот '433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и членот 15 алинеја '2 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 10 септем-
ври 198:1 година, донесе 

О Д Л У К А 

II. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за распо-
редување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка, донесен од Работната заедница на Тргов-
скиот училишен центар „3-ти Ноември" во Прилеп 
на (седницата одржана на ;27 декември 1977 тодина, 
во времето на неговото важење, не бил во соглас-
ност со Уставот и законот. 

Оваа одлука во поглед на поединечните акти 
има исто правно дејство како и одлука со која се 
укинува с а м о у п р а в а општ (акт. 

Е. (СЕ УКИНУВААТ членот 38 и табелата 1 на 
член 39 од Правилникот за распоредување на чис-
тиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од 
работниците на Трговскиот училишен центар „3-ти 
Ноември" во Прилеп со референдум одржан на 27 
јуни 1980 година.^ 

3. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен вес-
ник на 'СРМ" и во Трговскиот училишен центар 
„3-ти Ноември" во Прилеп на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето за општините Прилеп и Крушево му под-
несе на Уставниот суд на Македонија предлог за 
оценуваше уставноста и законитоста на правилни-
кот означен во точката 1 на оваа одлука, посебно 
на табелата 3 на неговиот член 39. Според наво-
дите во предлогот (овој правилник бил противуста-
зен и незаконит затоа што е донесен од работна-
та заедница на седница, а не од работниците со ре-
ферендум, додека пак членот 39, во означениот не-
гов дел, бил противустав.ен и незаконит затоа што 
повторно 'го вреднувал работното искуство на ра-
ботниците, иако тоа еднаш веќе било вреднувано 
во табелата 4 како (минат труд. 

По повод на (овој предлог, Уставниот суд на 
Македонија по сопствена иницијатива, со решение 
од (19 февруари 19811 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста и на членот 
38 и на табелите 1 и 3 на член 39 од овој правил-
ник. Постапката беше поведена затоа што Судот 
утврди дека со членот 38 и табелата il на член 39 
од овој правилник, стручната подготовка е пред-
видена како посебен и самостоен основ вон од ос-
новот сложеност и посебно вреднувана, додека пак 
со табелата 3 на член 39 од истиот правилник, ра-
ботното искуство е предвидено како посебен основ 
и различно е вреднувано, зависно од (степенот на 
образованието на работникот. Решението за поведу-
вање на постапката му беше доставено на училиш-
тето за да му достави на Судот одговор на наво-
дите изнесени во решението. Во одговорот, учи-
лиштето, меѓу другото, наведува дека работниците 
на училиштето донеле на 27. VI. 19в0 година со 
референдум нов правилник за распределба на сред-
ствата за лични доходи, поради што осп-орениот 
правилник престанал да важи. Судот по сопствена 
иницијатива iro разгледув,аше и новиот правилник 
и утврдувајќи дека со членот 3/8 и табелата 1 на 
член 39 од овој правилник стручната подготовка е 
предвидена како посебен и самостоен основ вон од 
основот сложеност и дека таа е посебно вредну-
вана, поведе постапка за (оценување на нивната ус-
тавност и законитост. 'И ова решение му беше дос-
тавено на училиштето на одговор. Во доставениот 
одговор не се изнесуваат причините поради кои 
стручната подготовка е двојно вреднувана. 
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5. Во претходната постапка и е а 'Седницата, 
Уставниот -суд на Макед-онија утврди дека работ-
ниците на Трговскиот училишен центар „3-ти Но-
ември" во Прилеп, на :27 јуни 1980 година, со ре-
ферендум, усвоило нов Правилник за распределба 
на средствата за лични доходи, со што престанала 
важноста на оспорениот правилник од 27. VII. 1977 
година. 

Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Ма-
кедонија е дадена можност Уставниот суд да ја 
оценува уставноста и законитоста на самоуправ-
ните 'општи акти што престанале да важат, ако од 
престанокот на важењето до поведувањето на пос-
тапката не поминало повеќе од една година. 

Со оглед на тоа што од престанокот на важе-
њето на оспорениот правилник (27. VI. ,1980 година) 
до поведувањето на постапката (18. IV. 1980 годи-
на) не поминало повеќе од една (година, Судот се 
впушти во оценката на уставноста и законитоста 
на правилникот од 27. XII. 1977 година и утврди 
дека тој правилник е донесен од работниците на 
раб,отната заедница на седница. 

(Според членот 463 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната (организација на 
здружениот труд со референдум одлучуваат за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка. 

Со оглед на тоа што 'оспорениот правилник е 
донесен од работната заедница на седница, а не од 
работниците со референдум, Судот оцени дека пра-
вилникот, во времето на неговото важење, бил во 
спротивност со членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд. 

Иако утврди дека напред означениот правил-
ник во целост бил во спротивност со членот 463 од 
Законот за здружениот труд, Студот укажува и на 
незаконитостите на одделни негови одредби. Така, 
Судот утврди дека со членот 38 и со табелата il на 
член 39 на гореозначееиот правилник, стручната 
подготовка е предвидена како посебен и самостоен 
основ вон од сновот сложеност и дека таа е посеб-
но вреднувана. 

Со ставот 1 на член 129 од З,аконот за здру-
женио,т труд е предвидено дека придонесот на ра-
ботникот во работата се утврдува зависно од ква -
литетот и квантитетот на работата, земајќи, го 
предвид особено, меѓу ,другото, обемот и сложенос-
та на работата. Од друга страна, според членот 2i2 
од Уставот на СР Македонија и 'членот 126 од З а -
конот за здружениот труд, на секој работник, во 
согласност со н,ачелото на распределба според тру-
дот и со порастот на продуктивноста на неговиот 
и на вкупниот општествен труд и со начелото на 
солидарноста на работниците во здружениот труд, 
му припаѓа од доходот на основната организација 
на здружениот труд личен доход за задоволување 
на неговите лични, заеднички и општи општестве-
ни потреби, според резултатите на неговиот труд 
и неговиот придонес, што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Судот смета дека стручната подготовка 'Има 
значење во системот на распределба на 'средствата 
за лични доходи и како составен елемент на осно-
вот сложеност се вреднува во рамките на овој ос-
нов. Предвидувањето на стручната подготовка, к а -
ко посебен и самостоен основ вон од основот сло-
женост, значи вреднување на стручната подготов-
ка два пати, т. е. еднаш во рамките на основот 
сложеност и втор пат како посебен и самостоен ос-
нов, што не е во согласност со уставното начело 
на распределба според вложениот труд и постиг-
натите резултати во работата. 

Судот, исто така, утврди дека со точката 3 на 
член 39 од истиот правилник, работното искуство 
е предвидено како посебен основ и дека различно 
е вреднувано зависно од степенот иза образование-
то на работникот, иако тоа еднаш веќе е вредну-
вано во табелата 4 како минат труд. 

Согласно уставното начело на распределба спо-
ред вложениот труд и постигнатите резултати во 

работата, на работникот му припаѓа личен доход 
според резултатите од неговиот труд и придоне-
сот што со својот тековен и минат 'труд го дал во 
зголемувањето на доходот на основната организа-
ција. Од друга страна, според алинејата 9 од став 
3 на оддел II од Основните начела и членот 204 од 
Уставот на СР М,акедонија, неприкосновената ос-
нова на положбата и улогата (на човекот ја сочи-
нуваат еднаквоста на правата, должностите и од-
г о в о р е н и т е на луѓето во согласност со уставноста 
и законитоста. 

(Судот смета дека работното искуство на р,абот-
никот има значење BIO системот на распределба на 
средствата за (лични доходи и тоа се изразува во-
главно низ минатиот труд. Затоа предвидувањето 
на работното искуство како посебен и самостоен 
основ покрај (минатиот труд не е во согласност со 
уставното начело на распределба според вложе-
ниот труд и постигнатите резултати во работата, 
бидејќи работното искуство двојно се вреднува, 
т. е. еднаш како посебен и самостоен основ и втор 
пат како минат труд. Затоа смета дека точката 3 
на член 39 од оспорениот правилник не бил во сог-
ласност со уставното начело на распределба спо-
ред вложениот труд и постигнатите резултати во 
работата и со начелото на еднаквост на траганите 
во нивните права, утврдено, во алинејата 9 од став 
3 на оддел II од Основните начела и во членот 204 
од Уставот на СР Македонија. 

6. Разгледувајќи го на седница правилникот 
означен во точката 2 на (оваа одлука, Судот утвр-
ди дека со неговиот член 38 и табелата 1 на член 
39, стручната подготовка е двојно вреднувана и 
тоа еднаш во рамките на основот сложеност и пов-
торно како самостоен и посебен основ. 

Судов смета дека вреднувањето на стручната 
подготовка како посебен и самостоен основ вон рам-
ките на основот сложеност, не е во согласност со 
уставното начело на распределба според трудот и 
постигнатите резултати во работата од причините 
изнесени во ставот 8 на точката 5 од оваа Одлука. 

Со оглед на тоа што со членот 38 и табелата 
1 на член 39 од правилникот означен во точката 2 
на оваа одлука стручната подготовка двојно е 
вреднувана, Судов оцени дека тие не се во соглас-
,ност со означеното уставно начело. 

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

У. бр. 82/8l 
10 септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

447. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле- -

пот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на пост,апката 'Пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј -
ство ,на неговите одлуки, по ја,вната расправа 
одржана на 1 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 30 од Правилникот за 
конкретна распределба на станови на работници 
со ниски доходи во семејството и други потреби, 
донесен од работниците во Основната организа-
ција на здружениот труд Водовод и канализаци-
ја во состав на Организацијата на здружениот 
труд „Комуналец"' во Прилеп, со референдум одрг 
ж а н на 14 ноемв,ри 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ" и во Основната организ,ација на 
здружениот труд Водовод и канализација во сос-
тав на Организацијата на здружениот труд „Кому-
налец" во Прилеп, на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

I 
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3. Основн-иот суд на здружениот труд во Би-
тола поднесе предлог за оценување уставноста 
и законитоста на членот 30 -од правилникот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот, оспорениот член 30 од пра-
вилникот не бил во согласност со Уставот и за-
конот затоа што не утврдувал мерила за точно 
дефинирање на категориите: „загрозен работник", 
„многу загрозен работник", ,,,потребен работник", 
„(многу потребен работник" и „неопходно потребен 
работник". 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека со оспорениот правил-
ник се утврдени основи и мерила за распределба 
на станови на работници со ниски доходи во се-
мејството (дел II од правилникот), како и за рас-
пределба на станови на другите работници (дел 
III од правилникот). Потоа е утврдено дека спо-
ред членот 25 од правилникот, ,кој се наоѓа во 
делот III, право на стан од становите наменети 
за работници кои не спаѓаат во категоријата на ра-
ботници со ниски доходи во семејството, под ед-
накви услови имаат: раб,отници кои останале без 
стан поради поплава; работници кои останале без 
стан поради пожар; работници кои немаат свој 
стан, а се дефицитарен стручен кадар и живеат 
во лоши станбени услови; деца на работници кои 
загинале на работното место, а станбеното пра- . 
шање не им е решено; и работници кои особено 
се истакнале во работата, самоуправувањето и во 
општествено-политичките организации. 

Во членот 28 од правилникот се 'определени 
критериумите (основи) врз основа на кои се вр-
ши конкретна распределба на станови. Тие кри-
териуми се: 1) загрозеноста на пријавените ра-
ботници; и 2) потребите на основната организа-
ција на здружениот труд, односно работната заед-
ница. Според членот 29 од правилникот, загрозе-
носта на работниците се оценува со оценка „за-
грозен" и „многу загрозен", а според членот 31 
од правилникот, потребата на основната органи-
зација за одреден работник се оценува со оценка 
„потребен", „многу потребен" и „неопходно по-
требен". 

Во оспорениот член 30 од правилникот е оп-
ределен бројот на бодовите -(поени) што можат да 
се добијат но основот „загрозен" и по основот 
„потребен" работник. Така, за „загрозен работник" 
се определени 5 поени, за „,многу загрозен" 10 по-
тни, за „потребен работник" 5 ' поени, за „многу 
потребен работник" 10 поени и за „неопходно по-
требен работник" 15 поени. Притоа Су,дов утврди 
дека ниту во овој член, ниту во другите одредби 
од правилникот не се определени критериуми (ме-
рила) за разграничување на степените на загрозен 
работник и потребен работник. 

Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд и ставот 1 на член 42 од Зако-
нот ,за станбените односи („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/73), работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд се должни да 
утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат 
и становите. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 30 
од правилникот не се определени мерила за раз-
граничување на степените на 'Предвидените (осно-
ви загрозен работник и потребен работник, Судов 
оцени дека тој е во спротивност со ставот 1 на 
член 463 од Законот за здружениот труд, односно 
не е во согласност со ставот 1 на член 42 од За -
конот за станбените односи. 

Наводот на полномошникот на доносителот на 
оспорениот акт дека работничкиот совет има из-
градени критериуми о,д кои се раководи при се-
која конкретна распределба на станови, Судов не 
можеше да сто уважи, затоа ,што утврдувањето на 
основите и мерилата за распределба на стано-
вите е неотуѓиво 'Право на работниците и тоа не 
може д,а се пренесува на работничкиот совет. 

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

У. бр. 102/80 
1 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд iHia Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

289. 
Врз основа на член 58 од Законот за врабо-

тувањето и осигурувањето во случај на неврабо-
теност („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 
19, точка 5 од Статутот на Самоуправната интерес-
на заедница, за вработување на град Скопје, Соб-
ранието на Самоуправ,ната интересна заедница за 
вработување на град 'Скопје, на својата седница 
одржана на 29 септември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на 

подрачјето на прад Скопје, за 1982 година и месе-
ците: септември, октомври, ноември и декември 
1981 година се утврдува на 0,40%. 

Член 2 
При." — ^ вработување уплатуваат работ-

ници и работодавачите, членови на СИЗ на врабо-
тувањето Скопје. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е: 
— за работниците во основната организација 

и за работниците вработени к а ј работодавачот, 
личниот доход на работниците во кој се содржани 
придонесите и даноците што се плаќаат од личниот 

доход (бруто личен до-ход); и 

- за работодавачот, основицата според која 
плаќа данок ,од л,-ичен доход. 

За работодавачот кој данокот то пла!ќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработува-
ње се утвр,дува на 15% од паушалниот износ на 
данокот. 

Работниците на привремена' работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според 
основицата што ја утврдува Републичката заед-
ница на вработувањето. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатување-

то на придонесот за вработување, се применуваат 
соодветните одредби од Законот за даноците на 
граѓаните. 

Облогот н,а наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавачите iro врши надлежниот ор-
ган за приходи на Собранието на општините. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи одлуката,бр. 02-7733/5-2 од 29. 12. 
1980 'година на Собранието на СИЗ за вработување 
на град Скопје. 

Бр. 02-4194/5 
29 септември 198)1 година 

Скопје 
Претседател,, 

Станковски Санде, с. р. 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Го-стивар то повикув,а ли-
цето Мислими Нуриш од село Долно Јеловце, Гос-
тиварско кој наводно по некоја расправија со не-
кои бал исти и слу,ги на окупаторот бил убиен во 
Горно Јеловце на ден 14. IX. 1944 година, во рок од 
1 '(еден) месец од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на ,СРМ", да се јави во 
овој суд. 

'Истовремено судот ги повикува -сите лица кои 
знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на 
судот. По истекот на рокот од 1 (еден) месец судот 
ќе утврди дека ова ,лице е умрено, доколку лицето 
не се јави на огласот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 625/81. 
(77) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води пос-
тапка за сопственост но тужбата на тужителот Ј а -
купи Зулќуфли ,од село Челопек, ,против туже-
ниот Зулфи Јашар Сел,мани од село Челопек, а се-
га со непозната адреса. 

Се повикува тужениот З у л ф и Јашар Селмани 
да се јави пред судот, во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот, или да о,дреди свој полно-
мошник кој ќе ги штити неговите интереси пред 
судот. Доколку bio 'одредениот рок не се јави ќе 
му биде поставен привремен старател преку Цен-
тарот за социјални работи на СО Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 162/81. 
(78) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. '721 од 7. VIII. 11981 година, на регис-
тарска влошка бр. (1-823-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот на културата „Бранд Пет-
рушев", Д. О. — Богданци, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Стамков А. Бла -
гој, управител, а се запишува како нов застапник 
Ванов И. Ристо, директор, без ограничувањ,е. 

Од Окружниот стопански суд ео Ск-опје, Фм. 
бр. 721/81. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 720 од 7. VIII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-55(8-0-0-0 ја запиша ,в-о суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за кому-
налии „Водовод", Ц. О. — Богданци, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо 
Шутаров, директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник ѓ-орѓе Дачев, в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 720/81. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 5111 (Од 6. VII. H98I1 година, на регис-
тарска влошка бр. ,3-1675-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна 'интересна заедница за 
патишта, со целосна одговорност - Крива Палан-
ка, ул. „Илинденска" бр. '28. 

,Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана ,со самоуправна спогодба за здружу-
вање во општинска самоуправна (Интересна заед-
ница на 44 основачи. 

Основни дејности: 140213 — СИЗ во областа на 
сообраќајот. 

ООИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое ,име и за своја сметка^ а во рамките 
на овластувањата утврдени, со Самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот п,ромет со 
трети лица О СИЗ одгов-ара со -сите свои средства. 

Заедниц-ата ќе ја застапува Влајко Бојковски, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд в,о Скопје, Фи. 
бр. '511/81. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 635 од 9. VII. 11981 /година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1676-0-0-0 го запиша осно,ва-
њето на Републичкиот завод за конзервациј,а и 
реставрација, Р. О. во основање, Скопје, ул. „Евли-
ја Челебија" бб. 

Заводот е основан со Одлуката на Републич-
к-ата заедница на културата бр. Ов-1184 од 16. VI. 
19811 година. 

О-сновни дејности: организира и изведува кон-
зерваторско-реставраторски работи и презема пре-
вентивни и други мерки на непосредна заштита на 
спомениците на културата од општ (интерес за Ре-
публиката, на други споменици на културата и на 
недвижни природни реткости; врши увид пред и 
по конзерваторско-реставраторски работи (следење 
на состојбата); вр-ши проучување на техниката и 
технологијата и истражување на спомениците на 
културата с-о цел изнаоѓање со-одветни методи за 
конзервација и реставрација; врши физичко-хе-
миски и други испитувања на спомениците на кул-
турата, како и на материјали за конзервација и 
реставрација; учествува во (изготвувањето на про-
екти за заштита; ја координира работата на орга-
низациите кои врпгат конзервација и реставрација 
на спомениците на културата во Републиката; се 
грижи за стручно усовршување на кадрите за кон-
зервација и реставрација на спомениците на кул-
турата во Републиката; пружа стручна помош на 
организации и лица што вршат, -односно преземаат 
конзерватор е,ко-реставр-атор ски работи и други 
мерки на непоср-една заштита; изр,аботува доку-
ментација од сите ф а з и на непосредната заштита; 
врши стручни експертизи за состојбата на сп-оме-
ниците на културата; ги објаву-ва резултатите од 
(истражувачките и конзер,ватор еко-реставратор ски-
те работи; врши и други работи -од областа кон-
зервацијата и реставрацијата. 

Во пр-авниот промет со трети лица Заводот ис-
тапува во св-ое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица /Заводот -одго-вара со сите свои сред-
ства. 

,За обврските на Заводот одговара и основачот 
неограничено супсидиј арно. 

Заводот ќе го застапува м-р Момчило Петров-
ски, привремен работоводен орган, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 635/81. (258) 

О,кружниот стопански суд ,во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 636 од 9. VII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1677-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Републичкиот завод 
за заштита на приро,дните реткости, Р. О. во осно-
вање — Скопје, ул. „Евлија Челебија" бб. 

Заводот е основан со Одлуката на Републичка-
та заедница на културата, бр. 08-1185 о,д 16. VI. 
19Ш. година. 

Осно,вни дејности: остварува увид во состојба-
та на природните реткости во Републиката; ги njpo-
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учзлва, истражува и со научни 'методи ти обрабо-
тува прашањата од интерес за заштитата на при-
родните реткости и предлага донесување прописи 
и мерки за унапредување на природните реткос-
ти; ја координира работата на заводите за заш-
тита на природните реткости основани од општи-
ните, врши стручен надзор и им укажува стручна 
по,мош; води регистар на природните реткости на 
подрачјето на општината во која не постои завод 
или служба за заштита на природните реткости и 
централен регистар на природн,ите реткости на Ре-
публиката; врши и други работи во областа на 
заштитата на природните реткости што му се ста-
вени во надлежност со Законот за заштита на 
-природните реткости и други закони. 

Во правниот промет со трети лица Заводот 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Заводот одговара со сите свои сред-
ства. 

За о,бврските на Заводот одговара и основачот, 
неограничено супсидиј арно. 

Заводот ќе го застапува Борис Телевски, при-
времен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во ,Скопје, Фи. 
бр. 636/81. (259) 

Окружниот стопански суд во 'Ск-опје со реше-
нието Фи. бр. 665 од 7. VII. 10811 (година, на регис-
тарска влошка бр. 1-11'87-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО Главна ветеринарна болница 
„Скопје", ЦО — Скопје, со следните податоци: С-е 
брише досегашниот застапник Петар Петровски, 
директор, а како нов застапник се запишува Стој-
мен Величковски, в. д. директор, без ограничување. 

Од -Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 665/81. (262) 

Окружниот стопански суд во (Скопје -со реше-
нието Фи. бр. 588 од 23. VI. .19Ш (година, на регис-
тарска влошка бр. il-68-O-O-O ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето -овластено за 
застапување на Центарот за професионална реха-
билитација на (инвалидизирани лица „Македонија", 
ПО — Скопје, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Боцевски Тодор, в. д. дирек-
тор, без ограничување, а ice запишува за нов зас-
тапник Чабуковеки Никола, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански -суд во Скопје, Фи. 
бр. 588/8)1. (2Ш) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 725 од 10. VIII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. ,2-1283-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на (Монтажно-писталатерската задру-
га „Кратер", Ц. О. — Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Трајковски Сто-
јан, управник, а се запишува како нов застапник 
Младеновски Миле, в. д. управник, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725/81. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 660 од 9. VII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-)1678-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Орланци", РО, село Ара-
чиново, Скопско. 

Задругата е основана со Самоуправната спо 
годба за здружување на земјоделците во земјо-
дел-ска задруга на ден 8. VI. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Бислими Зекир, Бе-
кир Бислими, Нез-ири Незир, Бислими Џемал, Али-
ја Идриз, Кадрија Авди, Зенели Фаик, Алими 
Акиф, Дениќ Абдија, Небија Тасим, Фадил Бисли-
ми, сите од -село Орланци, Мифтар Ајдари и Зен-
дел Ајдари од село Ар-ачиново, Исени Азиз и Ха-
мидов Нијаз од -село Сингелиќ. 

Основни дејности: земјоделско производство; 
давање на земјоделски услуги и -продажба на соп-
ствени земјоделски производи. 

Задругата в-о прав,ниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Земјоделската задруга за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара -со сред-
ствата со кои располага. 

За обврските на -задругата кои не (можеле да 
се намират од средствата со кои располага Зад-
ругата, одговараат супоидијарно и здружените зем-
јоделци, освен со земјоделското земјиште, до виси-
ната на утврдени со Самоуправната спо-
годба за здружување на земјоделците во земјо-
делска задруга — секој основач до 2.333,33 динари 
за секоја обврска и до една година од престано-
кот на свој-ството здружен земјоделец (различна 
одговорност - Р. О.). 

Задругата ќе ја застапува Хамидов Нијаз, в. д. 
индивидуален работо,воден орган, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 660/81. (260) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје со реше-
нието Фи. бр. 659 од 6. VII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1н1137-0-0-0 ја запиш-а во суд-
скиот регистар промената (на (лицето овластено за 
застапување на Републичкиот завод за унапреду-
вање на образованието и воспитувањето — Скопје, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Лазар Лазароски, директор, без ограничу-
вање, а како нов застапник -се запишува 'м-р Киро 
Попоски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 659/81. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 654 од 3. VII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1599-0-0-0 го запиша в-о суд-
скиот регистар следното: Седиштето на Договор-
ната организација на здружен труд за изведување 
на градежни и завршни работи во градежништво-
то ,,Шар", ЏО — Тетово, ул. „Питу Гули" бр. 32 се 
менува и гласи: Договорна организација на здру-
жен труд на градежни и завршни работи во гра-
дежништвото „Шар", ЦО, село Селце, Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 654/8,1. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 505 од 27. VII. 1981 'година, на регис-
тарска влошка бр. 3-46811-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар осн-овањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна (интересна заедница за 
патишта — Кичево, со целосна одговорност, ул. „11 
Септември" бр. 103. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за патишта е основана со Самоуправната спогодба 
бр. 11-364/3 -од 26. I. 1981 -година. 

Основни дејности: 140229 — други самоуправни 
интересни заедници во областа на комуналните деј-
ности. 

Bio правниот промет со трети лица Заедницата 
одговара во свое име и за своја сметка, со целосна 
одгов-орност. 

Л,ице 'овластено за застапување е Фоне Нау-
мовски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 505/811. (266) 
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РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌА-
НИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-63/1 од 24. 
III. 1980 го дина на Одделението З'а стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, под рег. бр. 23, кента И, занает-
чискиот дуќан под фирма: Е л ектроннс тала тер ски 
занаетчиски дуќан „Михајло Пупин" на Буровски 
Нико-ла Благој од село Русиново. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење на електроинста'ла-
терсжа занаетчиска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува Буровски Никола 
Благој. (6) 

,Врз основа на решението У. ,бр. 08-15 од. 1. III. 
1981 ,година на Одделението за 'стопанст,во на Соб-
ранието на општината Берово, -запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, под рег: бр. 28, книга И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидар Галабовски Димитар Гли-
гор од Берово. Предмет на работењето на дуќанот 
е вршење на занаетчиски услуги од ѕидарс,киот 
занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Гал абовски Димитар 
Глигор. (5) 

Вез основа 'на решението У. бр. 08-67/1 од 26. 
III. 198(1 година на Одделението з,а стопан ство на 
Собранието на (општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчис,ките дуќани на самостој-
ните занаетчии, ,под рег. бр. 29, книга И, заплет-
ениот ,дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадар Пачарски 
Павле Перо, с. Будинарци, Берово. Предмет на ра-
ботењето на ,дуќанот е.,в,ршење на занаетчиски ус-
луги од ѕидаро-фасадерениот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Пачар'ски" Па,вле 
Перо. ' . (7) 

Врз основа на решението У. бр. 08-84 од 5. 
V. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчис-ките дуќани на самостојни-
те занаетчии, под рег. бр. 3/2, ,книга И, занаетчис-
киот дуќан под -фирма: Кол ар о-ковачки занает-
чиски дуќан „Слога" на Чабуковски Б. Алексан-
дар, Пехчево. Предмет на работењето на ду.ќа,нот 
е вршење на занаетчиски услуги од коларо-ковач-
киот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Чаб у,ков ски Борисов 
Александар. , (9) 

Врз основа на решението У. бр. 08-81/1 од 1. 
V. 19Ш година на Одделението з,а стопанство на 
Собранието на општината Берово/ запишан е во 
регистарот на занаетчиските" дуќани, под рег. бр. 
30, книга И, занаетчискиот дуќан под фир,ма: Ѕи-
дар Штрбевски Јованов Методи, е. Смојмирово, Бе-
рово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење 
на занаетчиски услуги од обл,аста на ѕидарскиот , 
занае,т. , . 

Фирмата ќе ја потшишува Штрбев ски Јованов 
Методи. (10) 

Врз осно,ва на решението У. бр. 08-88/1 од 2V. 
V. 198il година На Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани ,на самостој-
ните занаетчии, под рег. бр. 31, книга II, занает-
чиски-от дуќан под фирма: Ѕидар Гаштеовски Бо-
рисов Бранко,v село Смојмирово, Берово. Предмет 
на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење 
услуги од градежно-занаетчиската дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува Гаштеовски Борисов 
Бранко. (И) 

Врз основа на решението У. бр. 08-85 од 15. 
V. 198)1 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општ,ината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на -самостој-
ните з,анаетчии, од рег. бр. ,154, книга I, занает-
чискиот дуќан по,д фирма: Бочваро-качар Фидан-
ски Николов Илија, село Русиново, Берово. (8) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Свидетелство за V одделение на име Цветанка 

Миреска, ул. „Борка ,Медарот" бр. 26, Прилеп. 
(1596) 

Лична карта бр. 1056118, издадена од СВР — 
Прилеп на име Димитар Тр,ајковски, ул. „Пирин-
ска" бр. 24, ,Прилеп. '(1597) 

Здравствена легитимација на име Боска Ста-
менков ек а, с. Бајдоводи, Куманово. (1598) 

"Работна книшка на име Елмаз Селими, с. Лип-
ково, Куманово. (1599) 

Здравствена легитимација на име Ацо ^ м е -
ровски, ул. „Орце Николов" бр. 4, Куманово. (1601) 

Книшка на име Милован Великовски, с. Чело-
пек, Куманово. " (1602) 

Здравствена легитимација на име Младен Дим-
ковски, ул. „III македонска ударна бригада" бр. 7, 
Куманово. ч v (1603) 

Здравствена легитимација на име Биљана Трај -
ковиќ, ул. „Никола Тесла" бр. 44, Куманово. (1604) 

З,дравствена ле,гитимација на име Драгомир 
Стаменовски, ул. „Страшко Симонов" бр. 2.2, Ку-
маново. - (Г605) 

'Здравствена' легитимација на име Живан Си-
моновски, с. Табановце, Куманово. (1606)' 

З,дравствена легитимацииа на име Рамиза За -
хировиЈќ, ул. „Бра!ќа ФилиоовиЈќ" бр. 4, Куманово. 

(1607) . 
Здравствена легитимација на име Мурт,езан 

Хазедини, ул. „Димитрије Туловиќ", бр. -22, Ку-
маново. - (1608). 

Здравствена легитимација н а ' име Ангел Тас-
ков, ул. „Ј. Даскалот" бр. 60, Кратово. (1610) 

-Свидетелство на име Милевко Додевски, с. 
Шоп Рудари, Кратово. - (1611) 

Свидетелство за VIII одделение на ,име Исмаил 
Џелили, у,л. „Воденска" бр. 8, Тетово. . (16,12) 

Здравст,вена легитимација на име Миле Кочос-
к,и, ул. -,,ЈНА" бр. 43, Тетово. ,(1613) 

Земјоделска здравствена легитимациј,а на име 
Фатиме Зелдеми, с. Џепчиште, Тетово. (1614) 

З,дравствена легитимација на име Ќание Сил-
мани, с. Г,лоѓи, Тетово. (1615) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бок и Асани, с. Новаќе, Тетово. (1616) 

Уверение за електро меха,ничар на име Мирос-
лав Далиповски, ул. „Првомајска" бр. 7/75, Скопје. 

(1617) 
Здравствена легитимација на име М е д а и н Име-

ри, с. Шипковица, Тетово. (1618) 
Ученичка книшка на име Спасена Ристова, ул. 

„Мирче Ацев" бр. 312, Кочани. (1620) 
Зд,равствена легитимација на име Драгица Гли-

горова, Виница. ' (1621) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Осмолетката „Иднина" — Скопје на име Сефер-
џан Бајрами, Скопје. (1622) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Скопје на 
име Ср еќко Симу нов ски, Скопје. -(16123) 

Здравствена легитимација н а име Љубиша 
Анастасовски, ул. „30 Јули" бр. 8, Куманово. (1624) 

Здравствена легитимација на име Панче Кос-
тадиновски, с. Приковци, Кратово. (1625) 

Свидетелство за IV одделение' на име В,анчо 
,Тосевски, с. Секулица, Кратово. (1626) 

. Свидетелство за V одделение на име Ропе Ми-
шев, с. Секулица, Кратово. ' (1627) 
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Здравствена легитимација на име Љубе Ста-
менков, с. Коњух, Кратово. (.1628) 

Свидетелство за IV одделение на име Лозана 
Костевска, ул. „Бр. Миладинови" бр. 10, Кратово. 

(1629) 
Уверение за завршен семинар Деса Стевчев-

ска, ул. „Беломорска" бр. 39, Тетов,о. (1630) 
' Здравствена легитимација на име Расим Име-

ри, ул. „Ново Село", бр. 137, Тетово. (1631) 
Работна книшка на име Мехди Мемети, ул. 

„Детинска" бр. 97, Тетово. (1632) 
Здравствена легитимација на име Самете Џе-

ладини, с. Желино, Тетово. (1633) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Рамазан Демири, с. Желино, Тетово. (1634) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Рухиде Демири, с. Желино, Тетово. (1635) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Жениме Демери, с. Желино, Тетово. (1636) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Реци) е Демири, с. Желино, Тетово. (1637) 
Свидетелство за IV одделение на име Џеладин 

Мустафаи, с. Врбјане, Гостивар. , (1638) . 
Здравствена легитимација издадена во Ск.опје 

на и?.:е Нетко Милкиќ, С.топје. (1639) 
Свидетелство за положен завршен испит, из-

дадена од АСУЦ во Скопје на име Благој Нанов, 
Скопје. t (1640) 

Исплатеа книшка бр. 103406, издадена од Соб-
ранието на општината Кисела Вода — Скопје на 
ане Изаир Таири, Скопје. (1641) 

Работна книшка на име Петар Маркоски, ул. 
,.Ор-о Чопела" бр. 29, Прилеп. (1642) 

Свидетелство за основно образование на име 
Данчо Мисиркоски, с. М. Коњари, Прилеп. (1643) 

Здравствена легитимација на име Ана Стој-
ковска, ул. „И. Игески" бр. 7, Прилеп. 

Личка карта на име Сељадин Мисими, Гости-
вар. - (390) 

Свидетелство на име Секадин Локмапи, с. Ка-
лиште, Гостивар. (391) 

Свидетелство на име Меваип Мерсели, с. Доб-
ридол, Гостивар. (392) 

Свидетелство ита име Садри Исмаили, с. Него-
тино, Гостивар. (393) 

Свидетелство на име Заим Хаљиљи, с. Добри-
дол, Гостивар. (394) 

Свидетелство за III одделение ,на име Џеладин 
Ајруљи, с. Доброште, Гостивар. (395) 

Свидетелство за VI одделение на име Дестан 
Абдулаи, с. Симница, Гостивар. (396) 

Свидетелство за IV одделение на име Сретко 
Симеонов, с. Теранци, Кочани. (397) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-
ги Урдаревиќ, Скопје. (398) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фатиме Имери, с. Порој, Тетово. (399) 

. Ученичка книшка на име Миџаит Емири, ic. 
Порој, Тетово (400) 

Свидетелство за IV одделение на име Мурте-
зан Сефери, с. Г. Речица, Тетово. (401) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Османи Атије, с. Радиовце, Тетово. (404) 

Свидетелство за V одделение на име Абилазис 
Даути, с. Камењане, Тетово. (405) 

Работна книшка на име Салија Алиќ, ул. „Љу-
ботенска" бр. 40, Тетово. (406) 

Свидетелство на име Грозда Синадипоска, с. 
Старо Село, Тетово. (407) 

Свидетелство за IV одделение на име Велија 
Абдул ханиф, с. Вејце, Тетово. (408) 

Свидетелство за V одделение на име Јованка 
Глишиќ, с. Брвеница, Тетово. (409) 

Книшка на име Шефкије Авзии, с. М. Речица 
Тетово. (410) 

Свидетелство за III и IV клас на име Ејуп 
Махмути, ул. „Штипска" бр. 70, Тетово. (411) 

Свидетелство за IV одделение на име Вели 
Мамути, с. Д. Палчиште, Тетово. (412) 

Свидетелство за VI одделение на име Шефкет 
Бекири, с. Г. Речица, Тетово. (413) 

Свидетелтво на име Маир Изаири, с. Бого-
вине, Тетово. (414) 

Свидетелство за IV одделение на име Перса 
Трпеска, с. Церово, Гостивар. (415) 

Ученичка книшка на име Екрем Алити, гос-
тивар. (416) 

Ученичка книшка на име f ул асфи ј е Рамани, 
Гостивар. ^ (417) 

Ученичка книшка на име Ганимет Синани, ул. 
,,И. Парапунов" бб, Гостивар. (418) 

Свидетелство за III година на име Лазим Фаз-
лиу, с. Падалиште, Гостивар. (419) 

Свидетелство на име Идриз Емрули, ул. „Т. 
Шумски" бр. 17, Гостивар. (420) 

Свидетелство на име Бесна Сулејмани, Гос-
тивар. ' (421) 

Ученичка книшка на име Мур адије Амези, ул. 
„П. Јовановски" бр. 12, Гостивар. " ,(422) 

Свидетелство на име Мехде Џафери, с. Топ-
лица, Гостивар. (423) 

Свидетелство на име Шабан Р е г а т а , с. Врап-
чиште, Гостивар. (424) 

Свидетелство на име Јашар Ајдини, с. Вра-
нов це, Гостивар. ' (425) 

Свидетелство на име Елдат Абдула, с. Врап-
чиште, Гостивар. (426) 

Свидетелство за VII одделение на име Хесат 
Ракипи, с. Топлица, Гостивар. (427) 

Свидетелство за VI одделение на име Хаки 
Ракипи, с. Топлица, Гостивар. (428) 

Свидетелство за VII одделение на име Анџе-
л и ќ Маџоска, е. Зубовце, Гостивар. (429) 

Свидетелство за IV одделение на име Сабит 
Илјази, с. Дебреше, Гостивар. (430) 

Свидетелство за VIII одделение на име Роска 
Серафимовска, с. Зубовце, Гостивар. (431) 

Свидетелство на име Адем казими, с. Врап-
чиште, Гостивар. (432) 

Свидетелство за VII одделение на име Афуд-
љафи Чауши, с. Врапчиште, Гостивар. (433) 

Свидетелство на име Јарослав Савески, Го-с-
тивар. (434) 

Свидетелство на име Олгица Смил коска с. Но-
во Село, Гостивар. (435) 

Свидетелство на име Магда Сотироска, с. Печ-
ково, Гостивар. " " (436) 

Ученичка книшка на име Беара Салиу, ул. 
„Балиндолска" бр. 89, Гостивар. (437) 

Ученичка книшка на име Софија Десоска, ул. 
„ЈНА" бр. 156, Гостивар.' (438) 

Свидетелство за IV одделение xia име Рамазан 
Јонузи, с. Лакавица, Гостивар. (439) 

Свидетелство за V одделение на име Панте 
Цонев, с. Полето, Делчево. (440) 

Диплома за положен завршен кСЕИТ, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Агим Селими, Куманово. (441) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" во Скопје на име 
Марика Арсова, Скопје. (442) 

Работна книшка на име Атанас Белимбеговски, 
с. Драчево, ул. „Речиште" 55, Скопје. (443) 

Здравствена легитимација на име Мукирема 
Ибиши, с. Ваксинце, Куманово. (444) 

Здравствена легитимација на име Нехат Иби-
ши, с. Ваксинце, Куманово. (445) 

Здравствена легитимација на име Наза Бељу-
љи, ул. „Карл Маркс" бр. 61, Куманово. (446) 

Здравствена легитимација на име Џемаил Ре-
џеповски, ул. „Средорек" бр. 11, Куманово. (447) 

Здравствена легитимација на име Богдан Спа-
совски, Куманово. (448) 

Здравствена легитимација на име Марјан Јо-
вановски, ул. „М. Тито"' бр. 9, Куманово. (449) 

Здравствена легитимација на име Драган Ста-
ноевски, с. Клечевце, Куманово. (450) 

Здравствена легитимација на име Зоран Ма-
невиќ, Куманово. " , (452) 
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Здравствена легитимација на име Жаклина 
Станојевиќ ул. „Бошко Буха" бр. 17, Куманово 

(453) 
Свидетелство на име Мирославица Георгиевска, 

ул. „Партизанска" бб, Кр. Паланка. (454) 
Свидетелство за IV одделение на име Мендух 

Рецепи, с. Копачин Дол, Тетово. (455) 
Ученичка книшка на име Флоруше Мустафаи, 

ул. „Илинденска" бр. 10, Тетово. (456) 
Ученичка книшка на име Шечеми Меџети, ул. 

„М. Тито" бр. 18, Тетово. (457) 
Здравствена легитимација на име Шакибе Ади-

љи, ул. „Преспанска" бр. 26, Тетово. (458) 
Свидетелство на име Исмаилаки Рамадани, с. 

Д. Палчиште, Тетово. (459) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Рецеп Адми, с. Ѓермо, Тетово. (460) 
Здравствена легитимација на име Ба јрамаАли, 

ул. „Иво Рибар Лола" бр. 19, Тетово. (461) 
Работна книшка на име Музафер Идризи, с. 

Отушиште, Тетово. (462) 
Свидетелтво за VIII одделение на име Сулеј-

ман Јашари, ул. „Б. Тоска" бр. 120, Тетово. (463) 
Свидетелство за VI одделение на име Ирфан 

Алити, е. Д. Палчиште, Тетово. (464) 
Здравствена легитимација на име Селвета Зи-

бери, с. Желино, Тетово. (465) 
Свидетелство за VI одделение на име Рецеп 

Мемети, с. Симница, Тетово. (467) 
(Свидетелство на име Измит Исмани, с. Бого-

виње, Тетово. (466) 
Ученичка книшка на име Станка Јовановска, 

с. Ветрен, Делчево. (468) 
Свидетелство за VI одделение на име Мар-

јанчо Се јевски , с. Град, Делчево. (469) 
Ученичка книшка на име Рамче Мемедов, ул. 

„Острец" бр. 6, Делчево. (470) 
Ученичка книшка на име Зоран Стоилов, ул. 

„11 Октомври" бр. 9, Делчево. (471) 
Свидетелство за IV одделение на име Драги 

Митев, с. Грдовци, Кочани. (472) 
Свидетелство за IV одделение на име Соња 

Митева, с. Грдовци, Кочани. (473) 
Свидетелства за III и IV година и свидетелство 

за положен завршен испит, издадени -од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Мехмет 
Бектеши, ул. „Н. Вапцаров" бр. 25, Куманово. (474) 

Индекс издаден од Правниот факултет во 
Скопје на име Весна Шушлевска, Скопје. (475) 

Уверение за положен испит за вршење на за-
наетчиска дејност од ѕидарско-фаеадерски занает 
под рег. бр. 221/79, издадено од Собранието во Те-
тово на име Гани Џевдат, Скопје. (476) 

Свидетелство за VIII одделение на име Есат 
Буровски, с. Лажани, Прилеп. (477) 

Свидетелство на име Ленка Кочоска, е. Старо 
Лагово, Прилеп. (478) 

Свидетелство на име Милко Јанчевски, с. За -
горани, Прилеп. (479) 

Свидетелство на име Тодор Костадиновски, с. 
Заполжани, Прилеп. (480) 

Свидетелство на име Снежана Цветкоска, ул. 
„Ј. Јорданоски" бр. 94а, Прилеп. (481) 

Диплома на име Зоран Трајкоски, ул. „Д. Ди-
моски" бр. 6а, Прилеп. (482) 

Здравствена легитимација на име Велимир 
Алексовски, ул. „Р. Петров" бр. 21а, Куманово. (483) 

Здравствена легитимација на име Рамиз Деми-
ровски, ул. „Козара" бр. 7а, Куманово. (484) 

Здравствена легитимација на име Асиме Амите, 
с. Бедиње, Куманово. (485) 

Здравствена легитимација на име Осман Идризи, 
с. Ваксинце, Куманово. (486) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Васко Стефановски, с. Коинце, Куманово. (487) 

Здравствена легитимација на име Љубица Сто-
јановска, ул. „Треска" бр. 13, Куманово. (488) 

Свидетелство на име Сезнане Хафузи, ул. „Брат-
ство единство" бр. 39, Куманово. (489) 

Зравствена легитимација на име Илија Ангелов-
ски, ул. ,,В. Мишковиќ" бр. 12, Куманово. (490) 

Здравствена легитимација на име Мите Нико-
ловски, ул. „Т. Думба" бр. 53, Куманово. (491) 

Работна книшка на име Роза Стефановска, ул. 
„В. Петковска" бр. 33, Куманово. (492) 

Здравствена легитимација на име Станика Спа-
совска, ул „М. Тито" бр. 150, Куманово. (493) 

Работна книшка на име Србо Арсовски, с. Ж е г -
љане, Куманово. (494) 

Свидетелство за VI одделение на име Драгица 
Илиоска, с. Латово, Брод. (495) 

Свидетелство за V одделение на име Драгица 
Илиоска, с. Латово, Брод. (495) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Идриз Целоски, с. Желино, Тетово. (497) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Атиџе Алили, с. Желино, Тетово. (498) 

Здравствена легитимација, на име Шефки Ша-
ипи, с. Боговиње, Тетово. (499) 

Здравствена легитимација на име Сихана Аба-
зи, с. Пирок, Тетово. (500) 

Свидетелство на име Исмет Незири, с. Пирок, 
Тетово. (501) 

Свидетелство на име Деар Исмети, с. Г. Пал-
чиште, Тетово. (502) 

Свидетелство на име Муамет Исмаили, ул. „Б. 
Тоска" бр. 81, Тетово. ^ (503) 

Свидетелство на име Ќаније Османи, с. Каме-
њане, Тетово. (504) 

Свидетелство на име Наџије Ибраими, с. Ка -
мењане, Тетово. (505) 

Свидетелство на име Рамадан Хисмани, с. Че-
лопек, Тетово. (507) 

Свидетелство на име Гордана Стаматоска, с. 
Жилче, Тетово. (508) 

Свидетелство на име Локман Хасипи, , с. Г. 
Речица, Тетово. (509) 

Здравствена легитимација на име Назми Алили, 
с. Г. Речица, Тетово. (512) 

Работна книшка на име Салаудин Рушает, с. 
Шипковица, Тетово. (513) 

Возачка дозвола на име Трајко Стојчевски, 
с. Сиричино, Тетово. (514) 

Здравствена легитимација на име Авни Меми-
ши, с. Лисец, Тетово. (515) 

Свидетелство на име Факри Мемети, с. Чајле, 
Гостивар. (516) 

Ученичка книшка на име Даип Зендели, Гос-
тивар. (517) 

Свидетелства од II, III и IV година на име 
Емин Исмаили, с. Ростуша, Гостивар. (518) 

Свидетелства за I и II година на име Насуф 
Имери, Гостивар. (519) 

Свидетелство на име Џаип Агаи, Гостивар. (520) 
(Свидетелство за IV одделение на име Хусеин 

Асани, с. Градец, Гостивар. (521) 
Свидетелство за VII одделение на име Нафи 

Ристеми, с. Добридол, Гостивар. (522) 
Свидетелство на име Баери Сулејмани, е. Доб-

ридол, Гостивар. (523) 
Свидетелство на име Лиман Хамди, с. Градец, 

Гостивар. (524) 
Свидетелство на име Џемаил Џемаили, Гости-

вар. (525) 
Свидетелство од IV одделение на име Бејту-

лах Илјази, с. Сенокос, Гостивар. (526) 
Свидетелство на име Сами Имери, с. Добридол, 

Гостивар. (527) 
Свидетелство на име Абидин Абдилабини, с. 

Градец, Гостивар. (528) 
Ученичка книшка на име Сали Асани, с. Ла-

кавица, Гостивар. (529) 
Свидетелство за VIII одделение на име Драган 

Атанасов, ул. „М. Тито" бр. 30, Делчево. (531) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Работничкиот универзитет во Скопје на 
име Љубомир Крстевски, Скопје. (532) 

Свидетелство на име Борче Белкоски, ул. „К. 
Јосифовски" бр. 25, Прилеп. (533) 



9 октомври 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 31 - Стр. 6)59 

Диплома на име Борка Медароска, ул. „М. Пи-
јаде" бр. 22, Прилеп. (534) 

' Здравствена легитимација на име Стојчо Цвет-
ковски, с. Д. Којнаре, Куманово. (535) 

Здравствена легитимација на име Елена Ди-
митровска , ул. „Т. Горгиев" бр. 32, Куманово. (536) 

Работна книшка на име Лепосава Трајковска, 
с. Бедиње, Куманово. (537) 

Здравствена легитимација на име Драги Петру-
шевски, ул „Перо Чичо" бр. 18, Куманово. (538) 

Здравствена легитимација на име Драган Ни-
колиќ, Куманово. (539) 

Здравствена легитимација на име Васка Ве-
љановска, ул. „Перо Чичо" бр. 58, Куманово. (540) 

Здравствена легитимација на име Благоја Ди-
мовски, ул. ,,В. Шабани" бр. 19, Куманово. (541) 

Свидетелство од VIII одделение на име Си-
бирка Атанасовска, с. Иванковци, Т. Велес. (542) 

Диплома за ВК — бравар бр. 10548/149, из-
дадена од Градското собрание во Скопје на име 
Арсо Шушлевски, Скопје. (543) 

Свидетелство на име Надежда Талеска, ул. „К. 
Јосифовски" бр. 248, Прилеп. (544) 

Диплома на име Гоце Јованоски, е. Славеј, 
Прилеп. (545) 

Работна книшка на име Екатерина Јефтимова, 
ул. „11 Ноември" бр. 114, Куманово. (546) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Господинка Стојанова, село Бањица, Титов Велес. 

(338) 
Свидетелство на име Шечериме Сулејмани, ул. 

„Бр. Миладинови" бр. 71, Тетово. (339^ 
Свидетелство за VI одделение на име Назиф 

Шерифи, с. Г. Речица, Тетово (340) 
Свидетелство на име Меџаит Шерифи, с. Ѓ. 

Речица, Тетовско. (341) 
Свидетелство на' име Садик Исмаили, с. Бозов-

це, Тетово. (342) 
Свидетелство од IV одделение на име Есат 

Есати, с. Бозовце, Тетов.о. (343) 
'Свидетелство за V одделение на име Екрем 

Сошани, с. Групчин, Тетово. (344) 
Свидетелство за IV одделение на име Џабир 

Адили, с. Шипковица, Тетово. (345) 
Свидетелство за VIII одделение на име Рамадан 

Рамадан Хетем,и, с. Групчин, Тетово. (346) 
Ученичка книшка на име Селам Емурли, с. 

Копанце, Тетово. (347) 
Свидетелство од IV одделение на име Исма-

илаќи Сефули, с. Мерово, Тетово. (348) 
Свидетелство од VI клас на име Џеладин Ај -

дини, с. Желино, Тетово. (349) 
Свидетелство на име Зеќирја Бајрами, с. М. 

Речица, Тетово. (350) 
Здравствена легитимација на име Ибраим Ше-

рифи, с. Стримница, Тетово. (351) 
Здравствена легитимагија на име Асим Ш а -

рифи, с. Стримница, Тетово. (352) 
Здравствена легитимација на име Рецеп Ше-

рифи, с. Стримница, Тетово. (353) 
Здравствена легитимација на име Хамди -За-

кири, с. Боговиње, Тетово. (354) 
Ученичка книшка на име Зулќуфли Ибраими, 

с. Глоѓи, Тетово. (355) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Идриз Медин, Тетово. (356) 
Свидетелство од IV одделение на ,име Ешреф 

Аљија, с. Бродец, Тетово. (357) 
Здравствена легитимација на име Божа Мен-

ковска, с. Раотинце, Тетово. (358) 
Свидетелство од IV одделение на име Благоја 

Петровски, с. Прељубиште, Тетово. (359) 
Воена книшка на име Перко Ефремов, с. Кру-

пиште, Тетово. (360) 
Ученичка книшка на име Патче Димитров, ул. 

„22 Октомври" бр. 56, Кочани. (361) 
Здравствена легитимација на име Борче Ми-

ленов, е. Блатец, Виница. (362) 
Здравствена легитимација на име Екрем Алиов, 

Виница. (363) 

Здравствена легитимација на име Вла,тко Ата-
насов, ул. „Гоце Делчев" бр. 34, Виница. (364) 

Свидетелство на име Љубе Недароски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 1-III/1, Прилеп. (365) 

Ученичка книшка на име Азире Салиоска, ул. 
„Даб. Завој" бр. 7, Прилеп. (366) 

Свидетелство на име Трајко Димески, ул. 
„Пиринска" бр. 42, Прилеп. (367) 

Диплома и работна книшка на име Магдалена 
Мурџеска, ул. „Б. Талески" бр. 29, Прилеп. (368) 

Ученика книшка на име Суат Селимоски, ул. 
„К. Волнароски" бр. 17, Прилеп. (369) " 

Свидетелство на име Павле Ристески, ул. „К. 
Јосифоски" бр. 153, Прилеп. (370) 

Работна книшка на име Пенко Стојкоски, 
Прилеп. (371) 

Ученичка книшка на име Жарко Стојчески, 
ул. ,,Шакир Ввојвода" бр. 13, Прилеп. (372) 

Свидетелство од III година на име Митре Ста-
нојковски, с. Тромеѓа, Прилеп. (373) 

Здравствена легитимација на име Муарем Зе-
кироски, Куманово. (374) 

З,дравствена легитимација на име Новица Стан-
ковска, с. Романовце, Куманово. (375) 

Свидетелство на име Зоран Стефановски, с. 
Макреш, Куманово. (376) 

Воена книшка на име Мирослав Благојевиќ, 
с. Четирце, Куманово. (377) 

Здравствена легитимација на име Јасмина Ди-
митровска , ул. „Т. Георгиев" бр. 32, Куманово. 

(378) 
Здравствена легитимагија на име 3opaiH Ар-

совски, ул. „Драган Стопаревиќ" бр. 30, Куманово. 
(379) 

Здравствена легитимација на име Горица Ми-
хајдовска, Куманово. ' (380) 

Здравствена легитимација на име Љубе Трај-
ковски, ул. „С. Ковачевиќ" бр. 26, Куманово. (381) 

Ученичка книшка на име Верди јана Цветков-
ска, ул. „Т. Мендол" бр. 37а, Куманово. (382) 

Свидетелство за VII одделение на име Душко 
Алексовски, с. М. Црцорија, Кр. Паланка. (383) 

Свидетелство за VI одделение на име Вејсел 
Целоски, с. Пласница, М. Брод. (384) 

Свидетелство за V одделение на име Мемед 
Белулоски, с. Пласница, М. Брод. (385) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стојко 
Ѓорѓиоски, с.Д. Манастирец, М. Брод. (386) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нацка 
Филиповска, с. Мамутчево, М. Брод. (387) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 
Ивановски, Градско, Титов Велес. (389) 

Свидетелство за VI одделение на име Смилко 
Павлов, ул. „14 бригада" бб. Кочани. (318) 

Здравствена легитимација на име Благој Вел-
ков, село Блаце, Виница. (319) 

Здравствена легитимација на име Јорданка 
Ефтимова, с. Лаки, Винца. (320) 

З,дравствена легитимација на име Рада Атана-
сова, ул. „Гоце Делчев" бр. 34, Виница. (321) 

Воена книшка издадена од Ајдовчина на име 
Радован Ангелески, Скопје. (322) 

Работна книшка издадена од Демир Хисар на 
име Владо Ваљаков-ски, Скопје. (323) 

Ученечка книшка за IV одделение на име Ѓул-
тен Реџепоска, ул. „Тризла" бр. 757, Прилеп. (324) 

Свидетелство од I година на име Коле Митев, 
с. Јаргулица, Радовиш. (325) 

Свидетелство на ,име Виолета Талеска, ул. „Г. 
Петров" бр. 4, Пјрилеп. (326) 

Свидетелства за I, II и III клас на име Горан 
Андриески, с. Ново Лагово, Прилеп. (327) 

Свидетелство на име Пава Јанковска, с. Вран-
че, Прилеп. (328) 

Уверение за армирач на име Веле Илиоски, с. 
Тројкрсти, Прилеп. (329) 

Здравотвена легитимација на име Сунчица Ни-
коловска, с. Орашец, Куманово. (330) 

Работна книшка на име Фаик Џеладини, с. 
Опае, Куманово. (331) 
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СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ 
НОВО ИЗДАНИЕ 

УСТАВ НА СФРЈ 
УСТАВ НА СРМ 

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со 
амандмани на Уставот на СРМ — во една 

збирка. 

Ова уста дено издание, по својот формат, 
има за цел да го олесни користењето на ус-
тавите и новите амандмани за примена во 
практиката. 

Цена на збирката е 150 динари. 
Порачки прима Службата за претплата 

на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-
603-12498. 

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

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

Страна 

437. Закон за обезбедување шостојаеи сред-
ства на Фондот на Федерацијата за кре-
,дитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1981 
до 1986 година — — — — — — — 649 

438. Закон за задолжителниот заем за обез-
бедување постој-ани средства на Репуб-
личкиот фонд за (кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените краишта во периодот од 1981 до 
1985 година — — — — — — — — 651 

439. Закон за давање надоместок на дел од 
каматата на кредитите за определени 
намени во перио,дот од 1981 до 1985 го-

, дина — — — — — — — — — 653 
440. Дополнувања на Резолуцијата за поли-

тиката на остварување на Општестве-
ниот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 
година во 1981 година — — — — — 654. 

441. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на републичките стоковни резер-
ви за 1980 "година — — — — — — 654 

442. Одлука за давање согласност на Отату-
тарната одлука за дополнување на Ста-

тутот на Работната организација за про-
мет, производство и прикажување на 
филмови „Македонија-филм" — Скопје 654 

443. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседател и членови на Ко-
мисијата за ,подготвување Закон за пен-
зиското и 'инвалидското осигурување — 654 

444. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените односно тарифите на 
ПТТ услуг,ите - - - - - - - 655 

445. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Пр-авилникот за начинот на прес-
метувањето, уплатувањето и отстапува-
њето на данокот од доход на организа-
циите на здружен труд — — — — 655 

446. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 82/81 од 10 септември 1981 година 655 

447. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 102/80 од 1 јули 1981 'година - 656 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

289. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот на вработувањето на подрачјето 
на 'град Скопје — — — — — — — 657 

СОДРЖИНА 


