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

Претплатата за 1981 година изнесу 
ва 26.000 динари. Овој број чини 400 
дин. Жиро сметка 40100-603-1249Ѕ 

599. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/87), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот за финанси-
рање на општините и Републиката („Службен весник 
на СРМ" бр. 44/77. 37/83, 42/85, 501/87, 10/88 И 20/88), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од (Средствата на ГЈ.осгојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штината Кичево во износ од 100.000.000 динари, по-
требни за исплата на личен доход на вработените 
во органите на управата за месец јуни. 

2. Позајмицата од точка 1 од оваа одлука Оп-
штината ќе ја врати до 31 октомври 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува- во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ^Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1577/1 
28 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

601. 
Врз основа на член 4 од Законот за, извршување 

на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен 
весник на СРМ", Ѕр. 49/87), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од ^Законот за системот за финанси-
рање на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СР1М", бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50^87, 10/88 И 
20/8Ѕ), Извршниот оовет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на Републичката са-
моуправна интересна заедница за насочено образо-
вание во износ од 800 000.000 динари, потребни за 
покривање на недостигот на средствата за исплата 
на личните доходи на вработените за месец јули. 

2. Позајмицата од точка 1 од оваа одлука РСИЗ 
за насочено образование ќе ја врати до 31 август 
1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1634/1 
8 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

600. 
Врз основа на член 53, етаа 1, т*очка 2 од За-

конот за системот за финансирање на општините и 
Републиката ((^Службен весник на СРМ" бр. 44/77, 
37/83, 42/85, 50/87. 10/88 и 20/88), Извршниот оовет 
на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
5А ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Од (средствата т Постојаната резерва на Ре-
публиката се одобруваат неповратни средства во из-
-нос од 60.000.000 динари, како помош за отстрану-
вање на последиците од поплавите во општините, Ба-
бушница^ Црна Трава, Пирот и Влаоотинце во Со-
цијалистичка Република Србија, 

2. Републичкиот секретаријат за финансии Ќе се 
грил^и за спроведување на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со,денот на до-
несувањето, а ќе «се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-458(5/1 
28 ЈУЛИ 1088 ГОДИНа 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
и-р Глигорие Гоговски, е. р. 

602« 
Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за 

административните такси („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ТАКСИ &А ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ 

ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

1. Во Одлуката за висината на таксите за дозво-
ли и за визи што се издаваат на граничните преми-
ни (^Службен весник на СРМ" бр. 19/88), во точка 
1, по точка 2-а износот од „15.000" се заменува со 
износот „20.000", а во потточка 2нб износот „8,Ооо" 
се заменува со износот „10.000". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Бр. 23-1630/1 
11 август 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж Васил Влашки, е. р. 
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603. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот (Совет на Собранието на СР Маке-
донија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАДВОРЕ-
ШЕН СОРАБОТНИК — СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НО ПЛАНИРАЊЕ СО ЕДНА ТРЕТИНА ОД 
РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

1. Се разрешува од должноста надворешен со-
работник советник на директорот н а Републичкиот 
завод за општествено планирање со една третина од 
работното време м-р Мирко Аврамовски, виш пре-
давач на ООЗТ Економски факултет во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила" со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1396/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

604. 
Врт основа на член 162 став 3 од Законот за. 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ 
СОВЕТ 

1. Се разрешуваат од функцијата претседател и 
членови на Републичкиот педагошки совет, поради 
престанок со работа на Советот: 

а) претседателот, 
— д-р Томе Саздов 
б) членовите: 
— ЗерЛн Абас, 
— Драган Арсов, 
— Виолета Велјановска, 
— Слободанка Газен ова, 
— Иван Глигоров, 
— инж. Лилјана Дукетова, 
— Галина Драгоманска, 
— Марија Заковска,. 
— Ристо Змбалов, 
— Елисавета Икономова, 
— Али Исламоски, 
— д-р Владо Картов, 
— Драган Кузмановски, 
— д-р Маријан Марјановски, 

, — д-р Љубе Миленовски , 
— Павлина Мисиркова, 
— д-р Никола Петров, 

•— Печевска Невена, 
— Исмет Рамадани, 
— Љубица б е т о в а , 
— м-р Урим Старова, 
— ѓорѓи Танковски, 
— д^р Кирил Темков, 
— Зоран Тодоровски, 
— Војо Хр И СТОЕСКИ, 
— Елена Шуковиќ. 
2. За претседател и членови на Републичкиот пе-

дагошки совет се именуваат: . 
а) за претседател 
— д-р Владо Картов, професор на Правниот фа-

култет во Скопје. 

б). за членови: 
1. Зерин Абас, педагог во ОУ „Тефејуз" — 

Скопје, 
2. Виолета Велјановска, наставник во ОУ „Даме 

Груев" — Скопје, 
3. д-р Симеон Гелески, професор на Правниот 

факултет во Скопје, 
4. Елица Георгиевска, професор по марксизам 

во УЦ „Раде Јовчев'0ки-Корчагин" — Скопје, 
5. Симеонка Тучева, професор во УЦ „Јосип 

Броз-Тито" — Скопје, 
6. Апостол Горевски, професор во Машинскиот 

центар СкопЈе, 
7. Марија Заковска, просветен работник во ^ пен-

зија Тетово, 
8. д-р Драган Ј а н о с к и , директор на Училиште-

то за средно образование во Струга, 
9. д-р Љубе Миленовски , професор на Природ-

номатематичкиот факултет во Скопје, 
10. Павлина Мисиркова, директор на Предучи-

лишната организација „Јосип Броз Тито", 
.11. Миланка Николовска, раководител во Преду-

чилишната организација4 „Весели Цветови" — Скопје, 
12. Танка Пеева, директор на ОУ „Живко Брај-

ков ски — Скопје, 
13. Исмет. Рамадани, директор на „Зеф Љуш Мар-

ку" — Скопје, \ 
14. Филип Секулоски, директор на ОУ „Слобода" 

— Кичево, 
15. д-р Томе Николовски, професор по психоло-

гија на Филозофскиот факултет во Скопје, 
16. ЈМ~Р Иван Глигоров, професор на Педагошка-

та академија во Штип. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 17-142/2 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

605. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија се назначува Љупчо Наумовски, 
досегашен републички просветен инспектор за висо-
ко образование во Републичкиот комитет за образо-

1 вание, култура и физичка култура^ 
'2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 17-1554/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 
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606. 
* Врз основа .на член 173 .став 2 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ"> бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

' ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУР-
НИ ВРСКИ с р СТРАНСТВО-

1. За помошник на претседателот на Републичка-
та комисија за културни врски со 'странство се наз-
начува Никола Кичевски, досегашен помошник на 
претседателот на Комисијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен, весник на 
СРМ".' 

Бр. 17-1435/2 * 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

I на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

607. 
( Врз основа на член 173 став 2 и з од Законот 
за државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУР-

НИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

1. За помошник на претседателот на Републич-
ката комисија за културни врски со странство се наз-
начува Тодор Тасески, досегашен советник на прет-
седателот на Комисијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави *>о „Службен весник на 
СРМ". - ! 

Бр. 17-1435/3 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

608. 
Врз основа' на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник &а СРМ" бр. 
45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за 
работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77, 
3/83. 3/85, 46/86 и 3/87), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИ-

СИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од должноста помошник на 
претекдателот на Републичката комисија за културни 
врски со странство Михаил Банде, поради исполнува-
ње на условите за. пензија, заклучно со 25. IX. 1988 
година кога му престанува и работниот однос. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

. Б^. 17-1552,/1 , 
21 јули 1988 година 

Скопје . 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Гл1игорие Гоговски, е. р. 

609. , 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот 'за 

државната управа ((„Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), а го врска со член 98 став 2 од Законот за 
работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77, 
3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 3/87), - Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

' Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 
ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за информации 
Илија Керубин, поради исполнување услови за пензи-
ја, заклучно со "30. IX. 1988 година, кога му преста-
нува и работниот однос. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-1551/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 
г Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

610. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр 
45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за 
работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77, 
3/83, 3/85^ 42/85, 46/86 и 3/87), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 

РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА 
СЛУЖБА 

1. Се разрешува од должноста директор на Ре-
публичката управа за ветеринарна служба, во состав 
на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водо стопанство Никола Поповски, поради исполну-
вање на условите за пензија, заклучно' со 17. IX. 
1988 година кога му престанува и работниот однос. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". . 

Бр. 17-1553/1 
21 јули 1988 година 

Скопје 4
 / 

' Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

611. 
Врз основа на член 170 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
1. д-р А л е к с а д а р Гечевски, се разрешува од дол-

жноста директор на Републичкиот хидрометеоролош-
ки завод на негово барање, сметано од 1. IX. 1988 
година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

„ СРМ". 
Бр. 17-1199/2 

21 јули 1988 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

\ 
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612. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен Бесник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 
I 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

1. За заменик на директорот на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод се именува м-р Витомир 
Димитри ев ски, досегашен помошник на директорот 
на Републичкиот хидрометеоролошки завод. 

2. Ова решение влегува во сила со' денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен (весник на 
СРМ". 

Бр. 17-743/2 
21 јули 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

613. 
Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст („Службен 
веаник на СРМ" бр. 37/80 и 24/87), републичкиот се-
кретар за внатрешни работи донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУ-
ВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Цените на обрасците што се употребуваат во 
органите на управата надлежни за внатрешни рабо-
ви, изнесуваат и тоа за: 

1. Лична карта 1.100 динари 
2. Возачка дозвола 1.100 „ 
3. Дозвола за возач на трактор 1.100 „ 
4. Возачка потврда 1.100 „ 
5. Сообраќајна дозвола за регистри-

рано возило (земјоделски трактор) 1.100 „ 
6. Потврда за регистрација за регис-

трирано возило 1.100 
7. Потврда за привремена регистра-

ција на возило 600 „ 
8. Дозвола за поседување и носење 

на оружје 600 „ 
9. Дозвола за поседување на оружје 600 „ 

10. Тест за полагање возачки испит 300 „ 
11. Извод од матичната книга на ро-

дените за употреба во странство 500 „ 
12. Извод од матичната книга на вен-

чаните за употреба во странство 500 „ 
13. Извод од матичната книга на 

умрените за употреба во стран-
ство 500 „ 

14. Постојана пропусница за движење 
и задржување на аеродром 1.000 „ 
Привремена пропусница за движе-
ње и задржување на аеродром 1.000 „ 

Ш Пропусница за премин на Југо-
сл о в ен еко ̂ буг арока граница во ма-
лограничен оообрајќај на лица 1.000 „ 

17. Привремена дозвола за движење и 
престој во граничен појас 1.000 „ 

18. Постојана дозвола за движење и 
престој во граничен појас 1.000 „ 

19. Привремена дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 1.000 „ 

НО. Постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 1.000 „ 

21. Барање за издавање пропусница 
ж) малограничен сообраќај на лица 1.000 „ 

22. Дозвола за инструктор 1.000 

И. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение, престанува да важи Решението за цените на 
обрасците што се употребуваат во органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/87). 

III. Ов^ решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 262-8903/1 
15 август 1988 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Александар Андоновски, е. р. 

614. 
Уставниот "суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 јуни 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Табеларниот преглед за 
типичните работи и работни задачи составен дел на 
Правилникот за основите и хмерилата за распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка, донесен од работниците во Медицинскиот 
центар „Кавадарци" во Кавадарци, со референдум 
одржан на 23 септември 1987 година, во делот во 
кој се определени бодови за личен доход за лицата 
кои имаат звање примариус, во времето на негово- • 
то важење не бил во согласност со Уставот и за-
конот. 

* Оваа одлука има правно дејство на одлука со 
која се укинува самоуправен општ акт. 
' 2. Се укинува член 17 од Правилникот за изме-
ни и дополнување на Правилникот за основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка, донесен од работ-
ниците во означениот медицински центар, со рефе-
рендум одржан на 18 мај 1988 година, во делот во 
кој е извршено вреднување на лицата кои имаат зва-
ње примариус. 

3. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на Табеларниот преглед означен 
во точка 1 од оваа одлука, во делот во кој е изврше-
но вреднувањето /на работите и работните задачи на 
лицата кои се магистри или доктори по медицински 
науки. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот Медицински центар на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

5. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 39/88 од 28- април 1987 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот 
означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето' за согласноста на озна-
чените делови со уставното начело на распределба 
според трудот. 

6. Судот на седницата утврди дека во означениот 
Табеларен преглед, покрај тоа што е извршено вред-
нување на работите и работните задачи на лекари-
те по основите сложеност, одговорност и услови за 
работа, е извршено и вреднување на звањето при-
мариус, магистер на медицински науки и доктор на 
медицински науки. Во актот за (систематизација на 
работите и работните задачи звањето примариус и 
слепените на образование магистер и доктор по ме-
дицински науки не се предвидени како услови за 
извршување на одредени работи и работни задачи 
ниту, пак, за овие лица се предвидени посебни ра-
боти и работни задачи различни по обем и сложе-
ност од работните задачи на другите лекари. 
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Судот, исто така, утврди дека во текот на пос-
тапката се извршени измени и дополнувања на оспоре-
рениот Табеларен преглед, со кои повторно се врши 
посебно вреднување на работите и работните задачи на 
примариусот, без притоа во самоуправните општи акти 
за него да се утврдат посебни работи и работни 
задачи различни по обем и сложеност од работните 
задачи на другите лекари. Во однос на Табеларниот 
преглед во кој е извршено вреднување на магистер 
и доктор по (медицински науки Судот утврди дека со 
измените е предвидено определениот ч личен доход 
за овие степени на образование да може да се испла-
тува (Само доколку во актот за систематизација како ; 
услов за извршување на одредени работи и работни 
задачи се предвидени овие степени на образование. -

7. Согласно начелото на распределба според тру-
дот изразено во член 22 од Уставот на СР Македони-
ја и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд 
личниот доход на работникот се утврдува според 
резултатите од неговиот труд и според неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и мин^т труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Според член 133 став 1 од Законот за здружениот 
труд работниците во основната организација на здру-
жениот труд (Слободно и рамноправно ги утврдуваат 
работите и. работните задачи што ќе се вршат во 
нивната организација во зависност од нејзината деј-
ност и природа, технологија и други услови на тру-
дот, како и условите што работникот треба да ги 
наполнува за вршењето на определени работи и ра-
ботни задачи. Според тоа, работниците можат за 
вршење на одредени работи и работни задачи како 
услови да ги (предвидат магистратурата и докторатот 
или звањето примариус што се доделува на здрав-
ствените работници. Исто така, работниците можат 
за лицата кои имаат одредени повисоки степени на 
образование и за одредени звања да утврдат посеб-
ни и посложени работи и работни задачи, или, пак, 
да предвидат посебни критериуми за определување 
на резултатите од трудот постигнати врз основа на 
тие повисоки степени на образование" или звања. 

Притоа, според мислењето на Судот, иако звање-
то примариус се добива за постигнати резултати во 
-работата, тоа звање не може да биде константен 
основ за добивање зголемен личен доход, затоа што 
резултатите од трудот не се еднаш за секогаш утвр-
дени туку се променливи односно зависат од вложе-
ниот труд на работникот,4напорите кои работникот 
ќе ги направи во текот на процесот на трудот и 
квалитетот на тој труд. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај за 
лицата кои имаат звање примариус не се предвиде-
ни посебни работи и работни задачи и не се утврде-
ни посебни критериуми врз основа на кои ќе се це-
нат резултатите од трудот, Судот утврди (дека Табе-
ларниот преглед во делот во кој е извршено вредну-
вање на звањето примариус не е во Согласност однос-
но е во спротивност со означените уставни и закон-
ски одредби. 

8. Што сб однесува, пак, до делот на Табелар-
ниот преглед во кој е извршено вреднување на ра-
ботите и работните задачи на лицата кои се маги-
е в и и доктори по медицински науки, Судот утвр-
ди дека со измените на Табеларниот преглед е извр-
шено усогласување на оспорените делеви од Табе-
ларниот преглед со означените уставни и законски 
одредби, поради што Судот одлучи да ја запре пос-
тапката. 

Со оглед на изнесеното, Судот' одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 39/88 
15 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд гаа Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

615. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
29 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 19-а став 2 од Одлуката 
за изменување и дополнување на Одлуката за утвр-
дување надомест за употреба на градежно земјиште 
на подрачјето на град Скопје, донесена од Собра-
нието на Здружената самоуправна интересна заедни-
ца на домувањето на град Скопје на 10 март 1986 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на град Скопје". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 238/87 од 19 март 1988 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на оспорената одредба од 
одлуката означена ар точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што пред Судот ое постави прашањето за нејзи-
ната согласност со член 45 од Законот за градежно 
земјиште. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 5 од 
означената одлука е предвидено надоместокот да се 
плаќа по квадратен метар посебно за неизградено 
земјиште и посебно за изграден користен простор, а 
висината на надоместокот да се утврдува според обе-
мот и степенот на изграденоста и опременоста со ко-
мунални објекти, уреди и инсталации, неговата по-
ложба во градот, рационалноста на користењето и 
намената, атрактивноста, пристапноста и друго. При-
тоа, во зависност од зоната ©о која се наоѓа земјиш-
тето, станбениот, деловниот и индустрискиот простор 
е 'определена и висината на надоместокот за 1 м2 

месечно. 
Според оспорениот член 19-а став 2 од Одлука-

та основ за пресметување на надоместокот по однос 
на изградениот користен простор, претставува вкуп-
ната изградена површина на објектот зголемена за 
100% за станбениот и индустрискиот простор, а за 
50% за деловниот простор. 

Според член 44 став 1 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 10/79) соб-
ранието на општината односно самоуправната инте-
ресна заедница' во согласност со собранието на оп-
штината може да утврди надоместок за употреба на 
градежно земјиште според обемот и степенот на 
опременоста оо комунални објекти и инсталации. 
Согласно став 2 со одлуката од став 1 на овој Член 
се уредува висината, роковите на плаќањето и Начи-
нот на пресметувањето на надоместокот, а надо-
местокот го плаќ^ непосредниот корисник на такво-
то земјиште. Според член 45 од овој Јзакон надомест 
токот за употреба на уреденото градежно земјиште 
се плаќа по единица површина посебно за градеж-
ното земјиште и посебно за изграден користен про-
стор. 

Од изнесеното произлегува дека самоуправната 
интересна заедница е овластена да ја определи виш-
ната и начинот на пресметувањето на надоместокот 
за употреба на градежното земјиште и тоа во завио 
ност од вистинската површина на градежното зем-
јиште односно .изградениот користен простор и во 
зависност од обемот и степенот на опременоста со 
комунални објекти и инсталации на земјиштето што 
се употребува. Со - оглед на тоа што при утврдува*-
њето на основицата за пресметување на надоместо-
кот по однос на изградениот користен простор вкуп-
ната изградена површина таа 1објектите фиктивно се 
зголемува за 100% односно 50%, Судот утврди дека 



Стр. 686 — Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 август 1988 

оспорената одредба од Одлуката не е во согласност 
со членовите 44 и 45 од Законот за градежно зем-
јиште. 

Со оглед на изнесеното. Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 238/87 
29 јуни 1988 година 

Скопје -
Претседател 

на Уставниот 'Суд нз Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

616. 
и Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 22 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за из-
двојување, распоредување и користење на средствата 
за заедничка потрошувачка, донесен од работниците 
на Работната организација „Јака" од Радовиш, оо 
референдум одржан на 19 април 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна организација на 
начин утврден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка 
за оценување уставноста на член 17 од Правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со 
предвидувањето на стручната подготовка како основ 
за утврдувањето ред на првенство за доделување ста-
нови на користење се доведуваат во нееднаква по-
ложба работниците со пониско во однос на работни-
ците со повисоко образование и затоа што овој 
основ има доминантно влијание во распределбата на 
становите. 

4. На седницата Судот утврди дека член 17 од 
Правилникот, како еден од основите за доделување 
стан на користење и средства за станбена изградба 
ги предвидува условите на работата и работните 
задачи што ги врши работникот, при што утврдува 
определен број бодови во зависност од степенот на 
стручната подготовка што се бара за вршење на тие 
работи и работни задачи. 
' Согласно член 438 од Законот за здружениот 

труд и член 42 и 42-а од Законот за станбени одно-
си („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 м 27/86) 
самоуправно право е на работниците во основната 
организација на здружениот труд со самоуправен 
општ акт да ш утврдат основите и мерилата за рас-
пределба на станови. 

. Притоа, според мислењето на Судот тие треба, 
покрај начелото, на заемност и солидарност, да овоз-
можат остварување и на начелото на распределбата 
според трудот и резултатите од трудот, според кое 
трудот и резултатите на, трудот ја определуваат 
материјалната и општествената положба на човекот 
врз основа на. еднакви права и одговорности, од што 
произлегува дека, покрај основите кои ја изразуваат 
социјално-скономската положба на работникот, пот 
ребно е да се утврдува и работниот придонес како 
.основ. 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
не е предвиден работниот придонес на работникот 
како посебен основ, туку само стручната подготовка 
како самостоен (основ и како единствен елемент пре-
ку кој се изразува работниот придонес на работни-
кот, Судот утврди дека член 17 од оспорениот пра-
вилник не е во согласност со означените уставни на-
чела, 

Судот, исто така, утврди /дека по основот струч-
на подготовка ое предвидени најголем број бодови 
во однос на другите основи за распределба на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, поради што оце-
ни дека со тоа се доведува во прашање доминантно-
то влијание на основите со кои се изразува ооцијал-
но-економската положба на работниците. Поради тоа, 
Судот, оцени дека и од тие причини оспорениот член 
17 од Правилникот не е во согласност со уставното^ 
начело на заемност и солидарност. * 

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

У. бр. 196/87 
22 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

617. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд ца Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 29 јуни 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 105 став 1 точка 4 и 5 од 
Статутот на Работната организација за .комунални 
услуги ^Градска чистота" во Крива Паланка, доне-
сен на референдумот одржан на 30 декември 1977 
година и Одлуката за измени и дополнување на Ста-
тутот на означената работна организација, донесена 
од собирот на работниците на 30 март 1987 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 179/87, од 11 мај 1988 година воведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 105 
став 1 точка 4 и 5 од Статутот и Одлуката означена 
во точката 1 на ова решение, затоа што за именува-
ње на работоводниот орган е предвидена морално-
политичка подобност и организациона способност и 
што одлуката е донесена на собир на работниците. 

4. На седницата Судот утврди дека во членот 
105 од (Статутот за именување на работоводниот ор-
ган е предвидена морално-политичка подобност и 
организаторска -способност на кандидатот.. 

,Согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Ма-
кедонија на секој граѓанин под еднакви услови му 
се достапни секое работно место и функција во оп-
штеството. 

Според член 120 став 1 и член 133 став 3 точка 
1 од Законот за здружениот труд работен однос мо-
же да заснова секој оној што ги исполнува условите 
што работниците во основната 'организација ќе ги 
утврдат според потребите на процесот на трудот, 
условите на трудот, работите и работните задачи. 
Само во случаите утврдени во член 484 од Законот 
за здружениот труд достапноста на функцијата на 
индивидуален работоводен орган е ограничена на оп-
ределено време за лица кои се осудувани за опре-
делени кривични дела и за други случаи предвидени 
оо тој член. 

Врз основа на изнесеното Судот смета дека пред-
видувањето на морално-политичката подобност како 
посебен услов за засновање работен однос надвор 
од случаевите утврдени во член 484 од Законот за 
здружениот труд не е во согласност со Уставот и не 
е во спротивност со законот. Исто така, според ми-
слењето на Судот организаторските способности мо-
жат да ое предвидат како посебен услов за заснова-
ле работен однос во смисла на член 120 од Законот 
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за здружениот труд, доколку оо самоуправниот општ 
акт се /предвидени објективни критериуми за утвр-' 
дување на тие способности. * 

Со (Оглед на тоа што во конкретниот случај не 
се определени објективни критериуми за утврдување 
на организатор ските способности на можните кан-
дидати за избор на работоводен орган на работната 
организација, Судот утврди дека член 105 став 1 
точка 4 и 5 не се во согласност со уставното на-
чело на еднаквост и* достапност на секое работно 
место И функција во општеството на секого под 
еднакви услови. , 

5. Судот, исто така, утврди дека Одлука за изме-
ни и дополнувања на Статутот е донесена на Собир 
на работниците. 

Според член 438 од Законот за' здружениот труд 
работниците со референдум, покра ј другото, одлучу-
ваат и за донесување на статутот, а тоа значи дека 
и неговите измени и. дополнувања се донесуваат во 
иста постапка. 

Со »оглед на тоа што оспорената одлука е доне-
сена на ообрр на работници, а не со референдум, 
Судот утврди дека оспорената одлука е во спротив-
ност со член4 438 од Законот за здружен труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 од (Оваа одлука. 

У. бр. 179/87 
ч29 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

на Уставниот суд на Македонија, 
д р Фиданчо Стоев, е, р. 

618. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот 1(5уд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јули 
1988 година, донесе 

/ ' 4 

О Д Л У К А 

1. ,СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополну-
вање на Урбанистичкиот план на Берово бр. 08-454/1, 
донесена од Собранието на општина Берово на 22 
февруари 1987 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Берово" 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У 
бр. 56/87 од 25 м а ј 1988 година поведе постапка зг 
оценување законитоста на одлуката означена во ноч 
ката 1 од оваа одлука, затоа што не е во согласно^ 
оо членовите 31 став з, 33 и 37 од Законот за систе-
мот на просторното ,«и урбанистичкото планирање 

4. На седницата 'Судот утврди дека со Одлуката 
се врши измена на Урбанистичкиот план — детален 
лист број 10 со вцртување на нова индивидуална 
станбена зграда на улицата „Карпош" во Берово 
Понатаму, Судот утврди дека Одлуката во фазата н; 
нацрт-илан била ставена н^ јавен увид, а на јавната 
расправа биле повикани само заинтересираните гра 
гани, без да се обезбеди присуство и на другите 
работни луѓе и граѓани. Исто така, Судот утврди 
дека за неприфатените забелешки од јавниот уви; 
и јавната расправа не. е дадено образложение о; 
страна на Собранието на општината и дека нем; 
оценка дали измената на планот се врши зарад] 
усогласување со целите и задачите утврдени во сред 
порочниот план за општествено-економскиот разве 
на општината. 

5. Според член 31 став з од Законот за систе 
мот на просторното и урбанистичкото планиран« 
(„Службен весник на С1РМ" бр. 38/85)1 просторниот ] 
урбанистичкиот план во фазата ^на нацрт-ллан зв 
должително се ставаат на јавен увид и јавна распра 
ва. Согласно, пак, член 33 од овој закон собранието 
на општината ги разгледува мислењата и забелео 

ките од јавниот увид и јавната расправа по нацрт-
планот и за ^ п р и ф а т е н и т е забелешки дава образло-
жение. Во член 37 од Законот е предвидено простор-
ните и урбанистичките плано,БИ да можат да се изме-
нуваат и дополнуваат доколку ге тоа неопходно за-
ради нивното усогласување со целите и задачите ут-
врдени во среднорочните планови за оиштествено-
економскиот развој на општината или поради деј-
ството на виша (сила. - ? 

Со оглед на тоа што за измените на планот 
јавна расправа била одржана само меѓу непосредно 
заинтересираните граѓани, без да се даде можност 
на јавната расправа да учествуваат и другите работ-
ни луѓе и граѓани за подрачјето за кое се однесува 
урбанистичкиот план и што Собранието на општина 
Берово не дало образложено мислење за ' ^прифате -
ните забелешки на граѓаните, ниту пак, е оценето 
дали измените на планот се неопходни заради усог-
ласување на планот со целите и задачите утврдени 
во среднорочниот план за општествено-економскиот 
развој на општината, Судот утврди дека оспорената 
одлука не е вл согласност -со членот 31 став 3 и 
членовите 33 и 37 од Законот за системот на. про-
сторното и урбанистичкото планирање. 

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

У. бр. 56/87 
13 јуни 1988 година 

Скопје , 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

619. 
Уставниот суд, на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за. основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 15 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето на оп-
штина Виница за оценување законитоста на Методо-
логијата за аналитичка процена на работите и ра-
ботните задачи, донесена од работниците во Работ-
ната организација '„Винка" во Виница, со референ-
дум на 28 јануари 1987 година. 

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

/ општи акти. 
3. Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето на општината Виница поведе постапка за оце-
нување 'законитоста на актот означен во точката41 од 
оваа одлука, затоа што пред неговото донесување од 
работниците со референдум не било обезбедено 
претходно расправање. ; 

4. На седницата Судот утврди дека по предлогот 
на методологијата било одржано претходно распра-
вање по работни единици и дека на референдумот 
на /26 декември 1988 година Предлогот на методоло-
гијата не е усвоен ноч дека .е усвоен на референду-
мот одржан на 28 јануари 1987 година. 

Според член 437 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд и член 3 од Законот за општите начела 
на референдумот и за другите облици на лично 
изјаснување („Службен весник на СРМ" бр. 19/79), 
со цел да се обезбеди претходно запознавање на ра-
ботниците со прашањата за кои одлучуваат со ре-
ферендум и со други облици на лично изјаснување, 
мора да се обезбеди претходно расправање за тие 
прашања на начинот определен со статутот. Според 
член 444 од Законот за здружениот труд, ако работ-
ниците со референдум не го прифатат предлог-актот, 



Стр. 688 — Бр. 31 

предлогот може да се повтори во рокот утврден во 
статутот на основната организација, односно со са' 
моуправната спогодба за здружување. 

Според мислењето на Судот, од наведените за-
конски одредби произлегува дека предмет на прет-
ходното расправање на работниците е содржината на 
прашањата за кои се одлучува со референдум и дека 
тоа е задолжителен елемент за постапката за доне-
сувањето на одлуки од работниците со референдум 
и со други облици на лично изјаснување. Поради 
тоа. Судот смета дека организирањето претходно ра-
справање заради запознавање на работниците со пра-
шањата содржани во предлогот на актот за кој пов-
торно се распишува референдум не е задолжително, 
со оглед на тоа што за истите прашања веќе било 
организирано претходно расправање. 

Поради изнесеното. Судот утврди дека оспоре-
ната методологија во поглед на постапката за нејзи-
но донесување не е во спротивност со член 437 став 
2 од Законот за здружениот труд и ве е во несоглас-
ност со член 3 од Законот за општите начела на ре-
ферендумот и другите облици на лично изјаснување. 

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

У. бр. 122/88 
15 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

620. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 22 јуни 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на членот 44-а од Правилникот за из-
мени и дополнувања на Правилникот за распореду-
вање на чистиот доход и за распределба на средства-
та за лични доходи и заедничка потрошувачка на 
работниците од Основното училиште „Браќа Рибар" 
во Скопје, донесен со референдум на 26 февруари 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на членот 44-а од Правилникот означен во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што со него ' се 
определува зголемување на вкупниот број на бодови 
во распон од 0—40 бода, пег основ на стекнати зна-
ења и оспособеност за усовршување на наставата, 
креативност и применување на иновации од настав-
ниците во воспитно-образовната дејност, при што, по 
овој основ, бројот на бодовите за секој работник 
одделно го утврдува Советот на Училиштето на пред-
лог од Комисијата за вреднување на покажаните ре-
зултати во работата, а не работниците непосредно, 
поради што означениот член од Правилникот е во 
несогласност со Уставот на СР Македонија и е во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седмицата Утврди дека со членот 44-а 
од Правилникот за стекнати знаења и оспособеност 
за усовршување на наставата, креативност, примену-
вање на иновации за извршителите на воспитно-обра-
»овпата дејност, ва вкупниот број бодови се дода-

ваат од 0 до 40 бода, за што одлучува Советот на 
Училиштето по предлог на Комисијата за вреднува-
ње на покажаните резултати во работата. Понатаму, 
Судот утврди дека оспорениот Правилник престанал 
да важи со донесување на нов Правилник за заед-
нички основи и мерила за самоуправно уредување 
на односите во стекнувањето и. распоредувањето на 
доходот и чистиот доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка 
на работниците донесен со референдум на 25 јуни 
1987 година, при што со овој правилник, а по пред-
видениот основ, не се утврдени мерила во распон, 
ниту, пак, е предвидено бројот на бодовите по некој 
од утврдените основи да ги определува Советот на 
Училиштето или некој друг орган. 

Според член 32 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија и член Ј92 став 1 од Законот за здружениот 
труд личниот доход на работникот се утврдува спо-
ред резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што со својот тековен труд и со 
управувањето и стопанисувањето со општествените 
средства, како со свој и општествен минат труд, го 
дал за зголемувањето на доходот на основната орга-
низација. Согласно член 23 став 1 од Уставот и член 
93 став 1 од Законот за здружениот труд работни-
ците во основната организација на здружениот труд 
ги утврдуваат основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. 

• Од изнесената уставна и законска одредба про-
излегува дека е самоуправно право и должност на 
работниците да ги утврдат мерилата по основите што 
ги определиле во самоуправниот општ акт. 

Во конкретниот случај, утврдени се мерила во 
распон само по основ преку кој непосредно се изра-
зуваат стекнати знаења, оспособеност за усовршува-
ње на наставата, креативност и применување на ино-
вации од наставниците во во елитно но б разов на деј-
ност. Според мислењето на Судот, кога во Правил-
никот не е предвиден основ преку кој се изразу-
ваат остварените резултати во работата, предвиде-
ниот основ во оспорениот член и мерилата дадени 
во распон по тој основ, кои се условени од резулта-
тите на работата, не излегува надвор од уставното 
начело на распределба според трудот и резултатите 
од трудот 

Определувањето, пак, на конкретните мерила од 
Советот на/ Училиштето во рамките на утврдениот 
распон, а на предлог од Комисијата за вреднување 
на резултатите во работата, произлегува од фактот 
што тие мерила го изразуваат реализираниот, а не 
претпоставениот труд, па поради тоа Судот смета 
дека членот 44-а од означениот правилник во време-
то на неговото важење не бил во несогласност однос-
но не бил во спротивност со членот 23 "став 1 од 
Уставот на СР Македонија и членот 93 став 1 од 
Законот за здружениот труд. 

Во однос на тоа, пак1, што означениот основ, 
во практиката, се вреднува само врз основа на сте-
пенот на стручната подготовка на наставниците во 
вбспитнообразовната дејност, Судот смета дека. тоа 
не произлегува од содржината на оспорената одред-
ба, а доколку пак, така се применува тоа е фак-
тичко прашање за што, според член 419 од Уставот 
на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија не 
е надлежен да одлучува. , 

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

У. бр. 215/87 
22 јуни 198Ѕ година 

Скопје 
П р е в о д о т « , 

на Уставниот суд на Македонија, 
д^р Фиданчо Стоев, е. р. 
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621. 
Уставниот -суд на Македонија, врз -основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јули 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставно-
ста и законитоста на член 33 од Правилникот за за-
едничките основи и мерила за утврдување на лич-
ниот доход и другите примања на работниците на 
работа во претставништвата во странство, донесен 
од работниците на Основната организација на здру-
жениот труд „Надворешен промет", во состав на Ра-
ботната организација „Технометал — Вардар" со ре-
ферендум на 14 мај 1981 година. 

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

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје пред 
овој суд поведе постапка за оценување уставноста и . 
законитоста на одредбата означена во точката 1 од 
оваа одлука затоа што предвидува за надоместокот 
за стан, како дел од прашањата на распределбата 
на средства за лични доходи да одлучува работнич-
киот совест, а не работниците со референдум, што е 
во спротивност со член 438 од Законот за здруже-
ниот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека член 35 од 
Правилникот предвидуваа одлука за висината на изно-
сот на надоместокот за стан на работниците распо-
редени на работа во претставништвата во странство 
да донесува работничкиот совет на работната орга-
низација на предлог на директорот на претставниш-
твото и работоводниот орган на работната органи-
зација врз основа на поднесена документација. Пона-
таму, според членовите 31 до 34 -од Правилникот ра-
ботниците во претставништвата во странство имаат 
право на надоместок за стан, кој се исплатува во ви-
сина на станарината назначена во договорот за ко 
ристење на станот, но најмногу, до 40°/о од аконтаци-
јата на личниот доход на работникот за ненамерен 
стан и до 50 /̂в за наместен стан и дека надоместокот 
за стан се утврдува во нето износ во националната 
валута за секоја земја. 

Согласно член 438 од Законот за здружениот 
труд за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошувач-. 
ка работниците одлучуваат со референдум. 

Со оглед на -тоа Судот смета дека 'овластување-
то на работничкиот совет да го утврдува износот на 
надоместокот за стан не претставува овластување да 
се уредуваат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи ниту на основите и ме-
рилата за-утврдување на надоместокот за стан, туку, 
врз основа на тие основи и мерила утврдени од ра-
ботниците со референдум, а во зависност од фактич-
ката состојба на цените на становите во странство, 
ја утврдува само висината на тој надоместок за секој 
работник одделно. Поради тоа, Судот, оцени дека 
член 35 од Правилникот н е ' е во спротивност со 
член 438 од Законот за здружениот труд. 

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

У, бр. «43/87 
5 јули 1*99 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд иа Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

622 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите .одлуки, на седницата -одржана на 15 јуни 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 8 и 9 од Правил-

никот за прием и обука на приправници на Основ-
ната организација на здружен труд Редакција „Ве-
чер" во Скопје, во состав на Работната организација 
Новинско издавачко претпријатие „Нова Македони-
ја" — Скопје, донесен од Работничкиот совет на 17 
мај 1980 година. 

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

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје, со 
предлог поднесен до Судот, поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на одредбите од 
актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што изборот на приправници-ношнари и енигмати-
чари се врши преку претходна проверка на стручна-
та способност на кандидатите од различни области, 
што не е во согласност со член 20 од Законот за 
работни односи. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 
8 од Правилникот .изборот на п ри п равници-новина-
ри и енигматичари се врши преку претходна провери 
ка (тестирање) на знаењата на кандидатите. -Пената--
му. Судот, утврди дека според член 9 од Правилни-
кот проверката на кандидатите за избор на новина- -
ри и енгиматичари-приправници, се одвива во два 
дела и тоа: писмен и практичен дел. 

Согласно член 133 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд работниците со самоуправен »општ акт се 
должни да ги уредат особено условите што работни-
кот треба да ги исполнува за вршење на определени 
работи односно работни задачи што ,во основна та 
организација се вршат според нејзината дејност, при-
рода, технологија и други услови на трудот. 

Според член 20 став 1 од Законот за работни 
односи со самоуправен општ акт се утврдуваат ра-
ботите односно работните задачи за кои е потребно 
претходно проверување на-стручните и другите ра-
ботни способности, како и начинот, органот и пос-
тапката за проверување на (Стручните и други спо-
собности на лицата кои се јавиле на оглас односно 
конкурс. ЈУЈеѓутоа, според ставот 2 на истиот член 
претходно проверување на стручните способности не 
може да се врши при засновање на работен однос 
на приправник или за работи, односно работни за-
дачи за кои не се бара стручна подготовка. 1 

Согласно член 21 од Законот за работни односи 
и член 2 од Законот за приправници приправник е 
лице кое по (завршување на средно, више или висо-
ко образование прв пат ќе почне да работи за да 
стекне искуство за самостојно вршење на работите 
во рамките на своето стручно образование. 

Од наведените законски одредби произлегува де-
ка со самоуправен општ акт се определуваат рабо-
тите и работните задачи за кои е потребно прет-
ходно проверување на стручните способности, при 
што со законот изрично се исклучува можноста за 
таква проверка на приправниците. 

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник 
е предвидено пред приемот на приправници-нрвина-
ри и енигматичарц, претходно проверување на зна-
ењата од различни области, што всушност претста-
вува проверка на стручните способности ,на кандида-
тот, Судот утврди дека означените одредби од Пра-
вилникот не се во согласност оо член 20 став 3 од 
Законот за работни Односи. 

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

У. Бр. 67/88 
15 јуни 1988 год Претседател 

Скопје на Уставниот суд ма Македонија, 
д-р Фиданчо Стое*, е, р, 
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623. , 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 29 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставно-
ста и законитоста на член 9 став 1 од Правилникот 
за решавање на станбените погреби на работниците 
во Работната заедница Заеднички служби на ЖТО — 
Скопје, донесен со референдум на 2 јули 1984 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна заедница на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 9 
став 1 од Правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што со него како дефицитарни кадри 
се утврдени само индивидуалниот работоводен орган 
и . раководителите во работната заедница односно од 
распределбата на становите по тој основ се исклучу-
ваат сите други стручни кадри. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
9 став 1 стручен кадар од посебна значење за ра-
ботната заедница се извршителите што ги именува 
и разрешува работничкиот совет. Во член 9 став 3 
и став 4 и член 10 од Правилникот е предвидено 
дека за решавање на станбените прашања на струч-
ните кадри од посебно значење за работната заед-
ница се користат посебни средства од остатокот од 
доходот по завршна сметка и дека во утврдувањето) 
на редот на првенство за доделување на тие станови 
се применуваат основите и »мерилата утврдени со 
Правилникот. Во член 12 од Правилникот е утврде-, 
но дека во годишните планови и програми работни-
ците утврдуваат кои профили на стручни "кадри се 
од посебно значење за работната заедница. Од ова 
произлегува дека не се исклучуваат другите стручни 
кадри во решавањето на станбените прашања по 
тој основ. 

5. Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основ-
ните начела на Уставот на С'Р Македонија неприко: 
оживената положба и улога на човекот ја сочинуваат, 
меѓу другото и еднаквоста на правата, должностите 
и одговорностите во согласност со уставноста и за-
конитоста. Согласно член 438 од Законот за здруже-
ниот труд и член 42 и 42^а од Законот за станбените 
односи (^Службен весник на СРМ" бр . ' 36/73, 14/75 и 
27/86) работниците во основната организација со са-
моуправен општ акт донесен со референдум ги утвр-
дуваат основите и мерилата за утврдување на редот 
на првенство за доделување стан на користење однос 
но за 'распределба на средствата за заедничка потро-
шувачка. 

Според мислењето на Судот, во рамките на са-
моуправното право да ги утврдуваат основите и ме1 

рилата за распределба на средствата за заедничка 
потрошувачка работниците можат да утврдуваат и 
посебни основи и мерила за распределба на станови 
на користење, кредити за станбена изградба и ку-
пување станови во лична сопственост за стручните 
кадри од посебно значење за основната организација. 
Притоа, неопходно е во самоуправниот општ акт 
да биде утврдено кои стручни кадри се од посебно 
значење за основната организација, колку средства 

ќе се издвојуваат, изворите на тие средства, како и 
основите и мерилата според кои ќе се утврдува ре-
дот на првенство за нивна распределба. 

Судот смета дека во остварувањето на самоуп-
равното право да утврдуваат кои стручни кадри се 
од посебно* значење за организацијата,, работниците 
можат да утврдат дека такви кадри се и извршите-
лите на раководните работи и работни задачи, поа-
ѓајќи од стручната подготовка што се јавува како 
услов за нивно извршување. Со оглед на тоа што 
оспорениот Правилник утврдува1 кои стручни кадри 
се од посебно значење за Работната заедница, изво 
рите на средствата за решавање на нивните станбени 
потреби, како и основите и мерилата за утврдување 
на редот на првенство. Судот утврди дека член 9 
став 1 од (оспорениот Правилник не е во несоглас-
ност односно во спротивност со означените уставни 
и законски одредби. 

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

У. бр. 216/87 
29 јуни 19818, година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

€24. 
Уставниот суд. на Македонија, врз основа на член 

426 став 4 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 29 јуни 1988 годи-. 
Ца, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 13 став 2 од Зако-
нот за станбените задруги („Службен весник на СРМ" 
бр. 46/82), во делот во кој како услов за зачленува-
ње во станбена задруга се предвидува работните лу-
ѓе и граѓаните да имаат живеалиште во местото на 
седиштето на станбената задруга, односно на подрач-
јето на една од општините на град Скопје, преста-
нал да важи на 15 јуни 1988 година. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

3. Уставниот суд на Македонија, со Одлука У. бр-. 
277/86 од 9 декември . 1987 година, утврди дека член 
13 став 2 од Законот за станбените задруги, во де-
лот во кој како услов за зачленување во , станбена 
задруга се предвидува работните луѓе и граѓаните 
да имаат живеалиште во местото на седиштето на 
станбената задруга, односно на подрачјето на една 
од општините на град Скопје, не е во согласност со 
Улогав от на СР Македонија. 

Со оглед на тоа што Собранието на СР Македо-
нија, во рокот утврден со член 426 став 2 од Уставот 
на СР Македонија не го усогласи означениот Закон 
со Уставот на СР Македонија, Уставниот'суд на Ма-
кедонија утврди дека означената одредба на Зако-
нот престанала да важи на 15 јуни 198& година кога 
е истечен рокот на 6 месеци за негово усогласување. 

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

У. бр. 277/86 
29 јуни 1988 година А 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 



19 август 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 31 — Стр. 691 

О П Ш Т И А К Т И Н А С А М О У П Р А В Н И Т Е И Н Т Е Р Е С Н И З А Е Д Н И Ц И 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

220. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Зако-

нот за железниците („Службен весник на СРМ" бр. 
46/78) и член 10 ч став 1 точка 2 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичка самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за железнички сообраќај, во согласност со соб-
ранијата на општинските самоуправни интересни за-
едници за железнички сообраќај со седишта во Скоп-
је, Титов Велес, Штип, Гостивар, прилеп, Битола и 
Куманово, на седницата одржана на 28 јули 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНАМЕНА 
НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-

РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во членот 1 н а Одлуката за пренамена на придо-

несот на Републичката самоуправна (интересна заед-
ница за железнички сообраќај на СРМ број 251 од 
3 февруари 1988 година („Службен весник на СРМ" 
број 5/88), да се додаде нов став кој да гласи: 

„По исклучок, средствата од придонесот во ви-
сина од 3.397.000.000.— динари, што се приведувани 
во тековната 1988 година,- да се користат за покри-
вање на загубата на ЖТО Скопје, искажана по за-
вршната сметка од 1987 година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање/ во „Службен весник на СРМ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

> Бр. 2296 
>8 јули 1988 година Претседател, 

Скопје Јован Павловски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Одлуката за стапките на придо-
несот за пензиското и инвалидското осигурување од 
доходот за стажот на осигурување кој се смета со 
зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 
декември 1988 година, објавена во „Службен весник 
на' СРМ" бр. 19/88, се п о т п а д н а л а грешка, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 

на Одлуката за стапките на придонесот за пензиското 
и инвалидското осигурување од доходот за стажот 
на осигурување 1кој се смета со зголемено траење за 
периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година 

Во член 2 во алинејата под д) наместо бројката 
„1^96" треба да стои бројката „1,31". 

О г л а с е н д е л 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје II — Скопје, поднесе 
предлог за поништување на изгубените чекови од 
тековната сметка на име Ј о т е в с к и Стојмир од Скоп-
је, со ста& на ул. „Зеничка" бр. 12-6, нас. Железара, 
издадени од Љубљанска банка — Основна банка — 

Скопје, и тоа следните чекови: 2432435, 2432436, 
2432437, 2432438, 2432439, 2432440, 2432441, 2432442, 
2432443/ 2432444, 2432446. 

* Се повикува наоѓачот на чековите да ^и пријави 
во Општинскиот суд Скопје И, како и друго, лице да 
ш пријави лицето за кое знае дека ги пронашло че-
ковите во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас. Во истиот рок може да се стави при-
говор за поведувањето на оваа постапка. Во спро-
тивно чековите 1ќе бидат •поништени ако никој не се 
јави дека ги има чековите, или не - стави приговор 
на предлогот за поведување на дваа постапка. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
101/88. 4 (157) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

, Општинскиот суд во Гостивар го повикува лице-
то Абдији Ајшенѓул од,е. Д. Бањица — Гостивар, да 
се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на овој ' оглас во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " и „Службен весник на СРМ". 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој 
суд. 

Доколку лицето не се јави, по истекот на овој 
рок судот ќ е утврди. дека ова лице е умрено. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Гостивар, Р. бр. 73/88. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителот Бла-
гоја Петровски од Тетово, ул. „121" бр. 7/8, против 
тужената Љуба Петровска родена Мерџановска од е. 
Стенче, сега со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужената Љуба Петровска родена 
Мерџановска од е. Стенче, сега на привремена рабо-
та во СР Германија, со непозната адреса, да се јави 
пред овој суд, да постави свсѓј полномошник, или, 
пак, да ја достави, нејзината Адреса, во рок од 30 
дена. Во спротивно по истекот на овој рок судот на 
истата ќе и постави привремен старател кој ќе се 
грижи за нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 853/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води пос-
тапка за исплата на долг, по тужбата на тужителите 
Ханифе Бафтијари и Бујар Б а ф т и ј а р ^ двајцата од 
е. Желино, застапувани од законскиот застапник 
м*ајката Хмријет Бафти јари од е. Желино, против 
тужениот Черкез Џемаили од е. Палатица. 

Се повикува тужениот Черкер Џемаили од е. Па-
латица, сега со непозната адреса во СР Германија, 
да се јави пред овој суд, постави полномошник, или, 
пак да ја достави својата адреса во рок од 30 дена. 
Во спротивно по истекот на овој рок судот на истиот 
ќе му постави привремен старател кој ќе* се грижи 
за неговите права и интереси во постапката. 

' Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 963/88. 

Пред овој суд се води спор* за сопственост по 
тужбата на тужителот Ефтимовски Димитрија од Те-
тово ул. „Симо Тодоровски-Таска" бр. 7, против ту-
жените Андрејевиќ Јован од Тетово и Ристич Сава 
од Тетово, а сега со непознато место на живеење. 

Се повикуваат тужените Андрејевиќ Кузманов 
Јован од Тетовб и Ристич Сава, да се јават во Оп-
штинскиот суд во Тетово, да достават своја адреса 
или постават свој полномошник во рок од 15 дена 

ч од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќ е 
им постави привремен застапник кој ќ е ги штити 
нивните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 708/88. 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
Општинскиот суд во Титов Велес во правната 

работа на тужителот Киро Трајковски од Титов Ве-
лес, ул. „Титова Ужичка" бр. 51, против тужените 
Вера Тодорова од Титов Велес ул. „Бошко Златанов" 
бр. 7, сега во Канада со непозната адреса на живе-
ење и Тодор Андреев од Титов Велес, ул. „Благој 
Ѓорев" бр. 37/3, сега со непозната адреса на жи-
веење во Југославија или (странство за исполнување 
на договор. Вредност на спорог 4.500 динари. Судопѓ 
им постави привремен застапник на тужените, во 
смисла на член 84 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП, би-
дејќи им е непознато местото на живеење, а немаат? 
свој полномошник. 

За привремен застапник на тужените со решение 
на овој суд П. бр. 274/88 од 7. »IV. 1988 година е 
поставен Сашко Лазаров, судски приправник при овој 
суд. 

Поставениот привремен застапник на тужените, 
ќе ги застапува во правната работа по предметот 
на овој суд П. бр. 274/88 се додека тужените или 
нивниот полномошник не се јават пред судот, однос-
но додека органот за старателство не го извести су-
дот дека им поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
274/88. (158) 

РЕГИСТАР Н А О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е 
Н А З Д Р У Ж Е Н ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 679 од 27. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1639-0 0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Монтажно инсталатероката задруга 
„Унионмонт",, Р. О. булевар „Јане Сандански" бр. 61 
реон 83 Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Ајановиќ Химзо, в. д. дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Нечев ски Сло-
бодан, директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 679/88. (194) 

скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Градежно занаетчиската задруга „На-
ша Куќа", Р. О., Скопје, ул „Ш-та Македонска бри-
гада" бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Милешевски Стојко, директор, а се 
запишува новиот застапник Белковски Ѓорги, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 629/88. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 755 од 27. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка 'бр. 2-2003-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето на Ловите членови 
во Градежно занаетчиската задруга „Наша Кујќа", 
Р. О., Скопје, ул. „Ш-та Македонска бригада" бб, 
со следните податоци: Пристапување на следните 
нови членови во задругата: Белковски Георгија и Зла-
тановска Десанка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср ег. 
бр. 755/88. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 769 од 23. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-753-3-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Студентскиот центар „Скопје", Н. 
Сол. О., на ООЗТ — Скопје, ООЗТ Студентска поли-
клиника, Н. Сол. О. —• Скопје, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 58, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник д-р Јован Трпчанов ски, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува новиот застап-
ник прим. д^р Иван К. Робев, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 769/88. (195) 

Окружниот стопански СУД во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр, 630 од 31. V 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2048-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училиштето за средно образование 
од металско-машинска и културолошка струка „Јо-
сип Броз Тито", Ц. О., Скопје, УЛ. „Вељко Влахозиќ" 
бб — Скопје со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Аџиевски Спасоје, в. д. директор, 
а се запишува новиот застапник Сезовски Јован, ди-
ректор, без ограничување. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Соег. 
бр. 630'88. (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје, оо реше-
нието Срег. бр. 775 од 30. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2237-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата Општа задруга „Сколит", О. Сол. О. — 
Скопје, ул. „Битпазарска" бр. 125, под фирма: Општа 
задруга „Сколит" О. Сол. О. — Скопје, ул. „Битпа-
зарска" бр. 125. 

Задругата е основана врз основа на самоуправ-
ната спогодба за здружување во Општа задруга 
„Сколит", донесена на Основачкото собрание на 11. 
V. 1988 година. 

Основачи на задругата се: Кајевиќ Љупчо, Пет-
ровски Златко, Станковски Миладин, Петковски Зо-
ран. Стефановски Владимир, Ѓурковиќ Горан, Салиев-
ски Назиф, Муминовиќ Вахида, Здравков Димитар 
и Нада Бајрам, .сите од Скопје. 

Основна дејност: занаетчиство: 15. металостругар-
ска; 18. машинобраварска; 19. алатничарска; 29. ле-
арска; 57. изработка на предмети од пластични маси 
и вештачки см оли; 88. кројачка на облека (по по-
рачка и конфекција), трговија на мало: прехран-
бени производи. 

Глава VI: животни прехранбени производи и 
предмети за домашни потреби: а) животни намир-
ници; б) домашни потреби,-

^прехранбени производи — глава I : текстилни 
производи, конфекција и производи на крзна, ја-
жарска стока и јутени производи; 

Глава I I I — производи од гума, каучук и плас-
тични маси,-

Глава VII — ел биротехнички и електронски 
апарати, радио и ТВ апарати, машини, делови и при-
бор,-

Глава XI — керамика, стакло и порцелан и про-
изводи од пластика за домаќинството и други по-
треби; 

Глава XVI — тутунски преработки, кибрит и 
Прибор; 

Глава XIX — музички инструменти, прибор и му-
зикални, угостителски услуги. 

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

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

Здружените задругари, за обврските на задру-
гата, одговараат ограничено солидарно во висина на 
двоен износ од здружениот влог кој изнесува 50.000 
динари за секоја обврска. 

Лине овластено за застапување е Петровски Злат-
ко, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 775/88. (199) 

Окружниот стопански суд в& Скопје, оо Реше-
нието Срег. бр. 629 од 29. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2003-0-0-0, ја запиша во суд-

Окружниот стопански суд во Скопје, СР реше-
нието Срег. бр. 717 од 30. VI. 1988 година, 11« регис-
тарска влошка бр. 2-2236-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
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земјоделската задруга под фирма.- Земјоделска за-
друга „Маркова Река" О, Суб. О., е. Студеничани 
— Скопје, СО Кисела Вода, з. пошта Драчево. 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување на земјоделците како производи-
тели на 24. И. 19в8 година. 

Основачи на задругата се: Муарем Шабанов, Џа-
фери Фатмир, Рамадани Мефаил, Агуши Асан, Ба-
кија Баки, Рушти Сејди, Алију Исен, Закири Ибуш, 
Омери Осман, Амедовски Екрем, Јашари Мустафа, 
Екрем Алија, Енвер Шабани, Зеќири Ариф, Асип 
Алија, Беслими Иљаз, Муареми Јусуф, Халили Ре-
џеп, Ибраими Ибраим, Елмаз Бекрија, Ќазим Џе-
вад, Шабани Имер и Љатифи Невзад. 

Основни дејности: 
020110 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 

020130 — лозарство; 020140 — сточарство. 
Споредни дејности: 
070111 — леб, печива, млеко, млечни производи. 
070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070113 

— месо, живина, риба и месни преработки; 070114 
— разни животни продукти, алкохолни пијалаци и 
производи за домашни потреби; 070122 — обувки, 
кожа и гума и пластика; 070124 — огрев и огревен 
материјал — снабдување оо репроматеријали други 
материјали (вештачки ѓубрива, семенски материјал, 
заштитни средства, поливинил за разни производи, 
жица и друго (земјоделски машини, камиони, при-
колки, радија, трактори и прибор и ел. 

— откуп, купување и продажба на сите видови 
земјоделски и сточарски производи ; — селски ту-
ризам, домашни ракотворба преработка и доработ-
ка земјоделски производи, сервиси за одржување на 
земјоделски машини и друга опрема за домаќин-
ството. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истаџува во свое име и за своја сметка целосно и 
неограничено. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара со целиот свој имот. 

Задругарот основач на задругата во правниот 
промет со трети лица одговара во висина на здру-
жениот влог, односно за обврската на задругата сто-
рена во правниот промет со трети лица одговараат 
ограничено супсидијарно за секоја обврска до изно-
сот од 5.000 динари и задругарите. 

Лице овластено за застапување е Миневски Сто-
јан, инж, агроном, в. д. директор, со неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 717/88. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 591 од 31, V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1449-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на културата на општина Тетово, со Ц. О., ул. „Радо-
ван Цониќ" .бр. 103, Тетово со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Ружди Мухареми, 
секретар, а се запишува новиот застапник Велимир 
Лешник ов ски, в. д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд -во Скопје, Срег. 
бр. 591/83. * (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 577 од 24. VI 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2230-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Основното училиште 
под фирма: Основно училиште „Кирил и Методиј", 
Ц, О., во основање Тетово. 

Основното училиште е основано со одлуката за 
основање бр. 0801-479/1 од 14. IV. 1988 година, на 
ОСИЗ за предучилишио и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата — Те-
тово. 

Основна дејност: 
120111 — предучилишно и основно воспитание 

и образование. 
Основното училиште во правниот промет со тре-

ти лица, согласно со одлуката за основање, истапува 
во свое име и за овој а сметка. 

Основното, училиште за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица, согласно одлуката за 
основање, одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Олгица Тодо-
рове^ , привремен работоводен орган, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 577/88. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 444 од 9. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2218-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
работната организација под фирма: Основно учи-
лиште „Климент Охридски", со*Ц. О., е. Глоѓи, Те-
тово. 

Основното училиште е основано оо самоуправ-
ната спогодба за здружување на 23. И. 1988 година, 
од ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание 
и образование и општествена заштита на децата — 
Тетово. х 

Основни дејности: 
120111 — предучилишно и основно воспитание 

и образование. 
Основното училиште во правниот промет со тре-

ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со самоуправ-
ната спогодба за здружување. 

Основното училиште за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица, согласно самоуп-
равната спогодба за здружување, одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Бурханедин Иса-
ки, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 444/88. (203) 

Окружниот стопански д во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 651 од 10. VI. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2219-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
земјоделската задруга под фирма: Земјоделска за-
друга „Мир", Р. О. е. Жилче, СО Тетово. 

Самоуправната спогодба за здружување во за-
другата е донесена и усвоена на 10. Ш. 1988 го-
дина. 

Основачи на задругата се: Антовски С. Аце, М а -
чевски Трпко, Димовски Мирослав, Мариновски 
Цветко, Антовски Петре, Николовски Кољо, Мишков-
ски Радослав, Столевски Владо, Ристовски Андро, Јо-
вановски Петко, Горовски Горѓи, Јовановски Мирко, 
Стаматовски Голуб, Тодоровски Томче, Маринковски 
Бошко; Трпевски Темелко, Стаматовски Љубе, Дави-
довски Велко, Мариновски Димо, Давидовски Ни-
кола, Симовски Косто, Тодоровски Злате, Симовски 
Мирче, Мишковски Вељо, Ристовски Славко, Марин-
ковски Глигур, Митовски Трпко, Мариевски Живко, 
Јовановски Никола, Димовски Љупчо, и Николовски 
Блаже. 

Основни дејности: 
020110 — полјоделство; 020140 — сточарство; 

020201 — земјоделски услуги за растително произ-
водство и 020102 — земјоделски услуги за сточарско 
производство. 

Споредна дејност: 
Откуп и промет на мало на сите видови земјо-

делски производи, шумски плодови, лековити расте-
нија, полжави, земјоделски аптеки и сточна храна. 

Задругата истапува во правниот промет со тре-
ти лица во св(ое име и за своја сметка. 

Задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата одговараат и задруга-

рите до висина на здружениот влог од 50.000 ди-
нари. 
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ЛиЈ^е овластено за застапување е Мирослав Ди-
мовски, в. д. директор, со неограничено овластува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 651/88. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 433 од 9 VI. 1988 година, на регис-
тарска .влошка бр. 1-2217-0-0-0, го запиша во суд-

ч ски от регистар осн овањето и к он ституирањето на 
работната организација под фирма: Основно учи-
лиште „Александар Здравевски — Санко", целос-
на одговорност, е. Слатино — Тетово. 

Основното училиште е основано со Самоуправна 
^погодба за здружување од 26. III. 1988 година, од 
ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание' и об-
разование и општествена заштита на децата. 

Основни дејности: 
120111 — предучилишно и основно воспитание 

и образование. / 

Основното училиште во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и ' за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата' утврдени со само-
управната спогодба за здружување. 

Основното училиште за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица согласно самоуправ-
ната спогодба за здружување, одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за • застапување е Ефраим Са-
лихи, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 443/88. , (205) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Занает^ 
чадски ѕидаро-фасадерскк дуќан „Три другара" — 
Скопје" на име Таири .Ариф, ул. „Јајце" бр. 70, Скоп-
је, се огласува за неважен. / (4377) 

>Загубениот тркалезен печат под назив.- „Арми-
рачки дуќан „4 Јули" — Аљит Рамадани, е. Кондово 
— Скопје" се огласува за неважен. (4235) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна^ книшка на име Петре Атанасови, Те-
тово. ^ (3952) 

Работна книшка на име Азем Зеќири, Куманово. 
Работна книшка на име Паскал Левтеров, Титов 

Велес. (4006) 
Работна книшка на име Рамиз Меди; Тетово. 
Тековна сметка бр. 1550118526 и чековите од 

бр. 1632318 до 1632320, издадени од Југобанка — 
Основна банка — Скопје на име Надица Крпач, 
Скопје. 

Работна книшка на име Најденко Томовски, 
Струмица. (4046) 

Работна книшка, издадена од СО — Македон-
ски Брод на име Јаоски Селајдин, е. Плашица, Ма-
кедонски Брод. , (4048) 

Работна книшка, издадена од СО — Македон-
ски Брод на име Стамески Тоде, е. Растеж, Македон-
ски Брод. . (4049) 

Работна книшка на име Марика Гилтен, Тетово. 
Чекови од бр. 12812866 до 12812880, издадени од 

Стопанска банка — Скопје на име Мирче Бобанов-
ски, Скопје. ' (4097) 

Свидетелство за завршено I клас — земјоделско, 
издадено од УЦСО, „Јосип Броз Тито" — Ресен, на 
име Ивановски Круме Сашо, ул. „4-ти Јули" бр. 13, 
Ресен. (4108) 

Работна книшка на име Миле. Михајлов, Радо-
виш. (4134) 

Работна книшка на име Мирослав Николовски, 
Куманово. ' (4139) 

Работна книшка на име Душан Станешевски. 
Крива Паланка. (4148) 

Оружен лист бр. 1520, издаден од ОВР — Маке-
донски Брод на име Јованоски Трајче, е. Лагово, 
Македонски Брод. (4150) 

Пасош МА 605384, издаден од ОВР — Валандо-
во на име' Зајков Драги, ул. „Првомајска" бр. 17, 
Валандово. (4154) 

Гарантен лист — сервисна книшка бр: 030407, из-
дадени од РО „Застава" — Крагујевац — ООЗТ 
„Промет и сервис44 ~ Скопје на име Јовановски Вла-
димир ул. „Крсте Асенов" бр. 22-3-11, Скопје. 

Воена книшка на име Џелал ^ Селмани, е. Ваксин-
ци, Куманово. (4186) 

Работна книшка на име Јонче Мицевски, Кума-
ново. , (4187) 

Воена книшка на име Зоран Мадиќ, е. Лопате, 
Куманово. (4188) 

Работна книшка на име Нури Јакупов, Кочани. 
Пасош МВ-519861, издаден од СВР — Штип од 

29. VII. 1987 год. на име Хеленио Парис, Штип 
Работна книшка, издадена од СО — Македонски 

Брод на име Менка Сидороска, е.. Битово, Македон-
ски Брод. (4243) 

Работна книшка на име Алирами Беџети, Те-
тово. (4247) 

Работна книшка на име Ристе Зафиров, Штип. 
Работна книшка на име Убавка Бимова, Радовиш. 
Пријави за извоз бр. 20473, рег. бр. 1653 од 13. 

V. 1986 г. 3 примероци;' бр. 20630, рег. бр. 2412 ОД 
23. VII. 1986 г. — 3 прим.; бр. 20757, рег; бр. 3219 ОД 
15. X. 1986 Г. — 3 примероци; бр. 20352, рег. бр. 
856 ОД 5. XI. 1986 г. — 3 примероци и бр. 21541, рег, 
бр. 7725 од 18. ХИ. 1987 г. — 3 примероци на име 
„Технометал-Вардар" експортчимпорт — Скопје — 
08/04. (4266) 

Работна книшка на име Љоки Ид ризи, Тетово 
Работна книшка на име Стојанче Димитриев, Ко 

чани. . (4281) 
Работна книшка на" име Крсте Лазаревски, Кума-

ново. ч (4286) 
Работна книшка на име 'Славе Трпкоски, Маке-

донски Брод. (4287) 
Воена книшка "на. име Мемет Исмаили, е Џеп-

чиште, Тетово. / (4294) 
Работна книшка на име Мијалче Штерјов, Штип. 

4 Работна книшка на име Срѓан Опааиќ, Кума* 
ново. (4304) 

Работна книшка на име Идриз Камиљи, Те-
тово. (4308) 

Работна книшка на име Илчо Петров. Кочани. 
Работна книшка на име Нури Јакупи, Кочани. 
Пасош на име Јордан Трипков, е. Ораовица, Ра-

довиш. (4325) 
Работна книшка на име Анче Јованов, Кочани* 
Чековна карта бр. 02837-9 издадена од Југобан-

ка :— Основна банка — Скопје на име Драги Анге-
ловски, Скопје. (4343) 

Работна книшка на име Трајче Стојаноски, Те-
тово. (4348) 

Тековна сметка бр. 1550119440 и чековите од бр. 
1642881, до 1642890, издадени од Југобанка — Основ-
на банка — Скопје на име Жарко Андреески, Скопје. 

Работна книшка на име Славчо Стоиловски, Дел-
чево. (4370) 

Меница бр. 1163533 на износ од 223.^00.— дина-
ри, издадена на 7. VI. 1988 год. во Краљево, а при-
стигнува за наплата на 18. VIII. 1988 година, Трасант на 
меницата-. РО „Електрон" — Краљево со ж/1с-ка 
61800-601-3780; Авалист на меницата: ОПИВ „Инвест-
банка" — Београд со ж/с-ка 60811-620-63 на име РО 
„Агроинжињеринг", ул. „Никола чКарев" бб, Скопје. 
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Уверение УП. бр. 11-121 од 10. I. 1986 година за 
увоз на опрема од странство, издадено од Собрание-
то на општината Чаир — Скопје, на име Драгина 
Трајковска, Скопје. (4379) 

Воена книшка бр. 054142,1 издадена во Куманово 
на име Тасевски Благоја Сашо, ул. „Народна Рево-
луција", бр. 11>, Куманово. (4380) 

\ 
Легитимација бр. 80710 1550 161210 и чекови бр. 

ОД 1642846. ДО 1642850; ОД 1644451 ДО 1644560 И ОД, 
1765711 до 1765720 издадени од Југобанка — Скопје 
на име Магбуле Фазлиу, е. Кондово — Скопје. (4381) 

Работна книшка на име Алија Куртиши — Ку-
маново. (4382) 

Работна книшка на име Рамизе Сулејманова од 
Титов Велес. . (4384) 

Воена книшка на иМе" Беќири Ќани, ул. „И. Р. 
Лола" бр. 3 — Тетово. (4386) 

Работна книшка на име Ванчо Спасовски, Кума-
ново. (3491) 

Свидетелство за завршен I клас — Гимназија 
издадено од УЦОО; „Јосип Броз Тито" — Ресен, на 
име Розета Митко Симоновска, ул. „X. Гераоовски" 
бр. 100, Ресен. (4394) 

Работна книшка на име Велче Неделкооки, Те-
тово. Н395) 

Работна книшка на име Владо Цеков, Штип. 
Работна книшка на име Спасо Ефтимов, Радо-

виш. ^ (4405) 
Воена книшка на име Шекит Ајаневиќ, ул. „Љу-

ботенска" бр. 5, Тетово. (4414) 
Чекови ОД бр. 1420132 ДО 1420134 и 1420124 и 

1420130 издадени од Југобанка — основна банка — 
Скопје на име Мирослав Петрушевска, Скопје. (4419) 

Одобрение бр. 4413 од'$. IX. 1986 за вршење так-
си служба издадено од Собранието на општина Кар-
пош — Скопје на име Екрем Помакли, е. Д. Нерези, 
Скопје. (4420) 

Работна книшка на име Фикри Хајредини, Те-
тово. <4425) 

Лична карта на име Рефет Алили, Тетово. (4426) 
Работна книшка на име Милан Илиевски, Про*-

биштип. ' (4434)/ 
Работна книшка на име Катица Арсовска, Кума-

ново. , (4439) 
Работна'книшка на име Родна Стојановска, Кума-

ново. (4440) 
Сообраќајна книшка бр. ТЕ 182-74 на име Стојан 

Топчевски, ул. „П. Гули" бр. 2, Тетово. • (4441) 
Работна книшка на име Митре Стојанов, Радо-

виш. (444$) 
Работна книшка на име Витала Миланова, од 

Титов Велес. < (4449) 
Работна книшка на име Екрем Адеми, Прилеп. 
Работна книшка на име Трајче Демировски, Кри-

ва Паланка. ч (4463) 
Работна книшка на име Благица М и л а д и н о в а , 

е. Крушје, М. Брод. (4464). 
Воена книшка на име Синан Ајрулаи е Дебреше, 

Гостивар. (4467) 
Работна книшка на име Лазарчо Ласков, Кочани. 
Работна книшка на име Добре Лазаревски, Ку-

маново. (4476) 
Одобрение за превоз на патници бр. 11-3653/2 

од 7. XI. 1986 на име Горѓи Стојановиќ, бул. „Ма-
кедонска косовска бригада" бр. 9-а, Скопје. (4477) 

Тековна сметка бр. 70236-47 и чекови од бр. 
13078981 до 13078Ѕ90 издадени од Стопанска банка 
— Основна банка —Скопје, на име Ванчо Трајанов-
ски, Скопје ' (4484) 

Гарантен лист издаден од Црвена Застава — 
Крагујевац — Претставништво Скопје на име Влатко 
Петрушев, Скопје. х (4485) 

Работна книшка на име Љупчо Младеновски, 
Крива Паланка. (4486) 

Воена книшка на име Џеладин Азири е. Бродец, 
Тетово. (4487) 

Работна книшка на име Анкица Арсовска, Ку-
маново. (4493) 

Работна книшка на име Даница Петковска, Ку-
маново. (4494) 

Работна книшка на име Драган Марковска, Ку-
маново. (4495) 

Воена книшка ^на име Даут Рамадани, Тетово. 
Возачка дозвола на име Нијаз Лаки, ул. „Цетин-

ска" бр. 6. Тетово. (4499) 
Лична карта на име Нијаз Лаки, ул. „Цетинска" 

бр. 6, Тетово. (4450) 
Работна книшка на име Драган Јанев, Кочани. 
Одобрение бр. 13-5071 од 21. X. 1986 година за 

превоз, на патници издадено од СО — Кисела Вода 
на име Ване Панџаров, ул. „Михаил Чаков" бр. 
9-4-16, Скопје. (4506) 

Штедна книшка бр. 4000-01-07434-0 издадена од 
Инвест банка — Београд, Деловна единица — Скоп-' 
је, на име Шемо Адеми, е Г. Љубине, Призрен. 

Сервисна книшка бр. 069557 издадена од РО 
Аутомакедонија — Скопје, на име Томислав Дејанов-
ски, Скопје. (4509) 

Тековна сметка бр. 15-50 04112-7 и чекови од бр. 
1749231 до 1749240 издадени од Југобанка Основна 
банка — Скопје, на име Дракче Крчевски, скопје. 

Воена книшка на име Садик Мамутски, е. Ла-
буништа, Струга. (4513) 

Воена книшка на име Алија Мамутски, е. Лабу-
ништа, Струга. ' (4514) 

Работна книшка на име Војо Николовски, Гости-
вар. ^ . (4533) -

Работна книшка на име Снежана Николиќ, Го-
стивар. (4534) 

Сервисна книшка бр. 031211 издадена од ООЗТ 
„Промет и сервис Скопје" — Скопје, на име Лидија 
Шуковиќ, Скопје. (4536) 

Решение Уп. бр. 12-2419 за угостителски дуќан 
— КИОСК, на име Љубе Илиевски и Љубен Мето ди-
ј е л и , издадено од Собранието на општина Центар 
— Скопје. (4539) 

Гарантен лист за возило Југо-55 Корал" бр. на 
моторот 1174695, бр. на шасија 00236549, бр. на сер-
висна книшка 066256 издадени од ООЗТ „Промет и 
сервис Скопје" — Скопје на име 'Јанис Чауоидис од 
Скопје. \ 

Список . на предмети за домаќинството што се 
увезуваат, внесуваат и примаат од странство изда-
ден од Царинарница — Скопје на име Христо Та-
ловски, ул. „К. Либкнехт" бр. 67/1-12, Скопје. 

Потврда за увезување на техничка роба бр. 
1294/87 од 5. X. 1987 година, издадена од Амбасада 
СФРЈ — Багдад на имЈе Христо Талевски од Скопје. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79, 46/82 
и 27/86), собранијата на општините Гази Баба, Ки-
села Вода и Чаир 'Објавуваат дека ќе извршат 

ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ 
СУД СКОПЈЕ II —- СКОПЈЕ 

Кандидатите за избор на судија треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

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

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-

ребните документи, треба да ги. достават до Собра-
нието на општината Чаир — Комисију за прашањата 
на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на ова соопштение. 

I 
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СОДРЖИНА 

Страна 

681 

681 

681 

681 

682 

_ _ _ _ _ _ 682 

682 

599. Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 

600. Одлука за одобрување на средства од По-
стојаната резерва на Републиката — — 

601. Одлука за користење на средствата од 
Постојаната резерва на СР Македонија — 

002. Одлука за изменување на Одлуката за ви-
сината на такси за дозволи и за визи што 
се издаваат на граничните премини — 

603. Решение за разрешување од должноста 
надворешен соработник — советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за ои-

^ штсствено планирање со една третина од 
работното време — —• ,— — — — 

604. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Републичкиот 
педагошки совет — — 

605. Решение за назначување советник Зо Из-
вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија — — — — — — — .— 

606. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичката комисија 
за културни врски со странство — 

607. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичката комисија 
за културни врски, со странство — 

608. Решение за разрешување од должност по 
мошник на претседателот на Републичка 
та комисија за културни врски со стран-
ство — — — — —т — 

609. Решение за разрешување од должност со-
ветник на претседателот на Републичкиот 
комитет за информации 

610. Решение за разрешување од должноста 
директор на Републичката управа за ве-
теринарна служба — — 

611. Решение за разрешување од должност 
директор на Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод — — — — — — — 

в12. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Републичкиот хидрометеоролош-
ки завод — — — — — — — — 

— 683 

— 683 

— — — 683 

_ _ _ _ _ _ 683 

— 683 

683 

613. Решение за цените на обрасците што се 
употребуваат во органите на управата над-
лежни за внатрешни работи — — — 684 

614. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. б р . 39/88 ОД 15 јуни 1988 година — —, 684 

615. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 238/87 ОД 29. јуни 1988 година — — 685 

616. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр . 196/87 ОД 22 јуни 1988 година — — 686 

617. Одлука на Уставниот суд на Македонија* 
У. б р . 179/87 о д 29 јуни 1988 година — 686 

618. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. б р . 56 /87 ОД 13 ј у н и 1988 г о д и н а — 687 

619. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 122/88 од 15 јуни 1988 година — 687 

620. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр; 215/87 ОД 22 јуни 1988 година — 688 

621. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 242/87 ОД 5 јули 1988 година — 689 

622. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 67/88 ОД 15 јуни 1988 година — 689 

623. О д л у к а в а Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 216/87 ОД 29 јуни 1988 година — 690 

624. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
^ У. бр . 277/86 ОД 29 јуни 1988 ГОДИШ — 690 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
220. Одлука за дополнување на Одлуката за 

пренамена на придонесот на Републичката 
самоуправна интересна заедница за же-
лезнички сообраќај — — — — — — 691 
Исправка на Одлуката за стапките на при-
донесот за пензиското и инвалидското 
осигурување од доходот за стажот на оси-
гурување кои се смета со зголемено тра-
ење за периодот од 1 јануари до 31 де-
кември 1988 година — — — — — — 691 

684 

\ 
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