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424. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 28. IX. 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Паричната казна во износ од 1.200 динари се 

прости на: 
1. Павлина Гело Несторова, од Кавадарци. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Станко Петар Ѓуриќ, од Скопје, 
2. Шериф Сабри Шаин, од Охрид, 
3. Кољо Гоне Димитров, од Струмица. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ца се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши доколку осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Димче Петре Ангелов, од Титов Велес, 
2. Петре Китан Ангелов од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ца и 15 дена се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудената во рок 
од 1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Вера Петар Ангелова, од Скопје. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 годи-
на не сторат ново кривично дело на: 

1. Томе Симон Митковски, од Горче Петров, 
2. Џарије Селман Арслани, од Тетово, 
3. Костадин Алексо Ќерамичиев, од Валандово, 
4. Шебрит Дилавер Амитоски, од с. Бороец, 
5. Дука Адем Абдула, од с. Спас, 
6. Мухамед Риза Дука, од с. Спас, 
7. Имер Риза Дука, од с. Спас, 
8. Сакип Риза Дука, од с. Спас, 
9. Алија Алмаз Каралемазов, од с. Калково, 

10. Ѓорѓи Мито Чурлинов, од с. Пирава, 
11. Александар Ефтим Николов, од Струмица. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Усеин Исмаил Асанов, од с. Подареш, 
2. Димче Иван Јаневски, од Скопје, 
3. Александар Панчо Касапинов, од с. Ваташа. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 5 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Шклким Менсур Сердари, од Дебар, 
2. Исак Ајет Адеми, од Скопје. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Дука Мифтар Адем, од с. Спас, 
2. Кире Борка Гаврилоски, од Прилеп, 
3. Спиро Ламбе Кирков, од Скопје, 
4. Благица Софронија Трпевска, од с. Рако-

тинци, 
5. Ѓорѓи Вело Трпески, од Охрид. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 2 годи-

ни и 4 месеци се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши доколку осудената во 
рок од 3 години не стори ново кривично дело на: 

1. Живка Мице Коцева, од Кавадарци. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Захарије Гоце Синадиновски, од Скопје. 

XI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

во траење од 1 година и 1 месец се замени со ус-
ловна осуда со тоа што тој дел нема да се изврши 
ако осудениот во рок од 1 година не стори ново 
кривично дело на: 

1. Васил Асен Јанев, од Струмица. 

XII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

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

1. Драган Ристо Тушевски, од Скопје, 
2. Ариз Фарудин Гугачоски, од Кичево, 
3. Јордан Блажо Ефтимов, од Кочани, 
4. Васка Димитар Ставровска, од Струмица, 
5. Константин Вељо Димитровски, од Скопје, 
6. Ордан Наце Петровски, од с. Чашка. 

XIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 2 го-
дини не сторат ново кривично дело на: 
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1. Османи Зејнула Неџип, од с. Матејче, 
2. Далип Емин Далипов, од Скопје, 
3. Драги Миленко Иркич, од с. Трпково, 
4. Драги Павле Георгиевски, од с. Станци, 
5. Трајко Панко Нанков, од с. Волково, 
6. Деар Сабрија Алили, од Скопје. 

XIV 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се намали за 3 месеци на: 
1. Фали Риза Дука, од с. Спас. 

XV 
Изречената казна затвор во траење од 1 го-

дина се намали за 6 месеци на: 
1. Дука Мифтар Елмаз, од с. Спас, 
2. Вељо Тодор Билбиловски, од Скопје. 

XVI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Ќиро Михајло Јовановиќ, од Битола. 

XVII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се ,намали за 1 година на: 
1. Владимир Дане Крапчев, од Скопје, 
2. Методија Трајче Свирковски, од с. Весел-

чани, 
3. Ацо Милош Ковачевиќ, од Кралево, 
4. Киро Лефтер Зимбаков, од с. Босилево, 
5. Благој Милан Манев, од Титов Велес, 
6. Ибиши Азем Салим ,од с. Никуштак, 
7. Милан Трајчев Василевски, од с. Варварица, 
8. Цветко Санде Јовановски, од Скопје, 
9. Шефајет Сами Бислими, од Тетово, 

10. Рамиз Шериф Шерифи, од Тетово, 
11. Воислав Васил Димовски, од Скопје, 
12. Димко Петар Чонков, од Скопје, 
13. Стево Гроздан Лозанов, од Битола. 

XVIII 
Изречената казна затвор се намали за 2 го-

дини на: 
1. Ристо Илија Бошкоски, од Прилеп. 

XIX 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година и 6 месеци на: 
1. Симо Васил Биљановска од Скопје, 
2. Мехди Асан Ибраими, од Скопје, 
3. Лефтер Владо Лазов, од Скопје. 

XX 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 

години на: 
1. Исмаил Рецеп Демировски, од с. Крстоар, 
2. Влајко Димитар Најденов, од Горче Петров. 

XXI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-691 
28 септември 1979 година 

Скопје 
За Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

425. 

Врз основа на член 15, став 2 и 3 од Законот 
за извршување на Републичкиот буџет за 1979 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 43/78) и член 
2 од Законот за распределба на средствата за не-
стопански објекти што се од општ интерес за Ре-
публиката во периодот од 1971 до 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/73, 19/75, 25/76 и 
22/79), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македо,нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАН-
СКА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА 

РЕПУБЛИКАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоред на средствата за из-

градба и опремување на нестопански објекти што 
се од општ интерес за Републиката за 1979 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 12/79), во член 1, 
став 1, точка 4 — Републички секретаријат за кул-
тура, износот „22.500.000" се заменува со „17.500.000" 
динари, во алинеја 1 износот „2.500.000" се заменува 
со „1.500.000" динари и во алинеја 2 износот 
„5.000.000" се заменува со „1.000.000" динари. 

Точка 5 — Републички секретаријат за право-
судство, се менува и гласи: 

„Македонски народен театар 
— за довршување на згра-

дата на Оперско-балет-
скиот театар 19.000.000 динари". 

Во точка 8 — Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, износот „10.000.000" се заменува 
со „6.000.000" динари, а алинејата 2 се брише. 

Член 2 
Во член 2, став 1 износот „120.000.000" се заме-

нува со „150.000.000" динари. 
Во истиот став, точка 3 се менува и гласи: 

„Македонски народен театар 
— за довршување на 

зградата на Оперско-
балетскиот театар до 40.000.000 динари". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1768/1 
26 септември 1979 година 

' Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

426. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на ставот 1 на член 44 
од Правилникот за стекнување на доходот, распо-
редување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка на работниците во Гимназијата „Раде 
Јовчевски — Корчагин" во Скопје, донесен со ре-
ферендум на 13 декември 1977 година, на основа 
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членот 433 од Уставот на СР Македонија и али-
нејата 2 на член 15 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата од 13 септември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 ,на член 44 од Пра-
вилникот за стекнување на доходот, распоредува-
ње на чистиот доход и за распределба на средст-
вата за лични доходи и за заедничка потрошувач-
ка на работниците во Гимназијата „Раде Јовчев-
ски — Корчагин" во Скопје, донесен со референ-
дум на 13 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Гимназијата „Раде Јовчевски — 
Корчагин" во Скопје на начинот определен за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 36/79 од 28 јуни 1979 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одред-
бата од актот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка. Постапката беше поведена затоа што пред Су-
дов основано се постави прашањето за нејзината 
согласност со членот 23 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд од причина што во правилникот на 
гимназијата нема утврдено основи и мерила за рас-
пределба на средствата за лични доходи на работ-
ниците кои го немаат предвидениот степен на 
стручна подготовка а имаат долгогодишно работно 
искуство, туку е определено на овие работници 
личниот доход да им се определува според тоа ка-
ко ќе биде предвидено во мерилата и критериуми-
те на Општата заедница на образованието во 
Скопје. 

4. Во текот на постапката и на седницата Су-
дов утврди дека според неговиот член 44 од оспо-
рениот правилник на работниците кои вршат рабо-
ти за кои немаат соодветно образование, односно 
завршен соодветен факултет според условите пред-
видени во правилникот за организација и систе-
матизација на работите и работните задачи или 
имаат повисоки квалификации и звање педагошки 
советник личниот доход ќе им се вреднува и ис-
платува според тоа како ќе биде предвидено во 
критериумите и мерилата на Општата заедница на 
образованието. Во ставот 2 од овој член е опреде-
лено дека работниците од претходниот став, од-
носно оние кои го немаат предвидениот степен на 
стручна подготовка а имаат работно искуство до 
25 години се задолжуваат да го дооформат своето 
образование. Според членот 44-а од правилникот 
наставниците кои ,на денот на стапувањето во си-
ла на Законот за средно образование, 19 октомври 
1970 година, имале пензиски стаж повеќе од 30 од-
носно 25 години се ослободуваат од обврската за 
дооформување на своето образование. 

Судов утврди дека со членот 23 од Уставот на 
СР Македонија работниците во основната органи-
зација на здружениот труд ги утврдуваат основи-
те и мерилата за распоредување на доходот и ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи. Судов исто така утврди дека и со 
членот 127 од Законот за здружениот труд е пред-
видено дека работниците се должни да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. Според тоа право и должност е 
на работниците во самоуправните општи акти да 
ги утврдат основите и мерилата врз основа на кои 
ќе се утврдува нивниот личен доход. Со оглед на 
тоа што во ставот 1 на член 44 од оспорениот пра-
вилник не се предвидени основи и мерила за рас-
пределба на средствата за лични доходи на дел од 
работниците во гимназијата, т.е. на работниците 
кои го немаат предвидениот степен на стручна под-
готовка, туку се упатува на мерилата и критериу-
мите на Општата заедница на образованието, Су-

дов утврди дека оваа одредба од правилникот не е 
во согласност со означените одредби од Уставот и 
Законот за здружениот труд. Според Уставот и за-
конот личниот доход на работникот се утврдува 
според основите и мерилата определени во самоуп-
равните акти на. основните организации. 

Мерилата и критериумите на Општата заедни-
ца на образованието имаат за пел да ги утврдат 
потребните средства за финансирање на воспитно-
образовните институции, а не и да го регулираат 
прашањето за личните доходи на работниците во 
овие организации, поради што тие основи и мерила 
не можат да послужат за утврдување на конкрет-
ниот придонес на работниците и за утврдување на 
личниот доход на работниците. 

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

У. бр. 36/79 
13 септември 1979 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Боро Доганџиски, с. р. 

427. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на точката 11 на член 
23 и на точката 2 на член 34 од Правилникот за 
распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка на работниците во Основното училиш-
те „Тодор Ангелевски" во Битола, во состав на 
Работната организација за основно воспитание и 
образование „И Октомври" во Битола, донесен со 
референдум на 22 декември 1977 година, на основа 
членот 433 од Уставот на СР Македонија и алине-
јата 2 на член 15 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та од 6 септември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ точката 11 на член 23 и 

точката 2 на член 34, во делот во кој е предви-
дено наградување за учество во работничкиот со-
вет, од Правилникот за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на работници-
те во Основното училиште ,,Тодор Ангелевски" во 
Битола, во состав на Работната организација за 
основно воспитание и образование „11 Октомври" 
во Битола, донесен со референдум на 22 декември 
1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Тодор 
Ангелевски" во Битола на начинот определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 48/79 од 6 јуни 1979 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбите 
од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што пред Судов осно-
вано се постави прашањето за согласноста на точ-
ката 11 на член 23 и на точката 2 на член 34 од 
споменатиот правилник со начелото за наградува-
ње според трудот утврдено во членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија и разработено во ставот 1 
на член 126 од Законот за здружениот труд. 

4. Во текот на постапката и на седницата Су-
дов утврди дека за изведување на наставно-вос-
питна работа во оспорената точка И на член 23 
од правилникот се определува стручната оспособе-
ност како претпоставка за поквалитетно вршење 
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на работите и работните задачи и следењето на 
современата теорија за развивање на идејно-марк-
систичката мисла, да се вреднува со 10, 30 и 50 
бодови месечно. Понатаму, во оспорениот член 34 
од правилникот се разработува основот сложеност, 
па според оспорената точка 2 на овој член за ра-
бота во стручен актив, комисии што ги формира 
Наставничкиот совет, работничкиот совет, ученички 
организации, раз,ни самодејности и друштва, како 
и други задолженија се предвидува за секој член 
по 3 бода месечно, а за одговорност по 8 бода ме-
сечно. Предност за извршување на овие работни 
задачи имаат работниците со повисока стручна 
подготовка, а во случај да ги одбијат овие задачи 
тие им се доделуваат на други работници. 

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиш-
те можат да бидат лица што завршиле филозоф-
ски факултет — педагошка група и педагошка ака-
демија — отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Наставници по пред-
метна настава во основното училиште, според ста-
вот 2 од истиот член од означениот закон, можат 
да бидат лица што завршиле еднопредметна или 
двопредметна соодветна група за образование на 
наставници на факултет, висока школа, ликовна 
академија, музичка академија, педагошка академи-
ја или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот ,на распределбата на средствата за лични до-
ходи, така што за работите и работните задачи за 
кои е предвиден повисок степен ,на стручна подго-
товка оправдано е од гледиштето на начелото на 
наградување според трудот да се предвидува пови-
соко мерило по тој основ во однос на работите и 
работните задачи за кои е предвиден понизок сте-
пен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите 
кога за вршење на одредени работи и работни за-
дачи се предвидени повеќе степени на стручна под-
готовка, вреднувањето на стручната подготовка мо-
же да се врши не според подготовката што ја има 
конкретниот работник, туку според сложеноста на 
работите и работните задачи кои се вршат. Имено, 
ако за вршењето на одредени работи и работни 
задачи алтернативно се утврдени повеќе степени 
на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста 
на тие работи и работни задачи е таква да може 
со успех да ги врши секој од работниците што има 
еден од утврдените степени на стручна подготовка. 
Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на 
работите и работните задачи на наставниците, кога 
е во прашање еднаква сложеност на работите и ра-
ботните задачи и кога со законот е утврдено дека 
со било кој од предвидените степени со успех ќе 
се изведува наставата, мора да се поаѓа од единст-
вени мерила затоа што стручната подготовка е 
основен елемент за одредување степените на сло-
женоста на работите и работните задачи. На овој 
начин не се обезвреднува значењето и влијанието 
на стручната подготовка во развиен систем на ос-
нови и мерила за распределба на средствата за 
личните доходи според вложениот труд од причина 
што доколку работникот со повисок степен на 
стручна подготовка при утврдувањето на конкрет-
ните резултати постигнати во работата, покаже де-
ка работите и работните задачи ги извршил со по-
голем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа се-
како треба да се одрази и на неговиот конечен ли-
чен доход. 

Со оглед на тоа што на наставниците кои из-
ведуваат одделенска или предметна настава, по од-
нос на стручната подготовка е утврден различен 
однос на бодови односно предвидени се различни 
мерила во зависност од тоа каква стручна подго-

товка имаат наставниците, Судов утврди дека точ-
ката 11 на член 23 од правилникот не е во соглас-
ност со начелото за наградување според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија, а разработено во ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд и е во спротивност со 
ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основно-
то воспитание и образование. 

6. Што се однесува до оспорената точка 2 на 
член 34 од правилникот Судо,в смета дека право 
на учество во задолженијата наведени во овој 
член имаат сите вработени во училиштето, под ед-
накви услови, само што приоритет им се дава на 
оние работници кои се со повисок степен на струч-
на подготовка, а поаѓајќи од сложеноста на овие 
работи и работни задачи. Самоуправно право на 
работниците е да утврдуваат кои работници ќе би-
дат ангажирани во извршувањето на одредени ра-
боти и работни задачи и за кои ќе се смета дека 
поуспешно ќе ги извршуваат. Исто така самоуп-
равно право е на работниците да оценуваат дали 
должноста на одговорен работник за формирана 
комисија или актив бара посебни напори и совес-
ност во работењето и колкава е таа одговорност, па 
со тоа таа задача и повеќе да се вреднува во од-
нос на задачите на членовите на тој актив или ко-
мисија. Меѓутоа, Судов утврди дека делот од оваа 
одредба од правилникот во која се предвидува 
учест,вото односно членувањето во работничкиот 
совет на училиштето да биде посебно заградено не 
е во согласност со Уставот и законот. Наградува-
њето за учество во работата на колегијални тела 
на управување не е во согласност со Уставот и е 
спротивен ,на принципот и духот на самоуправу-
вањето, бидејќи самоуправувањето не е само пра-
во, туку од што произлегува должност вршењето 
на јавна функција. Плаќањето на присуството од-
носно учеството во работата на органите на само-
управувањето, како што е тоа во случајов со уче-
ството во работата на работничкиот совет, е спро-
тивно на основната идеја на самоуправувањето за-
тоа што се оди кон негова професионализација, 
што всушност не е смисла и цел на самоуправува-
њето. Поради тоа, вршењето на функција сврзана 
со доверена задача на работникот во некој самоуп-
равен орган не може да биде посебен основ за на-
градување во системот на распределбата на сред-
ствата за личните доходи. 

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

У. бр. 48/79 
6 септември 1979 година 

Скопје 

Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Боро Доганџиски, с. р. 

428. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на членот 5 од Правил-
никот за изменување и дополнување на Правил-
никот за утврдување на основите и мерилата за 
стекнување и распоредување на средствата за ра-
бота и распределба на средствата за лична и за-
едничка потрошувачка во Органот на управата на 
Собранието^ на општината Кичево, донесен од ра-
ботната заедница на органот на управата на рефе-
рендум одржан на 10 ноември 1978 година, на ос-
нова членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
алинеја 2 на член 15 и членот 20 од Законот за 
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основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 27 септември 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 5 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за ут-
врдување на основите и мерилата за стекнување и 
распоредување на средствата за работа и распре-
делба на средствата за лична и заедничка потро-
шувачка во Органот на управата на Собранието 
на општината Кичево, донесен од работната заед-
ница на Органот на управата на референдум одр-
жан на 10 ноември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Органот на управата на Собра-
нието на општината Кичево на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 54/79 од 14 
јуни 1979 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одредбата означена во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија и со алине-
јата 8 на став 3 на член 13 и ставот 1 на член 126 
од Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник за 
измени и дополненија, Судов утврди дека со чле-
нот 5 е предвидено 'додавање на нов член 52а спо-
ред кој на работниците со работен стаж над 30 
години (за жени 25 години) им се зголемува лич-
ниот доход по сите основи и мерила за 30 бода ме-
сечно. 

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
е предвидено на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд, личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите на неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Според алинејата 8 на став 3 на 
членот 13 и ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд работниците во основната орга-
низација на здружениот труд остварувајќи го пра-
вото на работа со општествени средства, заедно и 
рамноправно стекнуваат личен доход, а личниот 
доход на работникот се утврдува според резулта-
тите на неговиот труд и личниот придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал за зголемува-
њето на доходот на основната организација во сог-
ласност со начелото на распределбата според тру-
дот и сразмерно со порастот на производноста на 
својот труд и на трудот на работниците во другите 
основни организации со кои ги здружил трудот и 
средствата и на вкупниот општествен труд. 

Според мислењето на Судов работниците при 
утврдувањето на основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи треба да поа-
ѓаат од тоа основите и мерилата да обезбедуваат 
личен доход на работниците да се утврдува според 
вложениот труд и резултатите од трудот. Судов 
смета дека предвидувањето на одреден број на бо-
дови за работниците со над 30 односно 25 години 
работен стаж без оглед на нивниот придонес во 
работата е спротивно на начелото на распределба 
според трудот бидејки поаѓа исклучиво од работ-
ниот стаж без оглед на вложениот труд и резул-
татите од трудот. Од друга страна со оглед на тоа 
што со другите одредби од правилникот е предви-

дено вреднување на минатиот труд на работникот 
каде како мерило е земен работниот стаж допол-
нителното линеарно и фиксно наградување на ра-
ботниците со преку 25 односно 30 години работен 
стаж претставува всушност двојно вреднување на 
минатиот труд што не е во согласност со начелото 
на наградување според трудот. 

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

У. бр. 54/79 
27 септември 1979 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Боро Доганџиски, с. р. 

429. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за утврдување висината на надоместокот на 
воспитно-образозните организации за дел од лич-
ните доходи на работниците во организациите на 
здружениот труд од дејноста на предучилишното 
и основното воспитание и образование од подрач-
јето на град Скопје ангажирани на извршување на 
воспитно-образовни работи и работни задачи кои 
навршиле 30 години признат пензиски стаж, склу-
чена во јуни 1978 година од Собранието на Само-
управната интересна заедница на основното бра-
зование на град Скопје и собранијата на основни-
те заедници на основното образование во општи-
ните Гази Баба, Карпош, Кисела Вода; Центар и 
Чаир во град Скопје, на основа членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 
од Законот за основите ,на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата од 20 септември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 

утврдување висината на надоместокот на воспитно-
образовните организации за дел од личните дохо-
ди на работниците во организациите на здруже-
ниот труд од дејноста на предучилишното и ос-
новното воспитание и образование од подрачјето 
на град Скопје ангажирани на извршување на вос-
питно-образовни работи и работни задачи кои на-
вршиле 30 години признат пензиски стаж, склуче-
на во јуни 1978 година од Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на основното образо-
вание на град Скопје и собранијата на основните 
заедници на основното образование во општините 
Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир 
во град Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на основното образование на 
град Скопје и во собранијата на основните заед-
ници на основното образование во општината Гази 
Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир во 
град Скопје, на начинот предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти на заедниците. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 71/78 од 14 јуни 1979 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за неговата со-
гласност со Уставот на СР Македонија и законот. 

4. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна 
спогодба во текот на претходните испитувања и на 
седницата Судов утврди дека со членот 1 од спо-
годбата е определено дека тргнувајќи од опште-
ствените принципи на взаемност и солидарност, а 
имајќи го предвид големиот придонес во оствару-
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вашето она целите и задачите на воспитанието и 
образованието во СР Македонија во периодот по 
ослободувањето и социјалистичката изградба иа 
земјата и движењето и висината 'на личните дохо-
ди на просветните работници, заради создавање 
поповолни услови во распределбата на средствата 
за лични доходи според вложениот труд и постиг-
натите резултати и соодветно валоризирање на 
личните доходи на работниците ангажирани на из-
вршувањето на воспитно-образовните работи и ра-
ботни задачи во предучилишните установи и ос-
новните училишта и создавање поповолни услови 
при стекнувањето на правото на пензија на прос-
ветните работници, работниците во организациите 
на здружениот труд од дејноста на предучилишно-
то и ооновното 'воспитание и образование од под-
рачјето на град Скопје, со оваа самоуправна спо-
годба ја утврдуваат висината на 'надоместокот на 
воспитно-образов,ните организации за дел од лич-
ните доходи на работниците во организациите на 
здружениот труд од дејноста на предучилишното и 
основното воспитание и образование од подрачјето 
на град Скопје ангажирани на извршување на вос-
питно-образовни работи и работни задачи кои на-
вршиле 30 години признат пензиски стаж. Во чле-
нот 2 од спогодбата е определено дека овој надо-
месток им припаѓа на работниците кои вршат вос-
питно-образовни работи и работни задачи, потоа 
на работниците кои вршат работи и работни зада-
чи во библиотеката и на работниците кои вршат 
работоводни задачи во организациите на здруже-
ниот труд кои се стекнале со признат пензиски 
стаж од 30 години по постојните прописи. Виси-
ната на надоместокот, според членот 4 од истата 
спогодба, ќе изнесува 10% од пресметковниот основ 
за личниот доход за воспитно-образовните работни 
задачи утврдени во точката 1 на ставот 1 на член 
30 од Самоуправната спогодба за основите, крите-
риумите и мерилата за стекнување на доходот со 
слободна размена на трудот на организациите на 
здружениот труд од дејноста на предучилишното и 
основното воспитание и образование на град Скоп-
је. Оспорената самоуправна спогодба, согласно чле-
нот 7 се применува од 1 април 1978 година до 
истекот на пет години од денот на влегувањето во 
сила. 

Со точката 4 на член 9 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на образованието 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), кој веќе не е 
во сила, собранијата на самоуправните интересни 
заедници ,на образованието беа овластени да ги 
утврдуваат мерилата и критериумите за финанси-
рање на дејноста на воспитно-образовните органи-
зации на здружениот труд. Законот за самоуправ-
ните интересни заедници за воспитание и образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) во ̂ чле-
нот 4 определува дека во заедниците за образова-
ние се обезбедува правото на работните луѓе кои 
вршат дејност во воспитанието и образованието со 
слободна размена на трудот да остваруваат еднаква 
општествено-еко.номска положба како и работни-
ците во другите организации на здружениот труд 
врз основа на програма за работа и цена на обра-
зовните услуги. Од овие законски одредби произ-
легува дека заедниците на основното образование 
се овластени, да ги утврдуваат мерилата и крите-
риумите за финансирање на дејноста на воспитно-
образовните установи. Меѓутоа, според мислењето 
на Судов обезбедувањето на средства само за зго-
лемување на личните доходи на дел од просвет-
ниот кадар со цел да се подобрат условите за оде-
ње во пензија е зголемување на личните доходи 
кое не е поврзано со зголемениот придонес на ра-
ботниците, затоа што според членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Зако-
нот за здружениот труд на секој работник, во сог-

ласност со начелото на распределба според трудот 
и со порастот на продуктивноста на неговиот и на 
вкупниот општествен труд и со начелото на соли-
дарноста 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 општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. На основа изнесеното Су-
дов утврди дека зголемувањето на личните доходи 
на дел од просветните работници извршено со ос-
порената самоуправна спогодба не е во согласност 
со начелото за распределба според трудот. 

Според алинејата 9 на ставот 3 на дел II од 
Основните начела и членот 204 од Уставот на СР 
Македонија граѓаните се еднакви во правата, дол-
жностите и одговорностите. 

Од друга страна, според ставот 3 на член 17 
од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување („Службен весник на СРМ" бр. 39/78), оси-
гуреникот што наполнил 40 години (маж) односно 
35 години (жена) пензиски стаж, се здобива со 
правото на старосна пензија без оглед на годините 
на животот, а борците од НОВ пред 9 септември 
1943 година со право на старосна пензија според 
точката 1 на член 36 од Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 35/72), без оглед на 
годините на животот — кога ќе наполнат пензиски 
стаж од 35 (маж) односно 30 години (жена). 

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправ-
на спогодба е утврдено надоместокот од 10% од 
личниот доход да го користат работниците кои на-
вршиле 30 години признат пензиски стаж, а при 
тоа не се обезбедило сразмерно учество на жените 
— работници со мажите — работници според нив-
ниот работен стаж во средствата за распределба 
на личните доходи односно не е определено овој 
надоместок вработените жени да отпочнат порано 
да го користат и во еднаков број години како и 
мажите, Судов утврди дека на овој начин се соз-
дава нерамноправност меѓу мажот и жената како 
работници во здружениот труд и посебно како 
учесници во НОВ, со што се повредува начелото на 
рамноправноста на граѓаните во правата, должнос-
тите и одговорностите. 

Во поглед на повратното дејство на оспорената 
одлука Судов утврди дека според членот 261 од 
Уставот на СР Македонија законите и другите про-
писи и општи акти влегуваат во сила најрано ос-
миот ден од денот на објавувањето, а само од осо-
бено оправдани причини може да се определи за-
кон, друг пропис или општ акт да влезе во сила 
во рок пократок од осум дена од денот на објаву-
вањето, или истиот ден кога е објавен. Со оглед на 
тоа што оспорената самоуправна спогодба е склу-
чена на 23 мај 1978 година, а е определено да се 
применува од 1 април истата година Судов утврди 
дека во овој дел оспорената самоуправна спогод-
ба не е во согласност со начелото за забрана на 
повратното дејство, затоа што определува да се 
применува пред денот на склучувањето. 

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

У. бр. 71/78 
20 септември 1979 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Мире Доновски, с. р. 
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430. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на одлуката за зголему-
вање на личниот доход со 10% на вработените кои 
навршиле 37 години пензиски стаж (мажи) и 32 
години (жени) бр. 117/2 од 10 април 1978 година и 
одлуката бр. 108/1 од 23 април 1979 година, доне-
сени од собирот на работните луѓе на Техничкото 
дрвнопреработувачко училиште „Трајко Бошкоски 
— Тарцан" во Прилеп на основа членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 
15 и членот 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана на 27 септември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека одлуката за зголемува-
ње на личниот доход со 10% на вработените кои 
навршиле 37 години пензиски стаж (мажи) и 32 
години (жени) бр. 117/2 од 10 април 1978 година, 
донесена од собирот на работните луѓе на Тех-
ничкото дрвопреработувачко училиште „Трајко 
Бошкоски — Тарцан" во Прилеп во времето на 
нејзиното важење не била во согласност со чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија односно била 
во 'спротивност со членот 126 од Законот за здру-
жениот труд. 

Оваа одлука има дејство на одлука со која се 
укинува општ акт. 

2. СЕ УКИНУВА одлуката за ставање вон си-
ла на одлуката бр. 117/2 од 10 април 1978 година, 
донесена од собирот на работните луѓе на Технич-
кото дрвнопреработувачко училиште „Трајко Бош-
коски - Тарцан" во Прилеп под бр. 108/1 од 23 
април 1979 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Техничкото дрвнопреработувач-
ко училиште „Трајко Бошкоски — Тарцан" во При-
леп на начинот предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 89/79 од 14 
јуни 1979 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одлуките означени во 
точките 1 и 2 на оваа одлука затоа што основано 
се постави прашањето за нивната согласност со 
членот 22 од Уставот на СР Македонија односно 
за нивната спротивност со членот 126 од Законот 
за здружениот труд. ^ 

5. Разгледувајќи ја одлуката бр. 117/2 од 10 
април 1978 година Судов утврди дека со неа е оп-
ределено на сите работници кои навршиле 37 го-
дини пензиски стаж (мажи) односно 32 години 
(жени) да им се зголеми личниот доход со 10% под 
услов да потпишат изјава дека по навршувањето 
на 40 години пензиски стаж (мажи) односно 35 го-
дини (жени) ќе остварат право на пензија. Судот 
исто така утврди дека оваа одлука престанала да 
важи со донесувањето на одлуката бр. 108/1 од 23 
април 1979 година со која е определено дека пред-
виденото зголемување од 10% престанува да важи 
од 1 мај 1979 година освен за работниците што ќе 
остварат пензија од 1 јули 1979 година. Со оглед 
на тоа што од престанокот ,на важноста на одлу-
ката бр. 117/2 од 10 април 1978 година не поминало 
повеќе од една година, Уставниот суд на Македо-
нија, согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на 
СР Македонија се впушти во оценување на нејзи-
ната уставност и законитост. 

6. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
е предвидено на секој работник, во согласност со 
начелото за распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидарнос-
та на работниците во здружениот труд, да му при-
паѓа од доходот на основната организација на здру-

жениот труд, личен доход за задоволување на не-
говите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите на неговиот труд и не-
говиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. Идентична одредба содр-
жи и Законот за здружениот труд во неговиот 
член 126. 

Според мислењето на Судов работниците при 
утврдувањето на основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи треба да поа-
ѓаат од тоа основите и мерилата да обезбедат лич-
ниот доход да се утврдува според вложениот труд 
и резултатите од трудот. Судов смета дека зголе-
мувањето на личниот доход за 10% кое се однесу-
ва само за работниците кои се пред пензија без 
оглед на нивниот придонес во работата е спротив-
но на начелото за распределба според трудот би-
дејќи поаѓа исклучиво од работниот стаж без оглед 
на вложениот труд и резултатите од трудот. Од 
друга страна со оглед на тоа што работниот стаж 
на работниците веќе е земен предвид при утврду-
вање на нивниот придонес по основ на минатиот 
труд, посебното зголемување на личниот доход са-
мо на постарите работници всушност претставува 
двојно вреднување на еден ист основ. 

Со оглед на изнесеното Судов утврди дека ос-
порените одлуки (одлуката бр. 117/2 од 10 април 
1978 година во време на нејзиното важење) не се 
во согласност со членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија односно се во спротивност со членот 126 
од Законот за здружениот труд поради што одлу-
чи како во точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 89/79 
27 септември 1979 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Боро Доганџиски, с. р. 

431. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на ставот 1 на член 18 од 
Правилникот за заеднички основи и мерила за 
стекнување на доходот, распоредување на чистиот 
доход и распределба на средствата за лични дохо-
ди на Основната организација на здружениот труд 
„Куманово" во Куманово во состав на Претприја-
тието за стопанисување со води „Водостопанство" 
во Скопје, усвоен на референдум одржан на 30 де-
кември 1977 година, како и за оценување уставнос-
та и законитоста на ставот 5 на Заедничките ос-
нови и мерила за стекнување на доходот, распо-
редување на чистиот доход и распределба на сред-
ствата за лични доходи, составен дел на наведе-
ниов правилник, на основа членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 2 на членот 15 и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржа-
на на 20 септември 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 
а) ставот 1 на член 18 од Правилникот за за-

еднички основи и мерила за стекнување на дохо-
дот, распоредување на чистиот доход и распредел-
ба на средствата за лични доходи на Основната ор-
ганизација на здружениот труд „Куманово" во Ку-
маново во состав на Претпријатието за стопанису-
вање со води „Водостопанство" во Скопје, усвоен 
на референдумот одржан на 30 декември 1977 го-
дина; 'И 
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6) ставот 5 на Заедничките основи и мерила за 
стекнување на доходот, распоредување на чистиот 
доход и распределба на средствата за лични до-
ходи, составен дел на правилникот означен во точ-
ката а). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основ-ната организација на 
здружениот труд „Куманово" во Куманово, во сос-
тав на Претпријатието за стопанисување со води 
„Водостопанство" во Скопје, на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, по сопствена иницијатива со 
решение У. бр. 91/79 од 28 јуни 1979 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на самоуправните општи акти означени во точка-
та 1 од оваа одлука затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со алинејата 9 
на став 3 на дел И од Основните начела, членот 22 
и со ставот 1 на член 204 од Уставот на СР Ма-
кедонија односно за неговата спротивност со ставот 
1 на член 126 од Законот за здружениот труд. 

4. Согласно ставот 1 на член 18 од оспорениот 
правилник определувањето на личниот доход по 
основот минат труд се врши во зависност од работ-
ниот стаж така што за работен стаж од 3 до 5 
години се добива 1% од тековниот труд, од 5 до 
10 - 3%, од 10—15 - 5%, од 15—20 - 7%, од 20— 
25 - 9%, од 25—30 - 11%, од 30—35 - 13% и над 
35 години 15%. 

Со оглед на тоа што вработените жени оства-
руваат право на старосна пензија со 35 години ра-
ботен стаж, а според правилникот како максима-
лен износ на личен доход по основот минат труд 
можат да добијат најмногу до 130/о од тековниот 
труд, а не 15% како и работниците мажи, се пра-
ват разлики во наградувањето на работниците во 
зависност од нивниот пол поради што овие работ-
ници се доведени во нееднаква положба во поглед 
на остварувањето на личниот доход по основот 
минат труд. Затоа Судов смета дека ваквото оп-
ределување на личниот доход на вработените же-
ни по основот минат труд не е во согласност со 
алинејата 9 на став 3 на дел II од Основните на-
чела и ставот 1 на член 204 од Уставот на СР Ма-
кедонија, според чии одредби граѓаните се еднак-
ви во правата, должностите и одговорностите без 
оглед на националноста, расата, полот, јазикот, ве-
роисповеста, образованието или општествената по-
ложба. 

5. Во ставот о од Заедничките основи и мерила 
е определено дека за неисполнување односно нат-
фрлање на планот работниците ќе се наградуваат 
според процентот на остварувањето, но не помалку 
од 80% односно повеќе од 120% од стартната осно-
ва на личниот доход. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со порас-
тот 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 личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Од 
овие уставни и законски одредби произлегува де-
ка наградувањето на работниците според резулта-
тите од трудот не може да се ограничува како што 

е тоа определено во ставот 5 на заедничките осно-
ви и мерила од оспорениот правилник. Ова затоа 
што таквото ограничување на намалувањето и зго-
лемување на личниот доход всушност претставу-
ва оневозможување на примената на уставното на-
чело за наградување според трудот и неговите ре-
зултати и што негативно се одразува на натамош-
ното зголемување на продуктивноста на трудот. На 
тој начин го оневозможува побрзиот развој на ма-
теријалната основа на здружениот труд, на самоуп-
равните односи и на општеството во целост. Освен 
тоа ваквото определување, според ставот на Судов 
води кон израмнување на личните доходи на ра-
ботниците кои даваат различен придонес во созда-
вањето на доходот на организацијата. Од друга 
страна, доколку работникот работите и работните 
задачи не ги остварува (во планираниот обем, може 
сразмерно да му се намали појдовната основа на 
личниот доход во зависност од постигнатите резул-
тати, а не како што е тоа предвидено со оспорени-
те одредби според кои намалувањето се врши само 
до 80% од стартната основа (на личниот доход. Со 
оглед на тоа Судов утврди дека оспорениот став 5 
на Заедничките основи и мерила од означениот 
правилник не е во согласност со членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија и е во спротивност со ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд. 

Со оглед на изложеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 91/79 
20 септември 1979 година 

Скопје 

Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а, 
Боро Доганџиски, с. р. 

ИСПРАВКИ 
НА ОБЈАВЕНИ ОДЛУКИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 
Во Одлуката за разрешување и именување чле-

нови на Републичкиот комитет за туризам („Служ-
бен весник на СРМ" број 14/79), под И наместо „мр 
Јордан Петровски" треба да стои „м-р Алексан-
дар Петровски". 

Во Одлуката за именување претседатели на 
републичките комитети и претседател на Репуб-
личката комисија за односите со верските заедни-
ци („Службен весник на СРМ" број 24/78), под али-
неја 4 наместо „инж. Драган Шојлев" треба да стои 
,,д-р инж. Драган Шојлевски". 

Во Одлуката за избор и разрешување на прет-
седател и судии на Врховниот суд на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 41/75) под III точ-
ка 11 наместо „м-р Киро Чавдар" треба да стои 
„м-р Кирил Чавдар". 

Во Одлуката за разрешување и именување на 
претседател и членови на Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краиш-
та („Службен весник на СРМ" број 19/79), на кра-
јот под I треба да стои „Владимир Трајковски, ка-
ко делегат во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на СРМ". 

Од Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на СРМ, Скопје, бр. 10-
1884 од 17 јули 1979 година. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

303. 
Врз основа на член 5 од Самоуправната спо-

годба за утврдување на единствени цени од амбу-
лантното ликлиничката и аптекарската дејност и 
болничкото лекување по болнички ден во СРМ, а 
во согласност со член 4 од оваа Самоуправна спо-
годба, Собранието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување на заед-
ничката седница на сите собори на Собранието, 
одржана на 4 октомври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗИРАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 
ОД АМБУЛАНТНО -ПО ЛИКЛИНИЧК АТА И АП-
ТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ И БОЛНИЧКОТО ЛЕ-
КУВАЊЕ ПО БОЛНИЧКИ ДЕН ВО СР МАКЕДО-

НИЈА ВО 1979 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се валоризираат цените на 

здравствените услуги од амбулантно-поликлинич-
ката и аптекарската дејност и болничкото лекува-
ње по болнички ден во здравствените организации 
во СР Македонија во 1979 година. 

И 
Цените утврдени со оваа самоуправна спогодба 

во 1977 година, валоризирани со 10,6% во 1978 го-
дина, се ,валоризираат со 14,2% за 1979 година, со 
порастот на цените на мало остварен во претход-
ната година утврден со документите за развој на 
Републиката во таа година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 0301-1351/1 
6 октомври 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ШТИП 

304. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 70 од 
Статутот на СИЗ на културата — Штип, Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на кул-
турата — Штип, на седницата од 28 септември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИ-

НАТА ШТИП ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите за формирање на средства на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општина-
та Штип за 1979 година, и тоа: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд (распоредени во областите од 
1 до 11 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации), по стапка од 
0,75%; 

2. придонес од бруто личен доход од работен 
однос, по стапка од 2,30%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

4. придонес од самостојно вршење на стопан-
ска дејност, по стапка од 3%, и 

5. придонес од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност, по стапка од 3%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 септември 1979 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 0201-142/1 
28 септември 1979 година 

Штип 
Претседател, 

м-р Ангел Костадинов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - ГЕВГЕЛИЈА 

305. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 13 
точка 4 од Статутот, Собранието на СИЗ за вра-
ботување — Гевгелија, на седницата одржана на 3 
октомври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И 

ДЕКЕМВРИ 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружен труд за своите ра-

ботници, работните луѓе што вршат дејност со ли-
чен труд и со средства во сопственост на граѓа-
ните, за работниците вработени кај нив и за себе 
ако и самите се обврзници на придонесот се осло-
бодуваат од плаќање придонес за вработување за 
месеците ноември и декември 1979 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила откако ќе ја до-

несе Собранието на СИЗ за вработување, а ќе се 
применува од 1 ноември 1979 година. 

Бр. 02-296 
3 октомври 1979 година 

Гевгелија 
Претседател, 

Петар Танчев, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за сопственост на тужителката Матевска 
Стојка од село Брвеница, против тужениот Матев-
ски Драган од село Брвеница, сега со непозната 
адреса во Швајцарија. 

Се поканува тужениот Драган Матевски во 
рок од 1 месец по објавувањето на огласот да се 
јави во Општинскиот суд Тетово или да одреди 
свој полномошник. Доколку во одредениот рок не 
се јави ќе му биде поставен привремен старател, 
кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 842/79. 
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Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен 
спор за ништење на бракоразводна пресуда од 
страна на тужителот Јован Тодоровски од село 
Челопек, Тетовско, против тужената Доста Тодо-
ровска, родена Петровска од село Милетино, Те-
товско, сега на привремена работа во Франција, со 
непозната адреса. 

Се повикува тужената Доста Тодоровска да се 
јави пред судот, достави адреса или одреди полно-
мошник во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно ќе и биде поставен привре-
мен старател кој ќе ја застапува до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 716/79. 
(67) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ве-
лии Ѓулналипе од село Боговиње, против туже-
ниот Муареми Азем од село Желино, сега на прив-
ремена работа во Западна Германија. 

Се задолжува тужениот да се јави пред Оп-
штинскиот суд во Тетово, достави адреса или одре-
ди полномошник кој ќе го застапува по предметот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе му биде поставен привремен стара-
тел преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 776/1979 
година. (68) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар, во спорот за раз-
вод на брак, согласно член 84, став 2, точка 4 од 
ЗПП, на тужената Фазлија Незире од Гостивар и 
го поставува за привремен застапник лицето Влај-
ко Влаховиќ, работи во Центарот за социјални ра-
боти во Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се 
дури таа или нејзиниот полномошник не се јават 
пред судот, односно се дури органот за старател-
ство не го извести судот дека на тужената и пос-
тавил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 190/79. 
(64) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Пред Општинскиот суд во Свети Николе е за-
веден спор за надомест на штета по тужбата на 
Славко Андонов од Свети Николе, против Селатин 
Мамути од село Брест, Скопско, сега со непознато 
престој увал иште. 

Се известува тужениот Селатин Мамути дека 
во овој спор му е назначен привремен застапник 
Светолик Николов, дипломиран правник од Свети 
Николе, кој ќе го застапува во постапката се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не ќе се 
појават пред судот, односно додека не му биде пос-
тавен старател. 

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П. бр. 
184/77. (65) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 100 од 22. VIII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1413-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Ц. О. — Тетово, 
ул. „Маршал Тито" бр. 53 со следните податоци: 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Тетово е осно-
вана со самоуправна спогодба бр. 06-2861/1 од 1. VII. 
1974 година. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата е основана од 
29 основачи. 

Основна дејност: 140235 — СИЗ во областа на 
општествената заштита на децата. 

ОСИЗОЗД во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за сг,оја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица ОСИЗОЗД 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на заедницата 
е Блажевски Бошко, секретар на ОСИЗОЗД, без 
ограничувања. Обемот на овластувањата и одго-
ворноста е утврден со Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
100/1979 година. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2546/78 од 22. УШ. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1414-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската заедница за старосно осигурување 
на земјоделците — Гостивар со следните податоци: 
Општинската заедница за старосно осигурување на 
земјоделците — Гостивар е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 08-606/1 од 7. XI. 1978 година од 
92 основачи. 

Основна дејност: 140238 — СИЗ во областа на 
старосното осигурување на земјоделците. 

Општинската заедница за старост) осигурува-
ње на земјоделците — Гостивар во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со самоуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Општинската заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците — Гостивар одговара со 
сите свои средства. 

Општинската заедница за старосното осигуру-
вање на земјоделците — Гостивар ќе ја застапува 
Душан Михајловски, секретар на Заедницата, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2546/78 од 22. VIII. 1979 година. (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 131 од 27. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1423-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за образование и наука — Гевгелија со следните 
податоци, Општинската самоуправна интересна за-
едница за образование и наука — Гевгелија, со це-
лосна одговорност, „Партизански одред" бб — Гев-
гелија. 

Заедницата е основана со Самоуправната спо-
годба, бр. 01-60/1 од 26. IX. 1979 година, од 36 ос-
новачи. 

Основна дејност: 140231 — ОСИЗ за образова-
ние и наука — Гевгелија. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње е Никола Јованов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
131/1979 година. (206) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 164 од 28. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-164-0-0-0 го запиша во суд-
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скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар со следните подато-
ци: Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар е основана со 
Самоуправната спогодба, бр. 02-124 од 20. III. 1974 
година од 173 основачи. 

Основна дејност: 140237 — СИЗ во областа на 
здравството. 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за сво-
ја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со самоуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Гостивар одговара 
со сите свои средства. 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар ја застапува Ду-
шан Михајлоски, секретар на Заедницата, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
164/1979 година. (207) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 89 од 24. VIII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1420-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на вработува-
њето, Ц. О. — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" 
бр. 167, со следните податоци: Самоуправната ин-
тересна заедница на вработувањето е основана со 
самоуправната спогодба бр. 02-1468 од 30. IX. 1974 
година, донесена од Собранието на Општинската 
заедница на вработувањето. 

СИЗ е основана од 53 основачи. 
Дејност: 140236 — СИЗ на вработувањето. 
СИЗ 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 промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Божин Јованоски е секретар на Заедницата, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
89/1979 година. (208) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 91 од 23. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1415-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна . заедница 
на воспитанието и образованието и научните деј-
ности — Куманово со следните податоци: ОСИЗ на 
воспитанието и образованието и научните дејности 
со целосна одговорност — Куманово е основана со 
Самоуправната спогодба бр. 04-225/П од 14. VI. 
1978 година. 

Дејноста на ОСИЗ е 140231 од Одлуката за 
единствена класификација на дејноста. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

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

Овластено лице за застапување е Драгомир 
Цветковиќ, секретар на ОСИЗ, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
91/1979 година. (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 88 од 24. VIII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1418-0-0-0 го запиша во суд-

скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Д.О. Крива Па-
ланка, ул .„Маршал Тито" бб со следните податоци: 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата е основана со Са-
моуправната спогодба број 137 од 1. 1Л. 1974 го-
дина. 

СИЗ за општествена заштита на децата е осно-
вана од 38 основачи. 

Дејност: 140235 — ОСИЗ за општествена зашти-
та на децата. 

ОСИЗ 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. 

Дане Станковски е в.д. секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 88/1979 година. (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 87 од 24. VIII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1419-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
образованието и научни дејности, Џ.О. — Крива 
Паланка, ул. „Маршал Тито" бб со следните пода-
тоци: Општинската самоуправна интересна заедни-
ца за образование и научни дејности, е основана со 
Самоуправна спогодба бр. 344 од 31. ХП. 1974 го-
дина. 

СИЗ е основана од 40 основачи. 
Дејност: 140231 — ОСИЗ за образование и на-

учни дејности. 
Општинската самоуправна интересна заедница 

за образование и научни дејности во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за сво-
ја сметка, а во рамките на овластувањата утврде-
ни во Самоуправната спогодба за нејзиното осно-
вање. 

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

Ѓорги Миленковски е секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
87/1979 година. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи ,бр. 329 од 27. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1421-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита, Д.О. — Кичево, ул. „Санде 
Штерјоски" бр. 11, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита е основана од 44 основачи. 

Основни дејности: 140235 — социјална заштита. 
Во правниот промет со трети лица Заедницата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на Заедницата е 
Аце Миладиновски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 329/1979 година. (212) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 117 од 27. VIII, 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1424-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за вработува-
ње, Д.О. — Кичево „Булевар на ослободување" 
бр. 11. 

Самоуправната интересна заедница за вработу-
вање е основана со Самоуправната спогодба бр. 
01-913/1 од 8. X. 1974 година. 
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Заедницата за вработување е основана од 54 ос-
новачи. 

Основни дејности: 140236 — СИЗ за вработу-
вање. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Трајко Божиноски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
117/1979 година. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 829 од 28. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1427-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците на општината Кра-
тово, Д.О. — Кратово, ул. „Гоце Делчев" бр. 36, со 
следните податоци: 

Заедницата е основана од 18 основачи. 
Основна дејност: 140238 — Самоуправна инте-

ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Орде Кузмановски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 829/1979 година. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1630 од 29. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1429-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежно-занаетчиската задруга „Солидност", Д.О. 
и ограничено емство — Скопје, ул. „Алберт Швај-
сер" бр. 11 со следните податоци: 

Задругата е основана со договор од 5. IV. 1979 
година. 

Основачи на задругата се: Галевски Јордан, Да-
витковски Киро, Илиев Васил, Китановски Ристо, 
Станковски Драган и Давитковски Владе. 

Дејност: 050030 — инсталациони и завршни ра-
боти во градежништвото; 050302 — завршни и зана-
етчиски работи во градежништвото (фасадерски, 
молерофарбарски, керамичарски, столарски и водо-
инста л атерски). 

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

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

За обврската на задругата емчат и задругарите 
во висина на еднократниот износ на задружниот 
влог, чиј износ изнесува 3.000 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Владе Давитковски',в.д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1630/1979 година. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 199 од 24. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1417-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, Д.О. — Тетово, ул. „Маршал 
Тито" бб, со следните податоци: Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање е основана од 70 основачи. 

Основна дејност: 140237 — пружање на здрав-
ствена заштита и здравствено осигурување на оси-
гурениците — работници, осигурениците — земјо-
делци и други категории на осигуреници од по-
драчјето на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово. 

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

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Момир Мерџански, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 199/1979 година. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 114 од 27. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1422-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Заедницата на физичката култура на општина-
та Тетово, Д.О. ул. „Маршал Тито" бр. 53 со след-
ните податоци: Заедница на физичката култура на 
општината Тетово е основана со Самоуправната 
спогодба бр. 06.2861/1 од 1. VII. 1974 година. 

Заедницата е основана од 21 основачи. 
Основна дејност: 140234 — СИЗ во областа на 

физичката култура. 
Заедницата во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со Самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Савоски Мирче, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 144/1979 година. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 42 од 1. IX. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1436-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за ста-
новање, Д.О. — Валандово, ул. „Маршал Тито" бб 
со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за становање е основана со Самоуправна спогодба 
од 2. VI. 1975 година од 28 основачи. 

Основна дејност: 140221 — Самоуправна инте-
ресна заедница за становање. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ 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 промет со 
трети лица, СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лица овластени за застапување на Заедницата 
се Гошев Илија, претседател на Собранието на 
СИЗ, и Петар Илиев, секретар на СИЗ, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 42/1979 година. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 956 од 7. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1435-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
дистрибуција на електрична енергија, Д.О. — Го-
стивар, ул. „Гоце Делчев" бр. 45 со следните пода-
тоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 201-1926 
од 7. ХП. 1978 година, од 119 основачи. 

Основна дејност: 140211 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на енергетиката. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка ,со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Боривоје Давидовски, директор на ООЗТ „Елек-
трична централа" — Гостивар, по овластување од 
Собранието на СИЗ, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 956/1979 година. (225) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 116 од 27. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1425-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар осно(вањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на вработу-
вањето на град Скопје, Д.О. — Скопје, ул. „Васил 
Ѓоргов" бб. со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Спогодбата бр. 03-11713 од 19. IX. 1974 година, 
од 360 основачи. 

Дејност: 140236 — Самоуправна интересна заед-
ница во областа на вработувањето. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Димитровски Спиро, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 116/1979 година. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1742 од 18. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-640-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот на културата — Крива Па-
ланка со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Стоил Цветковски, директор, а се 
запишува како нов застапник Јордан Михајловски, 
в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1742/1979 година. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 144 од 17. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1447-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Заедницата за вработување, Џ.О. — Куманово, 
ул. „Тодор Велков" бб со следните податоци: 

Заедницата за вработување е основана со Са-
моуправната спогодба бр. 02-920/1 од 2. X. 1974 го-
дина, од 184 основачи. 

Основни дејности: 140236 — СИЗ во областа на 
вработувањето. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, без огра-
ничување. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Поповски Јован, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 144/1979 година. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 109 од 17. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1448-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, Д.О. — Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 4 со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница за социјал-
на заштита е основана со Самоуправната спогодба 
бр. 06-3391/1 од 29. Ш. 1974 година, од 108 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140235 - СИЗ за социјална 
заштита. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Евзи Цеља-
дини, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 109/1979 година. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 104 од 17. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1458-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, Д.О. — Крато-
во, ул. „Маршал Тито" бр. 1 со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата е основана со 
Самоуправната спогодба од 22. IV. 1974 година од 
20 основачи. 

Основни дејности: 140235 — Самоуправна заед-
ница во областа на детската и социјална заштита. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а во рамките на овластувањата утвр-
дени со самоуправната спогодба за нејзиното ос-
новање. 

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

Лице овластено за застапување е Ристова Бла-
горотка, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 104/1979 година. (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1778 од 20. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-87-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица „Титов Ве-
лес" Д.О. — Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев" бр. 73 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Лазар Накинов, директор, а се запишу-
ва како нов застапник Кирило Тодоров, в.д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1778/1979 година. (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 31 од 17. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1456-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на становањето 
на општината Тетово, Д.О. — Тетово, плоштад 
„Маршал Тито" бб со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на стано-
вањето е основана со Самоуправната спогодба бр. 
1 од 2. IV. 1975 година од сите стопански организа-
ции од најразлични дејности на подрачјето на оп-
штината Тетово. 

Основни дејности: 140221 — Самоуправна ин-
тересна заедница на становањето. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
ги има сите овластувања во границите на запиша-
ната основна дејност и во врска со таа дејност. 

За своите обврски (во правниот промет одгова-
ра со општествените средства со кои располага 
(целосна одговорност). 

Лице овластено за застапување е Боривоје 
Богдановски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 31/1979 година. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1769 од 19. IX. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1461-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето на работната орга-
низација Школско-скијачко-рекреативен центар 
„Попова Шапка" Р.О. — Тетово, во основање со 
следните податоци: Центарот е основан од страна 
на Собранието на општината Тетово со акт бр. 
08-2810/1 од 9. V. 1979 година. 

Основни дејности: 120410 — Професионален 
спорт, 

120420 — Аматерски спорт. 
Во правниот промет со трети лица Центарот 

истапува без ограничување во свое име и за своја 
сметка. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, одговара и основачот неограничено — 
супсидијарно. 

Лице овластено за застапување е Александар 
Стерј оски, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1769/1979 година. (237) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 148 од 13. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1444-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците на општината Чаир, Д.О. 
— Скопје, ул. ,,Кочо Рацин" бр. 91, со следните 
податоци: 

Општинската заедница е основана со Самоу-
правната спогодба од 12. ХП. 1978 година од 4 ос-
новачи. 

Основни дејности: 140238 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на пензиско-инвалид-
ското осигурување. 

Општинската заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја смет-
ка, а 1во рамките на овластувањата со самоуправ-
ната спогодба за основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Општинската заедница одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 148/79. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2531 од 14. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1452-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во градежништвото, станбено-комуналните 
дејности, индустријата на градежни материјали, 
сообраќајот и врските и соодветните трговски деј-
ности, Д.О. — Скопје, ул. „Пролет" бр. 1. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 08-1284/1-1978 го-
дина. 

Основни дејности: 140232 — Самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Драган Николовски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2531/78 од 14. IX. 1979 година. (239) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1741 од 18. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1409-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Монтажно-занаетчиска задруга 
„Радијатор" со целосна одговорност и ограничиш) 
емство — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 25, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник в.д. директор Вера Степановска, а се запишува 
како нов застапник Исни Ибрахими, в.д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1741/1979 година. (240) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1246/75 од 30. XII. 1975 година, на 
регистарска влошка бр. 1098-00-00 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на Основното 
училиште „Бајрам Шабани", Д. О., со седиште во 
Куманово, ул. „Карл Маркс" бр. 52, со следните 
податоци: Работната организација води единстве-
но книговодство и изготвува завршна сметка. 

Училиштето настанало со поделба на поранеш-
ното училиште „Бајрам Шабани" — Куманово, ко-
ја поделба уследи со донесување на Одлуката на 
Собирот на работните луѓе на 8. V. 1975 година. 

Дејност: изведување настава од прво до седмо 
одделение. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње на училиштето е Шаип Салиу, директор, без 
ограничување. 

Основач е Собранието на општината Куманово. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1246 од 30. XII. 1975 година. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 995 од 30. XII. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1099-00-00 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно 
училиште „Велазерими", Д. О., со седиште во Ку-
маново, со следните податоци: 

Книговодството се води двојно спрема Зако-
нот за книговодството на организациите на здру-
жен труд. Завршна сметка се составува секоја го-
дина. 

Училиштето е основано со поделба на пора-
нешното основно училиште „Бајрам Шабани" од 
Куманово. 

Основач е Собранието на општината Куманово 
по решението бр. 11-3741/1 од 6. VI. 1975 година. 

Дејност: просветно-изведување одделенска нас-
тава, работи на основното образование на возрас-
ните граѓани и соработува со другите организации 
на здружен труд и општествено-политичките орга-
низации заради помагање на семејствата во обра-
зованието и воспитувањето на децата. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Халими Јахја, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
995/75 година. ' (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 107 од 22. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1411-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, Д. О. — Кава-
дарци, ул. „Балканска" бб, со следните податоци: 

Фирма: Општинска самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, Д. О. 
— Кавадарци, ул. „Балканска" бб. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата е основана од 
80 основачи. 

Дејност: 140235 — самоуправни интересни за-
едници во областа на детската и социјалната заш-
тита. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на заедницата 
е Владо Камчев, секретар, кој ја застапува заед-
ницата во сите имотно-правни и други односи што 
произлегуваат од работењето на заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
107 од 22. VIII. 1979 година. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2375/78 од 23. VIII. 1979 година на 
регистарска влошка бр. 3-1416-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, Д. О. — Него-
тино, ул. „Маршал Тито" бб, со следните подато-
ци: Самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата — Неготино, со целосна 
одговорност, шифра на дејноста — 140325 — СИЗ 
во областа на општествената заштита на децата. 
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СИЗ е основана со одлука на Собранието на 
општината Неготино, бр. 01-1002/1 од 7. VI. 1974 го-
дина. Основачи се: „Електромакедонија" — Него-
тино, „Југотутун" — Неготино, ЗИК „Повардарие" 
— Дирекција — Неготино, З И К „По;вардарие" — 
ООЗТ - Дуброво, ЗИК „Повардарие" - ООЗТ 
Црвени Брегови — Неготино, З И К „Повардарие" — 
ООЗТ Винарска визба — Неготино, Водостопанство 
„Пепелишко Поле" — Неготино, Трговско претпри-
јатие „Вардар" — Неготино, Ѕидаро-фасадерска 
задруга „Слога" — Неготино, Градежно претпри-
јатие „Гранит" - Неготино, Занаетчиско-производ-
но претпријатие „Јадран" — Неготино, „Антигона-
транс" — Неготино, Орган на управата при ОС Не-
готино, занаетчии од општината Неготино, ЦОУ 
„Страшо Пинџур" — Неготино, ЦОУ „Гоце Делчев" 
— Неготино, ЦОУ „Димко Ангелов — Габерот" — 
Демир Капија, ЦОУ „Браќа Миладинови" — Дол-
ни Дисан, Детска градинка „Фемо Кулаков" — Не-
готино. 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со одлуката за нејзи-
ното основање. 

СИЗ за општествена заштита на децата за об-
врските сторени во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства. 

Иван Костов е секретар на Заедницата, без 
ограничување. Обемот на овластувањата и одговор-
носта е утврден со Статутот на СИЗ за општестве-
на заштита на децата — Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2375/78 година. (201) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1569 од 14. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-34-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Мерие", се-
ло Студеничани, со целосна одговорност и ограни-
чено емство, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Влаховиќ Богиќ, а се запишу-
ва како нов застапник Борис Крстановски, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1569/79 година. (202) 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Образец 745/1, налог бр. 821161150818/13. 07. 1979 
год. на Стопанска банка — Здружена банка Скопје 
(4065549), наплатени девизи од „ГРОТЕКС" СРЛ 
Милано Лит. 43.000.000,00 на товар на „Макотекс" 
извоз-увоз Скопје, во полза на корисникот „Ни-
текс" — Ниш. (3363) 

Чек бр. 4106841 за потрошувачки кредит во 
вредност од 5.000,00 динари, издаден од Љубљанска 
банка — Скопје на име Јовчески Јосиф, ул. „801" ' 
бр. 26, Скопје. (3791) 

Меница издадена од Градежната организација 
„Маврово" Скопје, а во полза на Електро инст. 
задр. „Едисон" — Скопје, авалирана од Стопанска-
та основна банка — Скопје, под бр. 40388, издадена 
на ден 10-1Х-1979, со рок на стасаност на ден 27-
Х1-1979 година на износ од 744.120,00 динари. (3889) 

Свидетелства од Ш и IV клас гимназија, изда-
дени од Гимназијата „Кочо Рацин" — Титов Велес 
на име Ризов Трајче, нас. Чашка, Титов Велес. 

(3745) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од ЦОУ „Јоаким Крчоски" — Крива Палан-
ка на име Николовски Драги, с. Градец, Крива Па-
ланка. (3821) 

Свидетелство за завршено IV год. гимназија, 
издадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Титов 
Велес ,на име Секулова Пандорка, ул. „Димко На ј -
дов" бр. 2, Титов Велес. (3822) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. 
Стамер, Делчево на име Наим Асан Арифов, с. Ста-
мер, Делчево. ' (3839) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на ООЗТ „Стакло" 

состав на РО „29 Ноември" — Скопје 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1482 од 3. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-562-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Градска општа болница — Скопје, 
ООЗТ Гинекологија и акушерство — Скопје, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на ООЗТ лицето Прим. д-р Хисто Пиперков-
ски, директор, а се запишува како нов застапник 
Прим. д-р Ратко Шопов, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1482 од 3. VIII. 1979 година. (203) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Округлиот печат и штембил под назив: „Мон-
тажно занаетчиска задруга „Радијатор" — Скоп-
је се огласуваат за неважни. (3638) 

Округлиот печат под назив: „Југопетрол" увоз-
извоз — Скопје, ООЗТ „Малопродажба", Бензин-
ска пумпа бр. бб „Француски гробишта" — Скопје 
се огласува за неважен. (3768) 

Округлиот печат под назив: „Средно стручно 
училиште за одделни занимања од металска и елек-
тро струка „Коце Металец" — Скопје" се огласува 
за неважен. (3784) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор (наименување): 
1. Директор на ООЗТ 
Кандидатот покрај општите услови предвиде-

ни во Законот за здружен труд, треба да ги ис-
полнува и следните посебни услови: 

— да е ВКВ стаклорезач со шест години ра-
ботно искуство или средна стручна спрема — гра-
дежен смер — висока градба со 6 години работно 
искуство; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— во досегашната работа да има покажано 

спремност за развивање на самоуправните права; 
— да има проверени квалитети во поглед на 

стручноста, организационите и други работни спо-
собности. 

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

^ к о м п л е т н и т е молби нема да бидат разгледу-
вани. 

Молбите да се доставуваат на адреса: РО „29 
Ноември" — ООЗТ „Стакло" — Скопје, ул. „Ни-
кола Вапцаров" бр. 41. (291) 
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Работничкиот совет на Работната организација 
за производство на кожна и крзнена конфекција 
„Крзно" — село Бигла — Делчево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување работоводен орган — директор на 
работната организација 

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

— да е завршен дипломиран економист, 

— да е дипломиран кожарски инженер, 

— да е високо квалификуван кожарски ра-
ботник. 

Кандидатите под точка 1, 2 и 3, треба да по-
седуваат работно искуство од 6 години на раковод-
ни работни места. 

Во досегашната работа да покажале спремност 
за развивање на самоуправни односи. 

Да поседуваат организациони и други работни 
способности. 

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

Молбите и потребната документација да се дос-
тават до конкурсната комисија за именување ра-
ботоводен орган — директор при „Крзно" село Биг-
ла — Делчево. 

Некомплетираните и ненавремено пристигнати-
те молби нема да бидат земени предвид при раз-
гледувањето. (292) 

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници во сите наставни звања 
и тоа: 

1. Еден наставник од подрачјето на контролно 
инженерство — математички методи во хемиско 
инженерство; 

2. Еден наставник во областа на Биотехноло-
гија — подрачје Основни процеси во биотехноло-
гијата. 

Услови: 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници и соработници на овој факултет. 

Кон пријавата на конкурсов, кандидатите да 
приложат: препис од дипломата, биографија, спи-
сок на стручните односно на научните трудови и 
по примерок од трудовите. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. (293) 

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 

Р,аботничкиот совет на ОЗТ, Фабрика за тули 
и ќерамиди „Брегалница" с. Кучичино — Кочани, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор 
на секретар на работната организација 

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

— да имаат завршено в,исока школска подго-
товка — правен факултет со над две години ра-
ботно искуство на раководно работно место; 

— да поседуваат организаторски способности 
во раководењето и морално-политички квалитети; 

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

член 511 од Законот за здружен труд. 
Кон молбата кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација: 
— диплома за завршено високо образование; 
— потврда за работно искуство; 
— уверение дека не се под истрага; 
— уверение дека не се усудувани за кривично 

дело по член 511 од Законот за здружен труд. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат на адреса: Дирекција на Фабриката за тули и 
ќерамиди „Брегалница", с. Кучичино — Кочани, 
ул. „Железничка" бб — Кочани. 

Некомплетните документи и ненавремено при-
стигнатите молби нема да бидат земани предвид 
при разгледувањето. (294) 

. Страна 
' Одлука за помилување на осудени лица 717 

Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за распоред на средствата 
за изградба и опремување на нестопан-
ски објекти што се од општ интерес за 

V Републиката за 1979 година — — — 718 
' Одлука на Уставниот суд на Македо-

нија, У. бр. 36/79 од 13 септември 1979 
^ година — — — — — — — — — 718 
' Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
лУ. бр. 48/79 од 6 септември 1979 година 719 
' Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
чУ. бр. 54/79 од 27 септември 1979 година 720 
^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
^У. бр. 71/78 од 20 септември 1979 година 721 
' Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
^ У. бр. 89/79 од 27 септември 1979 година 723 
/Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 91/79 од 20 септември 1979 година 723 
/Исправки на објавени одлуки во „Служ-

бен весник на СРМ" — — — — — 724 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
^СКОПЈЕ 
/Одлука за валоризирање на единствени 

цени од амбулантно-поликлиничката и 
аптекарската дејност и болничкото ле-
кување по болнички ден во СР Маке-
донија во 1979 година — — — — — 725 
ШТИП 

1 Одлука за утврдување стапки на при-
донесите на Заедницата на културата 
на општината Штип за 1979 година — 725 
ГЕВГЕЛИЈА 

) Одлука за ослободување од плаќање 
придонес за вработување за месеците 
ноември и декември 1979 година — — 725 


