
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле- Петок, 17 октомври 1980 Претплатата за 1980 година изне-
гува по потреба. Ракописите не С к о п ј е сува 650 динари. Овој број чини 10 
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420. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите за потребите4 

на Републиката и општините во 1980 година („Служ-
бен весник на СРИ" бр. 43/79), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИ-

НИТЕ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на девизите 

утврдени за потребите на Републиката и на оп-
штините во 1980 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/80 и 28/80), во член 1, став 1, точка 1, 
износот „15.663.000" се заменува со износот 
„12.613.000", а во точка 2, износот „183.167.000" се 
заменува со износот „178.207.000". 

Во став 2, износот „9.470.000" се заменува со 
износот „17.480.000". 

Член 2 
Во Распоредот на девизите, реден број 1 — 

Собрание на СР Македонија, износот „500.000" се 
заменува со. износот „100.000", а износот „800.000" 
се заменува со износот „400.000". 

На реден број 5 — Републички секретаријат 
за внатрешни работи, износот „50.000.000" се заме-
нува со износот „56.600.000", а износот „50.200.000" 
се заменува со износот „56.800.000". 

На реден.број 16 — Републички завод за меѓу-
народна, научно -техничка соработка, износот 
„1.200.000" на двете места се заменува со износот 
.,650.000". 

На реден број 17 — Републички хидрометеоро-
лошки завод, износот „10.000.000" се заменува со 
износот „2.640.000", а (износот „10.100.000" се за-
менува со износот „2.740.000". 

На реден број 22 — Сојуз на физичка култура 
на Македонија, износот „300.000" се заменува со 
износот „100.000", износот „1.000.000" се заменува со 
износот „700.000", а износот „1.300.000" се заменува 
со износот „800.000". 

На реден број 23 — Општинските органи, Гра-
дот Скопје и на Заедницата на општините и гра-
довите на Македонија, износот „3.000.000" се заме-
нува со износот „700.000", износот „7.000.000" се за-
менува со износот „3.500.000", а износот „10.000.000" 
се заменува со износот „4.200.000". 

Во ставката Вкупно, износот „15.663.000" се за-
менува со износот „12.613.000", износот „183.167.000" 
се заменува со износот „178.207.000" и износот 
„240.030.000" се заменува со износот „232.020.000". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1852/1 
3 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

421. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење 

на паричните средства на Републиката и на оп-
штините како депозит во Народната банка на Ма-
кедонија („Службен весник на СРИ" број 42/77) и 
на Резолуцијата за политиката на остварувањето 
на Општествениот план на СР Македонка за пери-
одот 1976 до 1980 година во 1980 година („Службен 
весник на СРМ" број 42/79), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИ-
ТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕ-
ПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1980 ГО-
ДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НА-

РОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за намените, начинот и условите 

за користење на слободните парични средства на 
Републиката и на општините во 1980 година што се 
водат како депозит во Народната банка на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" број 10/80), во 
член 2, точка 11 износот „60" се заменува со из-
носот „80". 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1824/1 
октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

422. 
Врз основа на член 16, став 2 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1980 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 42/79) и член 
2 од Законот за распределба на средствата за не-
стопански објект! што се од општ интерес за 
Републиката во гериодот од 1971 до 1980 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/73, 19/75, 25/76, 
22/79, 13/80 и 24/80\ Извршниот совет на Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ \НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
РЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА И31ТАДБА И ОПРЕ-
МУВАЊЕ НА НЕ СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО 
СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 

19801 ГОДИНА 

ч^лен 1 
Во Одлуката за распоред на, средствата за из-

градба и опремување н\а нестопански објекти што 
се од општ интерес за републиката за 1980 година 
(„Службен весник на сЈРМ" бр. 14/80), во член 2, 
точка 2 — Републички секретаријат за култура, 
алинеја 1 се брише, во алинеја 2 која станува али-
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ноја Ј. износот „5.000.000" се заменува со износот 
„2.300 000", а во алинеја 3 коЈа станува алинеја 2, 
износот „30.000.000" се заменува со износот 
„35.200.000" 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" 

Бр. 23-1823/1 
3 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

423. 
Врз основа на член 356 точка 3 од Законот за из-

вршување на санкциите за кривични дела и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ", бр. 
19/79), републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА НА БЕЗБЕД-
НОСТ — ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛ-
КОХОЛИЧАРИ И НАРКОМАНИ ВО ЗДРАВСТВЕ-

НА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на из-

вршување на мерката на безбедност — задолжи-
телно лекување на алкохоличари и наркомани, ко-
ја се извршува во здравствена организација. 

, Член 2 
Лекувањето на алкохоличарите и наркоманите 

се спроведува во една од следните здравствени 
•рганизации: Болницата за нервни и душевни бо-
лести „Скопје" — Скопје, Болницата за душевни 
болести — Демир Хисар или Душевната болница 
— Негорци при Медицинскиот центар — Гевгелија 
(во натамошниот текст: здравствена организација). 

Член 3 
Програмата и методите на работа за лекување 

на алкохоличарите и наркоманите ги утврдува 
стручна група на работници во здравствена орга-
низација, составена од* невропсихиЈатар, психолог 
и социјален работник 

Здравственото досие на алкохоличарите и нар-
команите го пополнуваат стручни лица, кои учес-
твуваат во лекувањето. 

Член 4 
Осудените лица кои се подложени на задол-

жително лекување од алкохолизмот или наркома-
нијата активно учествуваат во програмата на сво-
ето лекување , 

Член 5 
Евиденцијата што се води за секое лице, на 

кого му е изречена мерка на безбедност — задол-
жително лекување на алкохоличари и наркомани, 
покрај општите податоци ги содржи и показате-
лите за поведението на тие лица, од кои ќе се ви-
ди дали здравствената состојба им се подобрува, 
останува иста или се влошува. 

Член 6 
По извршувањето на програмата за лекување 

на алкохоличарите и наркоманите или кога започ-
натото лекување ќе се прек/ине заради отпуштање 
од издржување на казната,/ или кога лекувањето 
ќе заврши за условно осудените лица, здравстве-
ната организација е должина за резултатите од ле-
кувањето да го извести надлежниот орган за соци-
јална заштита во местото 'каде осуденото лице ќе 
живее, како и првостепениот суд кој ја изрекол 
мерката на безбедност —I задолжително лекување 
ќа алкохоличари и наркомани. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Дел. бр. 01-01-5148 
25 септември 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Петар Џундев, е. р. 

424. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

средното образование и воспитание („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки 
совет, на ХХХ-та седница, одржана на 3. VII. 1980 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СРЕДНО-
ТО СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И. ВОСПИТА-
НИЕ И ЗА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПАРА-
ЛЕЛКИТЕ ОДНОСНО ВО ГРУПИТЕ НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат условите 

за вклучување во средното специјално образова-
ние и воспитание на учениците попречени во фи-
зичкиот и психичкиот развој и инвалидизираните 
лица, .како и бројот на учениците во паралелките 
односно во групите на организациите за средно 
специјално образование и воспитание 

Член 2 
Во организациите за средно специјално обра-

зование се вклучуваат ученици со пречки на ви-
дот, слухот и во психичкиот развој, инвалидизи-
рани лица и лица со повеќе видови на оштетува-
ња, кои завршиле специјално или редовно основно 
образование и претходно се категоризирани и еви-
дентирани според видот и степенот на пречките 
и недостатоците, согласно Правилникот за начинот 
на водењето евиденција и за категоризација на де-
цата и младинците со пречки и недостатоци во 
физичкиот и психичкиот развој, како и за нивно-
то примање во специјалните училишта и социјал-
ните установи („Службен весник на СРМ" број 
30/73). 

Член 3 
Паралелките односно групите за средно специ-

јално образование и воспитание можат да го имаат 
следниот броЈ ученици: 

1 УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ВИДОТ 
а) слабовидни ученици: 

некомбинирана паралелка од 
умерено и тешко слабовидни 
ученици ( 8—15 ученици 

комбинирана паралелка од 
умерено и тешко слабовидни 
ученици 6—12 „ 

група за стручно и работно 
оспособување 6—10 „ 

воспитна група 15—30 „ 

б) слепи ученици: 
^комбинирана паралелка 6—12 „ 

комбинирана паралелка 6—10 „ 
група за стручно и работно 
оспособување 4—7 „ 

воспитна група 12—.24 „ 
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2. УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ ВО СЛУХОТ 

а) тешко наглуви ученици: 

^комбинирана паралелка 10—16 „ 
комбинирана паралелка 8—12 „ 
трупа за стручно и работно • 
оспособување 6—10 „ 

воспитна група 16—30 „ 

б) практично глуви и глуви: 
^комбинирана паралелка 8—12 „ 

комбинирана паралелка' 6—10 „ 

група за стручно и работно 
оспособување 5— 8 „ 

воспитна група 12—24 „ 

3. УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ 
ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ 

а) лесно попречени во психич-
киот развоЈ: 

^комбинирана паралелка 10—16 „ 

комбинирана паралелка 8—12 „ 

група за стручно и работно 
оспособување ( 6—10 „ 

' воспитна група 16—30 „ 

б) умерено попречени во пси-
хичкиот развој. 

група за работно оспособување 4— 7 - „ 

воспитна група (8—15 „ 

4. ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИ-
ЦА 

^комбинирана паралелка 10—18 „ 

комбинирана паралелка 8—12 

група за стручно и работно 
оспособување 7—12 „ 

воспитна група 16—32 „ 

Бројот на учениците во паралелките и групите 
на учениците со повеќе видови пречки се опреде-
лува според видот и тежината на пречките, при 
што се зема 2/3 од бројот на учениците предвидени 
за групата ученици со најтежок вид на попре-
чен ост. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за бројот на уче-
ниците во паралелките односно групите во спе-
цијалните училишта и- другите установи за специ-
јално средно образование („Службен весник на 
СРМ", број 35/72). 

Член 5 
Овој правшшик влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен -вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-132 
28 август 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот педагошки 
совет, 

д—р Вранко Петровски, е. р. 

425. 
Врз основа на член 85 од Законот за средното 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", броз 25/79), Републичкиот педагошки совет, 
на ХХХ-гга седница, одржана на 3. VII. 1980 годи-
на,4 донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВИДОТ, ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ПРИ-
МЕНУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ МЕРКИ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За поттикнување и развиток на позитивни 
особини ка ј учениците како личности и членови 
на колективот, за постигање успеси во учењето и 
во сите други активности во организацијата за средно 
образование и надвор од неа, како и заради обез-
бедување на работна дисциплина во организацијата 
за средно образование и културно поведение на 
учениците, се применуваат педагошките мерки: на-
града, признание и пофалба, односно јавна усна 
опомена, писмена опомена, укор и отстранување 
на ученикот до крајот на учебната година со право 
на прием во друга организација за средно обра-
зование. 

Применувањето на педагошките мерки спрема 
учениците г,о организацијата средно образоваг 
ние се врши според одредбите на Законот за сред-
но образование и воспитание („Службен весник на 
СРЖ" број 25/79), достигањата на педагошката на-
ука, ова упатство и статутот на организацијава за 
средно образование. 

2. При применувањето на педагошките мерки 
треба да се земат предвид сите околности што 
влијаеле во развитокот и формирањето на ученич-
ката личност, а за учениците попречени во пси-
хичкиот развој треба да се води сметка тие да од-
говараат и на видот и степенот на попреченоста на 
ученикот. 

3. За постигнати резултати во учењето, об-
разовно-работната практика, слободните активнос-
ти и другите форми на општествениот и култур-
ниот живот во организацијата за средно образова-
ние и надвор од неа, примерен однос кон другари-
те, луѓето и заедницата и сите други облици на 
хумано постапување, на учениците им се доделу-
ваат соодветни пофалби, признанија и награди 

Пофалби, признанија и, награди можат да се 
доделуваат на одделни ученици, група ученици и 
цели паралелки, класови" и насоки во организаци-
јата за средно образование. Пофалби и награди и 
признанија на учениците можат да утврдуваат струч-
ните и самоуправните органи и тела во организа-
цијата за средно образование, а иницијатива за 
доделување пофалби, награди и признанија можат 
да покренуваат учениците, организацијата на ССМ, 
класниот раководител, наставниците, стручните 
тела и др. фактори во училиштето и надвор од 
него, што попрецизно се регулира со статутот на 
организацијата за средно образование. 

Пофалбите и признанијата можат да бидат 
усно искажани, писмено оформени или пак во 
форма на посебно отпечатени пофалница и приз-
нанија, а наградите најчесто треба да бидат во 
книги, разни прибори и други средства во нату-
рална форма, односно во соодветен паричен износ, 
при што мора да се води сметка за нивната пра-
вилна одмереност и можните воспитни ефекти. 

Пофалбите, наградите и признанијата, независ-
но од нивниот карактер, јавно се соопштуваат пред 
ученичкиот колектив. Зависно од ефектите што се 
сакаат да се постигне т, јавното соопштение може 
да биде пред учениците на паралелната, класот, 
насоката или целата организација за средно об-
разование 

4. За разлика од педатошките мерки: пофалби, 
награди и признанија кои се доделуваат индиви-
дуално или колективно педагошките мерки јавна 
усна опомена, Писмена опомена, укор и отстранува-
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ње на ученикот до крајот на учебната година со 
право на прием во друга организација за средно 
образование, можат да се применуваат само спрема 
секоЈ ученик индивидуално со претходно проучу-
вање на околностите кои довеле до непожелни 
појави во неговото поведение. Таквото проучува-
ње го организира и непосредно го води класниот 
раководител со помош и на други лица кои се во 
состојба да придонесат за добивање на целосни 
сознанија за случајот и поправилно одмерување 
на педагошката мерка што врз основа на таквите 
сознанија ќе биде предложена. 

Претходно наведените педагошки мерки, кои 
се децидно предвидени и со членот 85 од Законот 
за средно образование и воспитание се применуваат 
за неоправдано отсуство од наставата, нехуман и 
некултурен однос кон учениците и наставниците, 
недолично поведение во училиштето и надвор од 
него, за покажан и изразито слаб успех во учењето, 
немарен однос кон општествениот имот и сите 
други облици на поведение што се спротивни на 
социјалистичкиот морал. 

5. Пред донесувањето на ваквите педагошки 
мерки се води посебно наменет разговор со учени-
кот, а потоа се разговара и со лицата што самиот 
тој ги предлага, а по потреба се разговара и со 
други лица, но задолжително и со претставници 
на ученичката заедница. Разговорот го води коми-
сијата составена од претседател и два члена, од 
кои едниот е раководителот на паралелката, а дру-
гиот претставник на ученичката заедница на пара-
л е л а т а од КОЈ а е ученикот. Претседателот на ко-
мисијата треба да биде лице од педагошко-психо-
лошко-социјалната служба или пак некој од на-
ставниците што изведува настава во паралелката 
од КОЈ а е ученикот и што добро го познава ис-
тиот. 

Класниот раководител вод*! исцрпни белешки 
од задолжителните говори кои потоа ги оформува 
во посебен записник, врз основа на кои се одме-
рува и предлага педагошката мерка. 

6. Пред определувањето на педагошката мерка 
спрема учениците во организациите за средно об-* 
разование, органот што ја изрекува таа мерка го 
консултира и мислењето на педагогом психологот 
или социјалниот работник во организацијата за 
средно образование, а во специјални и исклучи-
телни случаи се консултира и мислењето на лекар 
специјалист. 

7. При применувањето на педагошките мерки: 
јавна усна опомена, укор и отстранување на уче-
никот до крајот на учебната година со право на 
прием во друга организација за средно образова-
ние, не смее да се навредува личноста на ученикот. 

8. Изречените педагошки мерки детално се об-
разложуваат со цел истите да бидат наполно раз-
бирливи за ученикот спрема кого се применуваат 
и за сите други ученици. Педагошката мерка се 
соопштува пред учениците во паралелката во која 
учи, а може да се соопшти и пред сите ученици 
во организацијата за средно образование ако така 
одлучи органот определен со статутот на органи-
зацијата за средно образование. 

9. Сите изречени и применети педагошки мер-
ки се забележуваат во документацијата во органи-
зацијата за средно образование. 

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 03-131 
27 август 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот педагошки 
совет, 

д-р Бранко Петровски, е. р. 

426. 
Врз основа на член 25 од Законот за средното 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ", броЈ 25/79), Републичкиот педагошки совет, 
на ХХХ-та седница, одржана на 3. VII. 1980 го-
дина донесе 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Член 1 
Организацијата на учебната година по про-

грамски целини, наставната година, другите форми 
на воспитно-образовна дејност и ученичките одмори 
се уредува според одредбите на овој календар. 

Учебната година во средното образование поч-
нува на 1 септември, а завршува на 31 август след-
ната година. 

Член 2 
Наставната година почнува на 1 септември, а 

завршува на 30 Јуни. 
Остварувањето на наставата во организациите 

за средно образование се остварува до 10 јуни во 
годината. 

Организациите за средно образование во вре-
мето од 10 до 30 Јуни организираат настава, кон-
султации и други пригодни форми за подготвува-
ње на учениците за полагање на поправни испити. 

Член 3 
Наставата по програмски целини односно за 

прв и втор степен на стручна подготовка во орга-
низациите за средно образование се организира во 
секое време во текот на учебната година, според 
потребите на организациите на здружениот труд, 
а завршува со реализирањето на плановите и про-
грамите на воопитно-образовната дејност. 

Во организациите за средно образование наста-
вата се изведува, по правило, во петдневна работна 
недела. 

Член 4 
Дополнителната воспитно-образовна работа во 

организациите за средно образование се организира 
во текот на учебната година за оние ученици кои 
имаат тешкотии во совладувањето на воспитно-об-
разоените содржини. 

Член 5 
За учениците кои се упатени на поправен ис-

пит организациите за средно образование пред по-
лагањето на ^поправните испити организираат до-
полнителна настава. 

Член 6 
Организациите за средно образование ако, од 

КОЈ а и да било причина, не го остварат вкупниот 
број на часовите односно бројот на часовите по 
програмски целини предвидени со плановите и 
програмите за воспитно-образовната дејност, рабо-
тата Ја продолжуваат се додека не го остварат 
нереализираниот број на часови. 

Член 7 
Обр аз овно -р аботн ат а практика (практичната на-

става односно практичните вежби, производната 
работа и феријалната практика) се изведува во 
текот на учебната .година. 

Времето на организирањето и изведувањето на 
образовЈНО-работнзата практика се остварува во за-
висност од видот и насоките на организацијата за 
средно образование. 

Динамиката за реализација на образовно-ра-
ботната практика се предвидува со програмата за 
работа за учебната година на организацијата за 
средно образование. 

Образовно-работната практика во организации-
ве за средно образование се изведува под непосре-
ден увид на соодветен наставник. 
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Член 8 
Ученичките одмори се организираат во текот 

на учебната година и тоа .зимски и летни ученички 
одмори. 

Зимскиот одмор за учениците од организациите 
за средно образование се организира и користи 
во траење од 15 дена во времето од 10 јануари до 
20 февруари. 

Член 9 
Времето за користење на зимскиот одмор на 

учениците од организациите за средно образование 
го определува Собранието на општината единстве-
но за сите организации за средно образование на 
своето подрачје. 

Член 10 
Летниот одмор на учениците од организациите 

за средно образование се организира и кбристи, 
по правило, од 11 јуни до 31 август. 

Времетраењето на летниот одмор е условено 
од остварувањето на обврските предвидени со пла-
нот и програмата на в ослитно - обр аз ов н ат а работа 
и програмата за работа за учебната година на ор-
ганизацијата за средно образование. 

' Член 11 
Наставата во организациите за средно образо-

вание за учениците од завршната година ќе се 
изведува до 20 мај се дотогаш додека таа се из-
ведува по постојните наставни планови и програми. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој ка-

лендар престанува да важи Календарот за уче-
ничките одмори („Службен весник на СВМ", број 
39/79) по однос на ученичките одмори во организа-
циите за средно образование. 

Член 13 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-130 
27 август 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот педагошки 
совет, 

д-р Бранко Петровски, е. р. 

427. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на членот 5 од Одлуката за спречу-
вање на полските штети бр. 0201-2645/1, донесена од 
Собранието на општина Гостивар на седницата одр-
жана на 27 мај 1968 година и на Одлуката за за-
брана паша на ситен добиток во атарот на село 
Никифоров© бр. 01-12/1, донесена од Собирот на 
избирачи на селото одржан на 28 јули 1977 го-
дина, на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 11 септември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) членот 5 од Одлуката за спречување на пол-

ски штети бр. 0201-2645/1, донесена од Собранието 
на општина Гостивар на седницата одржана на 27 
мај 1968 година („Службен гласник на општината 
Гостивар" бр. 6/68) и 

б) Одлуката за, забрана паша на ситен добиток 
во атарот на село Никифоров© бр. 01-12/1, донесе-
на од Собирот на избирачите на селото одржан на 
28 јули 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СВМ", „Службен гласник на општината 
Гостивар" и во Месната заедница на село Ники-
форово, општина Гостивар, на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оцену-
вање законитоста на членот 5 од одлуката, озна-
чена во точката 1 под а), односно на одлуката 
означена во точката 1 под б) на оваа одлука би-
дејќи основано се постави прашањето за нивната 
законитост. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека со членот 5 од прв ©оспорената од-
лука собирите на избирачи односно месните за-
едници се овластени во почетокот на годината да 
донесуваат заклучоци за напасување, забрана и 
привремена забрана на групно напасување на се-
каков вид добиток на одделни делови или целото 
подрачје во атарот на селото и дека тие заклучо-
ци се составен дел на оваа одлука. 

Со ставот 1 на член 5 од Законот за спречу-
вање на полските штети („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/57 и „Службен весник на СВМ" бр. 
16/65), општинското собрание е овластено да про-
пишува мерки за спречување на полските штети. 
Со овие мерки можат да се установуваат права и 
должности на граѓаните, а особено во поглед на 
користењето на месните пасишта и утрините, се-
зонското преминување преку туѓи полски имоти, 
пасењето на добитокот пред и по свршената жетва 
и преземањето на мерки за обезбедување на оддел-
ни полски земјишта што се особено загрозени од 
добиток. 

Судов смета дека од означенава законска од-
редба, па и од самиот закон во целина, не про-
излегува овластување на општината со пропис сво-
ето право од членот 5 од цитираниот закон да го 
пренесе на собирите на избирачи односно на мес-
ните заедници. Судов исто така смета дека со так-
вото пренесување на надлежноста се конституира 
различен правен режим за подрачја на иста оп-
штина. 

Со оглед на тоа што Собранието на општина 
Гостивар со членот 5 од прво оспорената одлука 
своето право од »членот 5 од Законот за спречува-
ње на полските штети го пренело на собирите на 
избирачи односно на месните заедници, Судов оце-
ни дека тој член не е во согласност со означената 
законска одредба. 

Судов понатаму утврди дека со второоспорена-
та одлука е предвидена забрана на паша на ситен 
добиток во атарот на село Никифоров©, на сите но-
сители-домаќинства и на сите сопственици на си-
тен добиток. 

Со оглед на тоа што второоопорената одлука е 
донесена на основа овластување кое е оценето како 
незаконито, Судов одени дека и таа не е во сог-
ласност со членот 5 од Законот за спречување на 
полските иггетЈЖ. 

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

У. бр. 31/80 
11 септември 1980 година 

Скопје \ 
] ' Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Го)га Николовски, е. р. 
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428. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за работните односи, 
донесен од Работничкиот совет на Клиниката за 
хируршки болести во Скопје на седницата одр-
жана на 27 март 1979 година, на основа членот 433 
од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 11 септември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за работните 
односи, донесен од Работничкиот совет на Кли-
никата за хируршки болести во Скопје на седни-
цата одржана на 27 март 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Клиниката за хируршки боле-
сти во Скопје на начинот предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
законитоста на правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука затоа што основано се постави 
прашањето за неговата законитост. 

4 Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека оспорениот правилник е донесен 
од работничкиот совет на клиниката и дека со него 
се утврдени меѓусебните права, обврски и одговор-
ности на работниците во трудот (засновање на ра-
ботен однос, услови за засновање работен однос 
и др.). 

Со ставовите 1 и 4 на член 179 од Законот за 
здружениот труд е предвидено работниците слобод-
но и рамноправно, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување на трудот на работниците 
во основната организација, да ги утврдуваат меѓу-
себните права, обврски и одговорности во трудот 
со самоуправен општ акт со кој се уредува работ-
ниот однос и дека правата, обврските и одговор-
ностите во трудот работниците можат да ги уре-
дуваат со еден или со повеќе самоуправни општи 
акти. Со ставот 1 на член 611 од овој закон е 
предвидено дека статутот на основната организа-
ција го донесуваат, на предлог од работничкиот 
совет, работниците на основната организација на 
здружениот труд со мнозинство гласови на сите 
работници. Другите самоуправни општи акти на 
основната организација ги донесуваат работниците 
со мнозинство гласови на сите работници на ос-

новната организации а, односно. работничкиот совет 
со мнозинство гласови на сите членови на работ-
ничкиот совет. 

Судов смета дека од означениве законски од-
редби произлегува за работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд овластување своите 
меѓусебни права, обврски и одговорности во трудот 
да ги утврдуваат со самоуправен општ акт со кој 
се уредува работниот однос. Тоа значи дека овој 
самоуправен општ акт во начело можат да го до-
несуваат само работниците, бидејќи уредувањето 
на овие свои меѓусебни права е нивно самоуправно 
право. Тоа право работниците можат да го пре-
несат на работничкиот совет на основната органи-
зација на здружениот труд, Лод услов, во самоуп-
равната спогодба за здружување на трудот на ра-
ботниците или во статутот на основната организа-
ција на здружениот труд, да го предвидат тоа пре-
несување. Во таков случај работниците во спомна-
тите акти треба да ги утврдат основите за уреду-
вање на работните односи. Според тоа, работнич-
киот совет на основната организација на здруже-
ниот труд може врз основа на членот 611 од Зако-
нот за здружениот труд да го донесе правилникот 
за работните односи само ако се исполнети напред-
означените услови. 

Од извршениот увид во Самоуправната спогод-
ба за здружување на трудот на работниците и во 
статутот на клиниката Судов утврди дека во нив 
не е предвидено овластување правилникот за ра-
ботните односи да го донесе работничкиот совет на 
клиниката, ниту во нив се утврдени основите за 
уредување на работните односи., 

Со оглед на тоа што со самоуправната спогод-
ба за здружување на трудот. на работниците и со 
статутот на клиниката работниците не предвиделе 
можност правилникот за работните односи да го 
донесува работничкиот совет и не ги утврдиле ос-
новите за уредување на работните односи, а пра-
вилникот сепак го донел работничкиот совет на 
клиниката, Судов смета дека тој е во спротивност 
со ставовите 1 и 4 на член 179 и со ставот 1 на 
член 611 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 230/79 
11 септември 1980 година 

Скап Је 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

256. 
Врз основа на член 119 став 1 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Собранието 
на Самоуправната интресна заедница на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 1 ок^чшври 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПО-
РАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ! НА ЖИВОТОТ ВО 

1980 ГОДИНА 
Член А 

Заради усогласување со( порастот на трошоците 
на животот во првите 6 мјзсе(ци од 1980 година во 
однос на истиот период Јод претходната година, 
старооните, инвалидските [и семејните пензии, без 

заштитениот додаток, материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок се зголемуваат за б°/о. 

Зголемувањето од претходниот став ќе се из-
врши на сите пензии определени од пензиска ос-
нова во која не е засметан личниот доход остварен 
во 1980 година и на материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок на инвалидите на тру-
дот кои подлежат на усогласување според член 121 
став 2 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија. 

Член 2 

Зголемувањето од член 1 став 1 на оваа одлука 
им припаѓа на сите корисници на минимална пен-
зија на износот на минималната пензија. 

Член 3 

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 
не влијае на правото и висината на заштитниот 
додаток на пензијата, КОЈ И натаму ќе се испла-
тува во определениот износ. 
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Член 4 
Зголемувањето по оваа одлука не влегува и 

нема да се засметува во основицата за усогласу-
вањето на пензиите и другите парични примања 
со економските движења што ќе се изврши со 
важност од 1 Јануари 1981 година. 

Член 5 
Усогласувањето на пензиите според одредбите 

на оваа одлука ќе го изврши по службена дол-
жност, без донесување на писмени решенија, Струч-
ната служба на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, а на материјалното обезбедување и 
привремениот надоместок стручните служби на ос-
новните заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 6 
Зголемувањето според оваа одлука ќе се ис-

плати во еднократен износ заедно со пензијата за 
месец ноември 1980 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-2523/1 
1 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

257. 
Врз основа на член 13,1 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78) и член 122 и 123 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 8/79), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 1 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА 
ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните мес-

та на кои стажот на осигурувањето се смета со 
зголемено траење, степенот на зголемувањето на 
стажот на осигурувањето на тие работни места и 
постапката за утврдување на фактичката состојба 
(„Службен весник на СРМ", бр. 31/75) во член 2 
од одделот VIII под реден број 6 се додаваат нови 
работни места кои гласат: 

„6) На работниците: предработник, работник и 
помошник работник, кои работат на работните 
места на ротациони машини за печатење на вес-
ници, часописи, ревии, разна репродукциона ам-
балажа (ротација на висок, флексен и рамен пе-
чат), секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат во стаж на осигурување како 15 месеци 

7) На работниците: предработник, работник и 
помошник работник, кои работат на работните ме-
ста на ротациони машини за печатење на весници, 
часописи, ревии, разна репродукциона амбалажа 
(длабок печат), секои 12 месеци поминати на ра-
бота се сметаат во стаж на осигурување како 14 
месеци. 

8) На работниците: предработник, работник и 
помошник работник кои работат на работни места 
на изработка на таласаст картон (валовити лепен-
ка), секои 12 месеци поминати на работа се сме-
таат во стаж на осигурување како 14 месеци." 

Член 2 
' Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СИМ". 

Бр. 01-2560 
6 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје II, се води по-

стапка за амортизација на чекови и тоа: серија 
бр. 4216757 на износ од 3.000,00 динари, серија бр. 
4216758 на изи:е од 3.000,00 динари и серија бр. 
42)16759 на износ од 3.000,00 динари, издадени од 
Стопанска банка — Основна банка — Скопје на 
име Мирјана Талеска. 

Со овој оглас судот објавува дека горенаведе-
ните чекови се изгубени ќа ден 15. V. 1980 година 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 87/80. (68) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Општинскиот суд во Охрид го повикува лицето 
Целески Ефтов Панде од село Опеница, Охрид-
ско, роден на ден 20. III. 1922 година, кој што на-
водно се удавил во реката Дунав на ден 30. V. 1947 
година, во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ", 
да се јави во овој суд. Истовремено се повикуваат 
сите други лица на кои им ѓ познато било што 
за животот на Целески Панде, во истиот рок да го 
соопштат на судот. По истекот на рокот, судот ќе 
утврди дека лицето Целески Панде умрело на оз-
начениот датум. 

Од Ошнтинскист суд во Охрид, Впс. бр. 182/78 
од 212. VIII. 1980 гсд. (67) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 449 од 6. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бо. 1-120-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд Основно училиште 
„Никола Петров — «• Русински" со Ц. О. — е. Ру-
синово, Беровско. » 

Основни дејности: основно образование и во-
спитание на деца ар 7—15 годишна возраст. 

Во правниот ир<*мет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Буров-
ски Благој, директор, зо неограничени овластувања 
во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Основното учи-
лиште „Никола Петров — Русински" во Ц. О. село 
Русиново, Беровско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 449/78. (306) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 412 од 6. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-151-0-0 ѓо запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — РО на здружен 
труд Општинска стручна служба за унапредување 
на индивидуалното земјоделство со Ц. О. — Бе-
рово. 

Основни дејности: 
— примена на врвните достигнувања во обла-

ста на земјоделското производство к а ј индивидуал-
ните земјоделски производители од областа на сто-
чарството, поледелството, овоштарството, заштита-
та, економиката и стручно издигнување на инди-
ваду алките земјоделски производители; 

— стручно извршување на мерките предвиде-
ни со програмата за финансирање односно субвен-
ционирање на службата; 

— изработка на методологии и поставување на 
демонстративни опити во поледелството, градинар-
с т в о ^ и овоштарството; 

— набавување и изнесување на репродукцио-
нен материјал (приплоден добиток, овошен посадс)-
чен материјал, семиња); 

— организира и обезбедува а гро хемиско испи-
тување на почвите при индивидуалните земјодел-
ски производители, обезбедува репроматеријали и 
средства за производство на индивидуални произ-
водители; 

— организира стручни советувања со земјодел-
ските производители, во областа на земјоделското 
производство; 

— помага и посредува при реализацијата на 
кредити за инвестиции во индивидуалните земјо-
делства; 

— соработува и потпомага со субвенции и веш-
тачко осеменување на крави, од страна на вете-
ринарната станица, и ка ј индивидуалните произ-
водители. Ј 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Јова-
новски Димитар, директор, со неограничени овла-
стувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на работната органи-
зација Општинска стручна служба за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство — Берово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
312/78. . (308) 

Окружниот стопански суд ао Штип со реше-
нието Фи. бр. 607 од 11. ХИ. 1978 година, на ре-
гистарска влошка^бр. 1-361-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето "на организацијата 
со Законот за здружен труд — '.РО Завод за заш-
тита и рехабилитација, Ц, О. — Бања Банско. 

Основни дејности: 130132 —1 медицинска реха-
билитација, подобрување или компензација на по-
стојните оштетувања со примена на специфични 
методи (кинезитерапија, физиотерапиј а, хидроте-
рапија, психотерапија), како и Користење на при-
родните чинители ка ј пациентите сместени во 
здравствената организација на здружен труд. 

Во правниот промет со трзати лица работната 
организација има неограничени* овластувања и це-
лосна одговорност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО Завод за заш-
тита и рехабилитација, Ц. О. — Бања Банско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
607/78. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 262 од 9. V. 1980 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1550-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Самоуправната интересна заедница на 

културата на општината Кавадарци, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Јанев 
Трајче, в. д. директор, а како нов застапник се за-
нишува Никола Сапунџиев, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1262/80. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 523 од 10. V. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1597-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Богородица", со различна 
одговорност, село Богородица. 

Земјоделската задруга е основана од 41 основач. 
Основни дејности: 020110 — поледелство; 020120 

— овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сто-
ларство. 

Споредни дејности: 013200 — производство на 
сточна храна; 020201 — земјоделски услуги за ра-
стително производство; 020202 — земјоделски услу-
ги во сточарството; 070211 — трговија на големо 
со жита и мелнички производи; 070212 — трговија 
на големо со зеленчук, овошје и преработки; 070214 
— трговија на големо со добиток и живина; 070222 
— трговија на големо со кожа, волна и ел.; 070122 
трговија на мало со пластика; 070127 — трговија 
на мало со хемиски средства за заштита на расте-
нијата и хемиски ѓубрива. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сиот свој имот. 

За обврските на задругата сторени во прав-
ниот промет со трети лица здружените земјоделци 
емчат во висина на десеткратниот износ од здру-
жениот влог, чиј износ изнесува 1.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Папучиев Драгољуб, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 523/80. (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 263 од 9. V. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1545-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за физичка култура, Ц. О. — Ка-
вадарци, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за физичка култура Пане Мит-
рев, в. д. секретар, а се запишува како нов застап-
ник Никола Сапунџиев, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 263/80. (335) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 392 од 5. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-401-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Училишен центар 
за средно образование „Методи Митевски" — Бри-
цо", Ц. О. — Делчево. 

Основни дејности: 120122 — средно насочено 
образование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Драган 
Арсовски, директор, со неограничени овластувања 
во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Училишниот центар 
за средно образование „Методи Митевски — Бри-
цо", Ц. О. — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
392/78. (313) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 391 од 5. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-72-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Здравствен дом „Гоце 
Делчев", Ц. О. — Делчево. 

Основни дејности: 130120 — амбулантно^полик-
линичка и диспанзерска здравствена заштита. 

Во правниот промет ро трети лица организа-
цијата има неограничени овластувања и целосна 
одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува д-р 
Кирил Ханџиски, директор, со неограничени овла-
стувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Здравствениот дом 
„Гоце Делчев", Ц. О. — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. бр. 
391/78. (314) 

Окружниот* стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 401 од 5. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-181-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — РО Ветеринарна 
станица „Здравје", Ц. О. — Делчево. 

Основни дејности: 020202 — вршење земјодел-
ски услуги во сточарството и тоа: заштита, леку-
вање, вештачко осеменување и други ветеринарни 
услуги, услуга на земјоделската стручна служба во 
областа на сточарството, подготовување и услужно 
мешање на добиточна храна и ел. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Благој 
Димитров, директор, со неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Ветеринарната ста-
ница „Здравје", Ц. О. — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
401/78. (315) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 454 од 6. XII. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-251-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Здравствена ста-
ница, Ц. О. — Пехчево. 

Основни дејности: 
130111 — здравствено-превентивна заштита; 
130112 — санитарна заштита; 
130)120 — амбулантно-поликлиничка и диспан-

зерска здравствена заштита; 
130140 — стоматалошка здравствена заштита; 
130159 — Други видови здравствана заштита 

(лаборатор. анализа); 
130160 — аптека. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Организ аци јата ќе ја застапува Арнаудовски 
Љубомир, директор, со неограничени овластувања 
во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
-самоуправните општи акти на здравствената ста-
ница, ЦО — Пехчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
454/78. (318) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 76 од 22. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-514-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на РО за комунални, произ-
водни и услужни дејности „Обнова", Ц. О. — Пех-
чево. 

Основни дејности: 
— вршење на комунална хигиена, одржување 

на водоводната и канализационата мрежа; 
— подготвување и изградба на улична мрежа 

со сите придружни објекти (производство и по-
ставување на ивичњаци, изградба на тротоари, пот-
порни ѕидови, изработка на дренажи и др.; 

— инсталирање на водоводна и канализациона 
инсталација во индивидуалните станови и ОЗТ; 

— вршење на ѕидаро-тесарски и фасадерски 
работи, молеро-фарбароки, лимарски, стаклорезач-
ки, електроинсталатерски и др. сервисни услуги за 
радио, ТВ и бела техника'; 

— одржување на градското зеленило, чистење 
на куќен смет од индивидуални станови и ОЗТ; 

— врши и други работи за потребите на гра-
ѓаните и ОЗТ во МЗ. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Та-
ковски Михаил Благој, со неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Месната заедница — Пех-
чево бр. 8 од 16. 1.( 1979 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
76/79. (317) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 318 од 2. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-251-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на работната организација Здравстве-
на станица, Ц. О. — Пехчево. 

Правото на потпис на досегашниот директор на 
Здравствената станица, Ц. О. од Пехчево д-р Љу-
бомир Арнаутовски престанува, а за директор е 
именуван днр Драгица Апостолова, која со неогра-
ничени овластувања ќе ја застапува работната ор-
ганизации а. 

Уписот се изврши во регистарот врз обнова на 
одлуката на Работничкиот совет на Здравствената 
станица, Ц. О. од Пехчево бр. 03-94/2 од 23. III. 
1979 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
381/79. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 398 од 30. IV. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-254-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Р О поради орга-
низирање со ООЗТ Универзитетски центар за меди-
цински науки, О. О., со ООЗТ — Скопје, ул. „50 
дивизија" бр. 6, со следните податоци: Престано-
кот на работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки, О. О, со ООЗТ — 
Скопје, поради организирање во сложена органи-
зација на здружениот труд (член 386 од Законот за 
здружениот труд). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/80. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 527 од 6. VI. 1980 го,дина, на регис-
тарска влошка бр. 1-168-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Зоолошката градина „Скопје", Ц. 
О. — Скопје, булевар „Илинден" бб со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Вла-
димир Забијакин, директор, а се запишува како нов 
застапник Момчило Џокиќ, директор, без ограни-
чување. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 527/80. (337) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 120 од 21. IV. 1980 година, на регис-
тарска влошка (5р. 185 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот со работа и бришење на Ра -
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бот,ната организација „Градски водовод" — Охрид, 
со следните податоци: Престанува со работа и 
се брише од судскиот регистар Работната орга-
низација „Градски водовод" — Охрид поради здру-
жување со РО за комунални услуги и езерски со-
обраќај „Комуналец" — Охрид, рег. вл. 215 во нова 
РО за комунални и градежно-услужни работи 
„Билјана" — Охрид, соц. о. — рег. вл. 624. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 128/80. (340) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 129 од 21. IV. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 215 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот со работа и бришењето на РО 
за комунални услуги и езерски сообраќај „Кому-
налец" — Охрид со следните податоци: Работната 
организација за комунални услуги и езерски сооб-
раќај „Комуналец" — Охрид престана со работа 
и се брише од судскиот регистар поради здружу-
вање со Работната организација „Градски водовод" 
— Охрид, рег. вл. 185, во нова РО за комунални и 
градежно-услужни работи „Билјана" — Охрид, рег. 
вл. 624. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 129/80. (341) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација на име Снежана Пе-
шиќ, Гостивар. (4706) 

Диплома на име Безат Велиу, е. Равен, Гости-
вар. (4707) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ружди 
Адеми, е. Неготино, Гостивар. (4708) 

Диплома на име Нада "Брајкоска, е. Извор, Ти-
тов Велес. (4709) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сне-
жана Димческа, е. Стровија Прилеп. (4710) 

Свидетелство за IV одделение на име Снежа-
на Кузеска, е. Царевиќ, Прилеп. (4711) 

Уверение за заварувач на име Страшо Јова-
носки, ул. „М. Пијаде" бр. 208, Прилеп. (4712) 

Лична карта бр. 94108 на име Крсте Ацески, 
е. Кривогаштани, Прилеп. (4713) 

Диплома на име Петре Трај коски, ул. „М. Пи-
јаде" бр. 2, Прилеп. (4714) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Единство", Маке-
донски Брод на име Дабески Тихомиров Драгољуб, 
Стара населба, Македонски Брод. (4715) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Стив Наумов", е. 
Пласница на име Изејроски Муса, е. Пласница, 
Брод Македонски. (4716) 

Свидетелство за IV одделение на име Басарија 
Рамческа, е. Плаеница, Македонски Брод. (4717) 

Свидетелство за IV одделение на име Џемал 
Селими, е. Г. Речица, Тетово. (4718) 

Свидетелство за IV одделение на име Имер 
Селими, е. Г. Речица, Тетово. (4719) 

Диплома за IV одделение на име Феми Сели-
ми, е. Г. Речица, Тетово. (4720) 

Свидетелство за IV одделение на име Расим 
Селами, е. Вешале, Тетово. (47211) 

Здравствена легитимација на име Ј а ј и Рецепи, 
е. Орашје, Тетово. ^ (4722) 

Лична карта на име Зулќуфи Елези, е. Каме-
њане, Тетово. (4723) 

Здравствена легитимација на име Фл орам Аде-
ми, е. Пирок, Тетово. (4724 

Здравствена легитимација на име Катип Ну-
хију, е. Боговиње, Тетово. , (4725) 

•Свидетелство за VIII Одделение, издадено од 
Основното училиште „Кирил и Методи" на име 
Драгица Агова, е. Кучевиште, Скопје. (4726) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
АСУЦ — Скопје на име Божин Јованов, Кавадар-
ци. (4727) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општината Кавадарци на име Божин Јованов, Ка -
вадарци. (4728) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Зо-
ран Васиљевић Скопје. (4729) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ах-
мети Исомедин, Скопје. (4730) 

Ученичка книшка, издадена од Основното учи-
лиште, „X. Т. Карпош" во Скопје, на име Давор 
Хорватовић Скопје. (4731) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Зоран Бојаџиевски, Скопје. (4732) 

Воена книшка, издадена од Крањ на име Бла -
гој О. Стојановски, Скопје. (4733) 

Чек бр. 4259717 во вредност од 5.000,00 динари, 
издаден од Љубљанска банка на име Димитар 
Белковски, Скопје. (4734) 

Здравствена легитимација на име Грушењко 
Јован Костоски. Прилеп. (4735) 

Воена легитимација, издадена од Управата на 
воениот округ Скопје на име Анѓеловски Максим 
Илија, ул. „Боро Прцан" бр. 30, Куманово. (4736) 

Свидетелство за VIII одделение на име Слобот-
ка Насковски, ул. „Ж. Јовановиќ Шпанац" бр. 5/20, 
Куманово. (4737) 

Свидетелство за I година на име Исљам Ј а -
шари, ул. „Н. Вапцаров" бр. 21, Куманово. (4738) 

Работна книшка на име Радојко Стефановски, 
ул. „Бранко Р а д и ч е в и ћ бр. 34, Куманово. (4739) 

Свидетелство за IV одделение на име Катица 
Димитрова, е. Богомила, Титов Велес. (4740) 

Свидетелство за IV одделение на име Милица 
Блажевска, е. Раотинце, Тетово. (4741) 

Свидетелство за I година, издадено од Учите л-
ското училиште „Никола Карев" во Скопје на име 
Глигур Андоновски, Скопје. (4742) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Ризвановиќ X. Салко, Скопје. (4743) 

Свидетелство за I клас и II клас на име Ја -
года Јованоска, е. Дупј анани, Прилеп. (4744) 

Здравствена легитимација на име Јордан Хрис-
т о в и , ул. „Ладо Лалецот" бр. 20, Прилеп. (4745) 

Свидетелство за II година на име Ристе Мит-
рески, е. Марул Прилеп. (4746) 

Воена книшка, издадена од СО — Струга на 
име Божидар Бандоски, е. Јабланица. Струга. (4747) 

Здравствана книшка, издадена од Тетово на 
име Авдија Рухиде, е. Пал агица, Тетово. (4748) 

Здравствена книшка, издадена од Тетово на 
име Авдија Емин, е. Палатица, Тетово. (4749) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ж и в к о 
Игневски, е. Челопек, Тетово. (4750) 

Возачка дозвола на име Сулејман Мусими, ул. 
„И. Р. Лола" бб, Тетово. (4751) 

Здравствена легитимација на име Рукије Љо-
ки, ул. „Цетинска" бр. 137, Тетово. (4752) 

Здравствена легитимација на име Драгица Ки-
ровска, ул. „Г. Делчев" бр. 88, Тетово. (4753) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Алиу Намик, е. Пирок. Тетово. (4754) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мирко Трпевски, е. Глоѓи, Тетово. (4755) 

Свидетелство за IV одделение на име Хис Ше-
хаби, е. Вешала, Тетово. (4756) 

Диплома на име Дехари Абдиљ, ул. „Гости-
гарска бр. 44-а, Тетово. (4757) 

Здравствена легитимација на име Му амет Име-
ре, ул. „И. Р. Лола" бб, Тетово. (4758) 

Свидетелство за VIII одделение на име Имер 
Салију, е. Челопек, Тетово. (4759) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Неби Џелал, е, Градец, Гостивар. (4760) 

Свидетелство за VII и VIII одделение на име 
Гојко Стрезовски, Гостивар. (4761) 
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Свидетелство за I клас на име Фито Мемете, 
ул. „М. Фиданови" , Гостивар. (4762) 

Свидетелство за VII одделение на име Х а ј -
дар Џемаљи, е. Дебреште, Гостивар. (4763) 

Свидетелство за VIII одделение на име Крс-
тана Димитриеска, Гостивар. (4764) 

Свидетелство за VI одделение на име Алим 
Шабани, е. Жировница, Гостивар. (4765) 

(Свидетелство за IV одделение на име Ѓулгис 
Идризи, е. Врановце, Гостивар. (4766) 

Свидетелство за VI одделение на име Џелаљ 
Хасан, е. Врапчиште, Гостивар. (4767) 

Свидетелство за VIII одделение на име Доска 
Миленкова, Виница, (4768) 

Свидетелство за IV одделение на име Коста-
дин Кардевски, ул. „Орце Мартинов" бр. 10. Ти-
тов Велес. (4768) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдул-
кифли Шерифи, е. ЧаЈле, Гостивар. (4769) 

Свидетелство за III година на име Љупчо 
Алексов, ул. „Г. Делчев" бр. 43, Гостивар. (4770) 

Воена книшка, издадена од Марибор на име 
Мирко Богевски, Скопје. (4771) 

Воена книшка, издадена од С к о т е на име 
Тихомир Стефановски, Скопје. (4772) 

Воена книшка, издадена од Мостар на име 
Стевко Локоров, Скопје. (4773) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зибер 
Зибер оски, е. Пласница, Македонски Брод. (4774) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени од 
АСУЦ — Скопје на име Руждија Ќатовиќ, РожаЈ. 

(4775) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Ра-

физ СеЈДИЈИ, Скопје. (4776) 
Свидетелство за\ I и II година на име Јован 

Јованов, ул. „Бошевска" бр. 5, Кавадарци. (4778) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кире 

Камчески, ул. „С. Манеска", бр. 6, Прилеп. (4779) 
Свидетелство за IV одделение на име Џилка 

Незири, е. Жировница, Гостивар. (4780) 
Свидетелство за IV одделение на име Енвер 

Шапки, е. Жировница, Гостивар. (4782) 
Свидетелство за VI одделение на ме Стојче 

Јованоски, е. Галате, Гостивар. (4783) 
Свидетелство за IV одделение на име Ќелеби 

Садику, е. Србиново, Гостивар. (4784) 
Свидетелство за VI одделение на име Абдула 

Заими, е. Калиште, Гостивар. (4785) 
Здравствена легитимација на име Иљас Аде-

ми, е. Г. Речица, Тетово. (4786) 
Здравствена легитимација на име Назмија Аде-

ми, е. Г Речица, Тетово. (4787) 
Здравствена легитимација на име Шеќибе Аде-

ми, е. Г. Речица, Тетово. (4788) 
Здравствена легитимација на име Имер Адеми, 

е. Г. Речица, Тетово. (4789) 
* Здравствена легитимација на име Иљас Аде-

ми, е. Г. Речица, Тетово. (4790) 
Здравствена легитимација на име Хамдија 

Адеми, е. Г. Речица, Тетово. (4791) 
Здравствена легитимација на име Амер Адеми, 

е. Г. Речица, Тетово. (4792) 
Здравствена легитимација на име Меџаит Аде-

ми, е. Г. Речица, Тетово. (4793) 
Здравствена легитимација на име Сефет Та-

хири, е. Пирок, Тетово. (4794) 
Здравствена легитимација на име Узаир Ба -

сри, е. Шипковица, Тетово. (4795) 
Свидетелство за VI одделение на име Шаип 

Османи, е. Камењане, Тетово. (4796) 
Здравствена легитимација на име Кадире Аб-

дурамани, е. Требош, Тетово. (4797) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Абдула Рамадани, е. Челопек, Тетово. (4798) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Аљи Рамадани, е. Челопек, Тетово. (4799) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Салији Ајет, е. Д. Плачковица, Тетово. (4800) 
Свидетелство за VII одделение на име Е Ј У П 

Зибери, е, Шемшово, Тетово. (4801) 
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Воена книшка, издадена од Ниш на име Трен-
дафил Златевски, Скопје, , (4802) 

Воена книшка, издадена од С к о т е на име 
Томислав Тодоровски, Скопје. (4803) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Сафет Курбордовиќ, Скопје. (4804) 

Воена книшка, издадена од Мостар на име 
Киро Андреев, Скопје. (4805) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓи 
Наумоски, ул. „П. К. Даскалот" бр. 18, Прилеп. 

(4806) 
Свидетелство за VI одделение на име Трајанка 

Саботкоока, ул. „У. Кошарец" бб, Прилеп. (4807) 
Воена книшка на име Јован Ношпалоски, При-

леп. (4808) 
Свидетелство за IV одделение на име Блага 

Димоска, е. Горно Село, Прилеп. (4809) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јок-

сим Героски, е. Г. Крушје, Македонски Брод. (4810) 
Свидетелство за VI одделение на име Никола 

Комески, е. Дреновци, Прилеп. (4839) 
Свидетелство за IV одделение на ]<гме Павлина 

Комеска, е. Дреновци, Прилеп. (4840) 
Свидетелство за V одделение на име Ружа Ко-

меока, е. Дреновци, Прилеп. (4841) 
Работна книшка, издадена од Собранието на 

општина Ресен на име Јовановски Јорданов Драги, 
е. Асамати, Ресен. (4842) 

Свидетелство за IV одделение на име Стојан 
Петковски, е. Ораовдол, Титов Велес. (4843) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Исма-
ил Асани, е. Челопек, Тетово. (4844) 

Здравствена легитимација на име Џезаир Ха-
сани, е. Желино, Тетово. (4845) 

Здравствена легитимација, издадена од Тетово 
на име Нафи Хасани, е. Желино, Тетово. (4846) 

Здравствена легитимација на име Шадије Бе-
џети, е. Шемшово, Тетово. (4847) 

Лична карта на име Миодраг Станковски, е. 
Д. Седларце, Тетово. (4848) 

Свидетелство за IV одделение на име Муедин 
Усеини, е. Врапчиште, Гостивар. (4849) 

Свидетелство за V одделение на име Џемиле 
Лихајази, е. Врапчиште, Гостивар. (4850) 

Свидетелство за VI одделение на име Џемаил 
СеЈдини, Гостивар. (4851) 

Свидетелство за IV одделение на име Хамди 
Хасани, е. Врановце, Гостивар. (4852) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мен-
сур Хасан, е. Врапчиште, Гостивар. (4853) 

Свидетелство за IV одделение на име Зулфи-
ќар Илмиу, е. Врановце, Гостивар. (4854) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-
хаким Зенунки, е. Дебреше, Гостивар. (4855) 

Свидетелство за IV одделение на име Мефаил 
Сефери, е. Врапчиште, Гостивар. (4856) 

Свидетелство за III и IV одделение на име 
Рами Емрули, е. Калиште, Гостивар. (4857) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Пан-
че Петков, Скопје. (4858) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Џев-
џет Кадри, Скопје. (4859) 

Воена книшка на име Гоце Јосески, ул. „О. 
Чопела" бр. 183, Варош, Прилеп. (4860) 

Лична карта бр. 69280 на име Павлина Недес-
ка, ул. „П. Темелкоски" бр. 17, Прилеп. (4861) 

Ученичка книшка за II година на име Тодор 
Ристески, ул. ,,5 Пролетерска бригада" бр. 111, При-
леп. (4862) 

Работна книшка на име Бранко Трај чески, е. 
Тополчани, Прилеп. (4863) 

Свидетелство за IV одделение на име Мила-
динка Чуклеска, е. Клепач, Прилеп. (4864) 

Диплома и сведителство за III година па име 
Илија ѓорѓиоски, Прилеп. (4865) 

Свидетелство на ^ име Сузана Чапкуноска, е. 
.Тополчани, Прилеп. , (4866) 

Свидетелство за одделение на име Зора 
Пишлеска, е. Бучин, Крушево. (4867) 

Свидетелство за VЅII одделение на име Сла-
вица Тембелеска, е. Будан , Крушево. (4868) 
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Воена книшка, издадена на име Реџеп Зумбе-
ри, ул. „Љ. Гачев" бр. 23-а, Куманово. (4869) 

Воена книшка на име Муарем Ферати, е. Бе -
лица, Струга. (4870) 

Свидетелство за VIII одделение на име Славица 
Дамческа, е. Драгов дол, Македонски Брод. (4871) 

Свидетелство за II година на име Здравко 
Стојков, ул. „П. Алчев" бр. 8 Титов Велес. (4872) 

Здравствена легитимација, издадена од Гевге-
лија на име Ангелов Т. Стојан, е. Николич, Гев-
гелија. (4873) 

Свидетелство за V одделение на име Златко 
Југов, ул. „Д. Велков" бр. 17, Гевгелија. (4874) 

Земјоделска здравствена - легитимација на име 
Сабрие Сулејмани, е. Шипковица, Тетово. (4875) 

Свидетелство за VI одделение на име Атим. 
Абдии, е. Радиовце, Тетово. <4876) 

Здравствена легитимација на име Алип Са-
лији, е. М. Речица, Тетово. (4877) 

Здравствена легитимација на име Ил>ази А л и -
феми, е. Џепчиште, Тетово. (4878) 

Воена инвалидска книшка на име Спасе Трп-
чевски, е. Раотинце, Тетово. (4879) 

Свидетелство за V одделение, издадено во е. 
Боговиње, на име Неџамо Рецепи, е. Камењане, Те-
тово. (4880) 

Уверение за прва помош на име Бари Зибери, 
е. Дебреште, Гостивар. (4881) 

'Свидетелство за IV година и диплома за поло-
жен зав)ршен испит, издадени од Педагошката гим-
назија „Никола Карев" во Скопје на име Симеон 
Богданов, Скопје. (4882) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Изет 
Мемети, Скопје. (4883) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на 
име Зорица Јанкулова, е. Злокућани, Скопје. (4884) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Снежана Јанкуловска, е. Злокућани, Скопје. 

Работна книшка, издадена од Крива Паланка 
на име Стојан Стојановски, е. Радибуш, Крива 
Паланка. (4886) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Ремзи Камберов, Скопје. (4887) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Исак Сулејмани, Скопје. (4888) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Ибиб Дури, Скопје. (4889) 

Воена книшка, издадена во Дервента, на име 
Имер Имери, е. Идризово, Скопје. (4890) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Градежниот училишен центар „Нико 
Нестор" во Струга на име Лена Костадинова, Стру-
га. (4891) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Основното училиште „Тодор Јанев" на 'име Анева 
Пандура, Титов Велес. (4892) 

Свидетелство за VII одделение издадено од 
Основното училиште „Тодор Јанев", нас. Чашка на 
име Јорданов Миле, е. Раковец, Титов Велес. (4893) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на 
име Костова Маријонка, ул. „Крсте Мисирков" бр. 
22, Титов Велес. (4894) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Сефери Несет, е. Камењане, 
Тетово. (4895) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Сефери Бајрам, е. Камењане, 
Тетово. (4896) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Ајрули Б е к и р Нурија, е. К а -
мењане, Тетово. ( (4897) 

Свидетелство на име Кучевиќ Фикрета, е. Те-
арце, Тетово. (4898) 

Свидетелство за VIII одделение на име Самет 
Дурмиши, е. Пирок, Тетово. (4899) 

Свидетелство за IV одделение на име Рамадан 
Фазлиу, е. Теново, Тетово (4900) 

Свидетелство за VIII Одделение на име Даут 
Сабриу, е. Пирок, Тетово. (4901) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдул-
меџит Рамадани, е. М. Речица, Тетово. (4902) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зера Исмети, ул. „ЈНА" бр. 50, Тетово. (4903) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назиме Имери, ул. „ЈНА" бр. 50, Тетово, (4904) 

Здравствена легитимација на име Касим На-
зири, ул. ,Г. Стојчевски" бр. 102, Тетово. (4905) 

Диплома на име Рецеп Имери, е. Доброште, Те-
тово. (4906) 

Свидетелство за IV клас на име Букурие Б а ј -
рами, ул. „В. Кочовски" бр. 83, Тетово. (4907) 

Здравствена легитимациј а на име Драгица Апо-
столовска, е. Брвеница, Тетово. (4908) 

Свидетелство од VIII одделение, издадена од 
Основното училиште во е. Симница на име Али 
Хазр, е. Г. Бањица, Гостивар. (4909) 

Свидетелство за VII одделение на име Ристем 
Шабани, е. Врановце, Гостивар. (4910) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бла-
гуна Кечевска, ул. „Р. Митровиќ" бр. 175, е. Дра-
чево. (4911) 

Воена книшка на име Алексо Налески, е. Бе -
гани, Прилеп. (4912) 

Свидетелство на име Лапе Петрески, ул. ,,П. 
Котеска" бр. 122, Прилеп. (4913) 

Свидетелство на име Славе Апостолоски, ул. 
„Д. Корески" бр. 5, Прилеп. (4914) 

Уверение за прва помош на име Бранко Пет-
коски, ул. „К. Јосифоски" бр. 205, Прилеп. (4915) 

Свидетелство на име Б л а ж е Тодоров, ул. „Ц. 
Комарец" бр. 97, Прилеп. <4916) 

Свидетелство за III година на име Надежда 
Башеска, ул. „М. Цилкоски" бр. 20, Прилеп. (4917) 

Свидетелство за VIII одделение на име Даница 
Талеска, е. Подмол, бр. 10, Прилеп. <4918) 

Работна книшка на име Даница Талеска, е. 
Подмол, бр. 10, Прилеп. (4919) 

Картон за вработување на име Даница Талес-
ка, е. Подмол бр. 10, Прилеп. (4920) 

Работна книшка на име Наим Аметовски, е, 
Д'лга, Куманово. (4921) 

Свидетелство за VIII одделение на име Веап 
Рамани, е. Д. Татеши, Струга. <4922) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Тодорова Паца, е. Бањица, Титов Велес. (4923) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стој-
мирка Цветкоска, е. Долно Ботуше, М. Брод. (4924) 

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телство за завршено IV година издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" во Куманово на ш е Шпре-
са Јусуфи, Куманово. , (4958) 

Индекс бр. 3310, издаден од Технолошкиот ф а -
култет на име Ефтим Илиев, Скопје. (4959) 

Здравствена легитимација, издаден^ од КЗСО 
Штип — Филијала Виница на име Васка Цонева, 
ул. „4 Македонска бригада" бр. 4,1, Виница. <4925) 

Работна книшка на име Слободан Камчески, 
ул. „Б. Талески" бр. 98, Прилеп. <4926) 

Лична карта бр. 9891 на име Слободан Кам-
чески, ул. „В. Талески" бр. 98, Прилеп. (4927) 

Воена букћица, издадена од Воени отсек Титов 
Велес на име Караџов Васил, ул. „11 Октомври" 
бр. 2, Титов Велес. (4928) 

Воена книшка на име Бејтула Даути, е. Рако-
вец, Тетово. (4929) 

Свидетелство за IV одделение на име Слобо-
дан Касами, е. В. Речица, Тетово. (4930) 

Свидетелство за IV одделение на име Латиф 
Селами, нова населба Циглана, Гостивар.' (4931) 

Свидетелство за IV одделение на име Јануз 
Незири, е. Падалиште, Гостивар. (4932) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исен Сејдији, е. Г. Речица, Тетово. (4933) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Разије Сејдија, е. Г. Речица, Тетово. (4934) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сузана Сејдија, е. Г. Речица, Тетово. (4935) 

Воена книшка на име Реџец Шабани, ул. „М. 
Ацев" бр. 62, Тетово. (4956) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џеназије Хамзаи, е. Требош, Тетово. (4937) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Виљнет Хамзаи, е. Требош, Тетово. (4938) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иљми Хамзаи, е. Требош, Тетово. (4939) 

Земјоделска здравствена легитимација на ш е 
Зејди Исеини, е. Џепчиште, Тетово. (4940) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Фе-
рик Казими, е. Урвич, Тетово. (4941) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рамадан Изеири, е. Непроштено, Тетово. (4942) 

Земјоделска здравствена легитимација на" име 
Руѓиљ Далифи, е. Непроштено, Тетово. (4943) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Музафер Даљифи, е. Непроштено, Тетово. <4944) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Идрис Далифи, е. Непроштено, Тетово. (4945) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зебибе Далифи, е. Непроштено, Тетово. (4946) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ремзи Изаири, е. Непроштено, Тетово. <4947) 

Свидетелство за III година на име Лилјана 
Ѓорѓиевиќ, ул. „Хајдук Вељкова" бр. 8, Младено-
вац. (4948) 

Свидетелство за IV одделение на име Слобо-
данка Стојановска, е. Д. Јеловце, Гостивар. (4949) 

Свидетелство за IV одделение на име Анѓели-
на Петреска, е. Ж. Река, Гостивар. (4950) 

Свидетелство за IV одделение на име Насир 
Керабатоски, е. Врапчиште, Гостивар. (4951) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тасин 
Оејфулаи, е. Врапчиште, Гостивар. (4952) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хусин-
ќемал Фетаи, ул. „Ленинградска" бр. 1, Гостивар. 

(4953) 
Возачка дозвола, издадена од СВР — Кочани 

на име Атанасова Зора, ул. „Боро Ловџија" бр. 52, 
Кочани. (4954) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Ромо Ризваноеиќ, Скопје. (4955) 

Потврда за приклучок на вода, издадена од 
М. 3. „Долно Оризари" на име Авдиљ Муча, Скоп-
је. (4957) 

Потврда за приклучок на вода, издадена од 
М. 3. „Долно Оризари" на ш е Афет Муча, Скоп-
је. (4958) 

Потврда за приклучок на вода, издадена од 
М. 3. „Долно Оризари" на име Осман Куртишовиќ, 
Скопје. (4959) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје ,на 
име Дилбер Шашивари, Скопје. (4960) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Ристоски, ул. „К. Јосифоски" бр. 201, Прилеп. (4961) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ка-
лина Стојаноска, е. Русаково, Прилеп. (4962) 

Оружен лист бр. 711, издаден од Одделението 
за внатрешни работи во Брод Македонски на име 
Јованоски Станислав, е. Самоков, Брод Македон-
ски. (4963) 

Работна книшка, рег. бр. 10.755, издадена од 
Собранието на општината Ресен на име Христовски 
К. Иван, Ресен. (4964) 

Свидетелство на име Сирма Јаневска, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 266 Тетово. (4965) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сефер Исмани, е. Желино, Тетово. (4966) 

Земјоделска здравтсвена легитимација на име 
Камиле Рамадани, е. Желино, Тетово. (4967) 

Здравствена легитимација на име Аријета Би-
сими, ул. „Б. Тоска" бр. 14, Тетово. (4968) 

Свидетелство за VIII одделение на име Харун 
Гарипи, е. Камењане, Тетово. (4969) 

Диплома на име Надир Лимани, ул. „Бл. Тос-
ка" бр. 201, Тетово. (4970) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
тше Јакуп Исени, е. Сиричино, Тетово. (4971) 

Свидетелство за I година на име Рагби Јаша-
ри. е. Оризаре, Куманово. <4972) 

Свидетелство од И година гимназија, издадено 
од Гимназијата „Кочо Рацинк Титов Велес на име 
Вишинова Соња, ул. „Марксова" 6-Н/7, Титов Ве-
лес. ' (4428) 

Здравствена легитимација на иџе Фатиме Аб-
дију, е. Боговиње, Тетово. (4429) 

Свидетелство за VIII одделение на име Муха-
рем Хамзаи, . е. Врапчиште, Гостивар. (4430) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Душко Ѓуриќ, Скопје. (4431) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Решат 
Муфтар, Куманово. (4432) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" во Кума-
ново на име Драган Симоновски, Куманово. (4433) 

Слободна карта, издадена од ГСП во Скопје на 
име Слободан Телевски, Скопје. (4434) 

Диплома издадена од Гимназијата „Гоце Дел-
чев", Куманово на име Благојче Пешевски, ул. 
„Д. Божинов" бр. 26, Куманово. (4435) 

Работна книшка на име Исмаил Фазлиу, ул. 
„108" бб, Тетово. (4436) 

Свидетелство за IV клас, на име Наумовска 
Дафинка, е. Д. Љешница, Тетово. (4437) 

Здравствена книшка, издадена од Тетово на 
име Азир Исмани, е. Желино, Тетово. (4438) 

Свидетелство и диплома на име Мустафа Џе-
мил, Ново село II бр. 103, Тетово. (4439) 

Свидетелство на име Коста Јанчевски, е. Рао-
тинце, Тетово. (4440) 

Лична карта, издадена од ОВР Тетово на име 
Назиф Илјази, е. Лисец, Тетово. (4441) 

Здравствена легитимација на име Имери На-
зми, ул. „И. Р. Лола" бр. 191, Тетово. (4442) 

Здравствена легитимација на име Ѓеџеврие 
Алији, е. Орашје, Тетово. (4443) 

Свидетелство за I, II и III година, издадени од 
Гимназијата „Кочо Рацин" на име Стојковска Ма-
рика, Скопје. (4812) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основната школа „Народна Револуција", е. Богови-
ње на име Авзија Шеза, е. Камењане, Тетово. (4813) 

Здравствена легитимација, издадена од Тетово 
на име Емрулаи Рахим, е. Горна Љешница, Тетово. 

(4814) 
Земјоделска здравствена легитимација, издаде-

на од Тетово на име Таири Мустафи, е. Палатица, 
Тетово. (4815) 

Свидетелство за VIII одделение на- име Али-
нафи Шабани, Тетово. (4816) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хасан 
Саљија, е. Пирок, Тетово. <4817) 

Лична карта на име Муртезан Џемовски, е. 
Нераште, Тетово. ј (4818) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Азис Ајрулаи, е. Милетино, .Тетово. (4819) 

Воена книшка име Јонус Руфати, е. Бого-
виње, Тетово. <4820) 

Земјоделска здЈавствена легитимација на име 
Гил нас Нуредини, Камењане, Тетово. (4821) 

-Земјоделска здравствена легитимација на име 
Азис Б. Ајрулаи, о Милетино, Тетово. (4822) 

Свидетелство за* III и IV година и диплома 
на име Фадил Мемикии, Тетово. (4823) 

Свидетелство за V одделение на име Земири 
Сулејмани, е. Враг овце, Гостивар. (4824) 

Уверение за шивачки занает, издадено од Оп-
штина Гостивар на име Камбери Наџи, е. Д. Ба -
њица, Гостивар. (4825) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хаќим 
Максути, е. Градец, Гостивар. (4826) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фекри 
Џафери, е. Врановце, Гостивар. (4827) 

Свидетелство за одделение, издадено од 
Ц. О. У. во е. Блатец на име Петрова Стефка, е. 
Блатец, Виница. (4828) 

Свидетелство на име Донка Петрушева, е. Ј а -
кимов©, Виница. (4829) 
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Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на 
име Зоја Тодоровски, Куманово. (4830) 

Членска книшка за трудов инвалид, издадена 
во Скопје на име Ружа Анаковска, Скопје (4831) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО 
Скопје на име Ружа Ацковска, Скопје. (4832) 

Возна карта за I категорија инвалидност на име 
Ружа Дцковска, Скопје. (4833) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ан-
гелче Арсовски, Скопје. (4834) 

Работна книшка, издадена од Завод за врабо-
тување на име Бајрам Рамадан, Миљаим, Скопје. 

(4835) 
Индекс бр. 19273 издаден од Педагошка акаде-

мија на име Гордана Стојановска. (4836) 
Месечна возна карта за слободно возење, из-

дадена од ГСП во Скопје на име Ќамил Идризи, 
Скопје. (4837) 

Свидетелство за I клас на име Мирко Коцески, 
ул. „Октомвриска" 69 бр. 2/10, Прилеп. (4838) 

Здравствена легитимација на име Мефаил Еми-
ни, ул. „Корушка" бр. 22, Тетово. (4642) 

Свидетелство за IV одделение на име Идриз 
Лимани, е. Челопек, Тетово. (4643) 

Свидетелство за IV одделение на име Нухи 
Идризи, е. Челопек, Тетово. (4644) 

Свидетелство за IV одделение на име Џеват 
Идризи, е. Челопек, Тетово. (4645) 

Свидетелство за IV одделение на име Рушит 
Идризи е. Челопек, Тетово. (4646) 

Свидетелство за IV одделение на име Невзат 
Идризи, е Челопек, Тетово. (4647) 

Пасош на име Басри Рамадани, е Боговиње. 
Тетово. (4648) 

Лична карта бр. 67350 на име Басри Рамадани, 
е. Боговиње, Тетово. (4649) 

Возачка дозвола на име Басри Рамадани, с. 
Боговиње, Тетово. (4650) 

Свидетелство за IV година на име Бедрије Та-
ири, ул. „Чешел" бр. 1/6, Тетово. (4651) 

Свидетелство на име Фатмир Абдуахи, е. Сла-
тино, Тетово. (4652) 

Свидетелство за I одделеше на име Исак Му-
ареми, е. Камењане, Тетово. (4653) 

Свидетелство за VI одделение на име Кадри 
Зибери, е Камењане, Тетово. • (4654) 

Свидетелство на име Вера Андоноска, с. Зу-
бовце, Гостивар. (4655) 

Свидетелство за VI одделение на име Ирфан 
Керибиу, с. Тополица, Гостивар. (4656) 

Свидетелство за IV одделение на име Фуат 
Исмаиљи, с. Добри Дол, Гостивар. (4657) 

Свидетелство на име Викторија Реждевска, 
Берово. (4658) 

Диплома на име Викторија Реждевска, Берово 
(4659) 

Свидетелство за положен Завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Р. Ј. Кррчагин" во Скопје 
на име Андреја Ѓорѓиев, Скопје. (4660) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на 
име Мерџиване Бајрами, Скопје. (4661) 

Свидетелство за II одделение на име Грозда 
Станоева, е. Бањица, Титов Велес. (4662) 

Свидетелство за IV одделение на име Лепа 
Трајковска, с. Нежилово, Титов Велес (4663) 

Свидетелство за IV одделение на име Ратка 
Стојановска, е. Црешнево, Титрв Велес. (4664) 

Свидетелство на име Илије! Нико диновски, ул. 
„Д. Поповиќ" бр. 31, Гостивар. 4665) 

Свидетелство за IV одделение на име Мирја-
на Србиноска, е. Сушица, Гостивар. (4666) 

Свидетелство за IV одделение на име Десанка 
Каранфилоска, е. Сушица, Гостивар. (4667) 

Воена книшка, издадена во Босански Брод на 
име Среќко _Петковски, Скопје. (4668) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Ебиб Брути, Скопје. (4669) 

Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Лидија Стефановска, Куманово. (4670) 

Свидетелство за IV одделение на име Мира 
Панова, Титов Велес. (4671) 

Уверение бр. 07-1221/1, рег бр. 366, Исмаиљ 
Ибески, е. ћреглево, Македонски Брод. (4672) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сафет 
Емрули, е. М. Речица, Тетово. , (4673) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џезаир 
Заири, е. Милетино, Тетово. (4676) 

Свидетелство за V одделение на име Азби 
Ислами, с. Врановце, Гостивар. (4677) 

Свидетелство на име Цветко Стоилков, е. Ли-
пец, Виница. (4678) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ратко 
Јованов, е. Блатец, Виница. (4679) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име То-
де Димовски, Скопје. (4680) 

Свидетелство на име Миле Мицески, е. Шта-
вица, Прилеп. (4681) 

Свидетелство на име /Димитар Кајчевски, ул. 
„М. ПИЈ аде" бр. 229, Прилеп. (4682) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марија 
Крстеска, ул. „Р. Ристески" бр. 20, Прилеп. (4683) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ж и в к о 
Василески, ул. „Р. Иваноски" бр. 47-а, Прилеп. 

(4684) 
Возачка дозвола на име Драган Димевски, е. 

Пезово, Куманово. (4685) 
Воена книшка, издадена во Дебар на име Јани 

Халит, ул. „8 Септември" бр. 149, Дебар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 

Андоноски, ул. „Пиринска" бр. 3, Прилеп. (4687) 
Лин?]а карта, издадена од СВР — Прилеп на 

име Богатин Здравески, е. Никодин, Прилеп. (4688) 
Работна книшка, рег. бр. 1509, серија бр. 58814, 

издадена од Собранието на општина Охрид на име 
Митревски Ангелев Танаско, Ресен. (4689) 

Работна книшка на име Момчило Стојановски, 
ул. „Охридска" бр. 12, Куманово. (4690) 

Воена книшка на име Мклчо Димков Павлов-
ски, е. Опила, Крива Паланка. (4691) 

/Свидетелство за IV одделение на име Трајанка 
Андова, е. Оморани, Титов Велес. (4692) 

Здравствена книшка, на име Јусуфи Јусуф е. 
Желино, Тетово. (4693) 

Свидетелство за V одделение на име Нагип Ра-
мадани, е. Камењане, Тетово. (4694) 

Свидетелство за IV одделение на име Хусеин 
Идризи, е. Камењане, Тетово. (4695) 

Свидетелство за V одделение на име Абиљ 
Идризи, е. Камењане, Тетово. (4696) 

Здравствана легитимација на име Јованчо Три-
фуноЕСки, ул. „118" бр. 12, Тетово. (4697) 

Свидетелство од I до VII одделение на име 
Абдула Халими, е. Шипковица, Тетово (4698) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдураим Исмани, е. Камењане, Тетово. (4699) 

Пасош бр. 198960 на име Миона Митровиќ, 
Крушевац. (470) 

Свидетелство за IV одделение на име Лепосава 
Кукова, Гостивар (4701) 

Индекс бр. 13172 на име Милена Танеска, ул. 
,Кочо Зози" бр. 91, Гостивар. (4702) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бе ј -
тула Салију, е. Дебреше, Гостивар. (4703) 

Свидетелство за IV одделение на име Јованка 
Петреска, нова населба „Циглана", Гостивар. (4704) 

Свидетелство за V одделение на име Мирјана 
Попоска, нас. „Циглана", Гостивар. (4705) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општината Титов Велес на име Пановски Ѓошев 
Петре, ул. „Костурска" бр. 6, Титов Велес. (4973) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Даме Груев" Берово на име Лашев 
Никола, е. Градско, Титов Велес. (4974) 

Свидетелства за VII и VIII одделение издаде-
ни од Осмолетката „Даме Груев", Градско на име 
Лашев Атанас, е. Градско, Титов Велес. (4975) 

Ученичка книшка за IV разред, на и^е Емрули 
Ајдар, е. Добридол, Гостивар. 4976) 

Ученичка книшка за IV разред на име Емрули 
Емрула, е. Добридол, Гостивар. (4977) 
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КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето доцент или во 

повисоко звање по предметот Сметководство — 
калкулации во земјоделството 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, а согласно донесената одлука за критериу-
мите за избор на наставно-научните работници во 
РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за економика и организација на земјоделството 
— Скопје. -

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
'диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за цријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето н а ' конкурсот. 

Некомплетиран^! документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (566) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је, ООЗТ — Институтот за проучување на почвите 
— С коп Је 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето доцент или во 

повисоко звање по предметот хемија; 
— еден наставник во сите звања по предметот 

микробиологија за растително производство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ, а согласно донесената Одлука за крите-
риумите за избор на наставно-научните работници 
во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за проучување на почвите — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, куса биографија и список на струч-
ни и научни трудови се поднесуваат во четири при-
мероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на Конкурсот. 

^ к о м п л е т и р а н и документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето (562) 

Врз основа на член 90 од Законот за редовните 
судови („Сл. весник на СРМ" бр. 17/79) и член 157 
од Статутот на општината Титов Велес, Собрание-
то на општината Титов Велес на заедничката сед-
ница на Соборот на здружен труд, Соборот на 
месните заедници и Општествено-политичкио^ со-
бор, одржана на 10. X. 1980 година 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на судија на Општинскиот 

суд во Титов Велес 
Заинтересираните што ги исполнуваат условите 

од член 91 став 1 од Законот за редовните судови 
(„Сл. весник на СРМ" бр. 17/79), 'пријавите да ги 
достават до Собранието на општината Титов Велес 
— Комисија за избор и именување, во рок од 15 
дена сметацо од денот на објавувањето. (565) 

Работничкиот совет на ИГМ „Скопје" — Скоп->< 
Је, ООЗТ ИГМ „Слога" — Ресен, врз основа на 
член 51 од Статутот на ООЗТ 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за именување работоводен орган — директор 
на ООЗТ ИГМ „Слога" — Ресен 

За директор на основната организација може 
да биде именувано лице кое покрај општите усло-
ви ги исполнува и следните посебни услови: 

— да има завршено високо, вишо или средно 
образование и 5 години работно искуство; 

— да има средна стручна подготовка или ви-
сококвалификуван работник со над 10 години стаж 
во струката; 

— да покажал организаторски способности; 
— да ги познава проблемите на работењето во 

Основната организација; 
— да има морално-политички квалитети; 
— да не се утврдила неговата одговорност во 

постапката за санација на ОЗТ каде бил вработен 
пред конкурсот; 

— да не е осудуван и да не се води истрага 
за кривични дела според член 511 од ЗЗТ. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
Пријавите со образложение и докази за пред-

видените услови, во писмена форма, се доставуваат 
до ООЗТ ИГМ „Слога" — Ресен. (563) 

СОДРЖИНА 
420. Одлука за изменување на Одлуката за 

распоредување на девизите утврдени за 
потребите на Републиката и на општи-
ните во 1980 година — — — — у 673 

421. Одлука за изменување на Одлуката за 
намените, начинот и условите за корис-
тење на слободните парични средства на 
Републиката и на општините во 1980 го-
дина што се водат каќо депозит во На-
родната банка на Македонија — — — 673 

422. Одлука за изменување на Одлуката за 
распоред на средствата за изградба и оп-
ремување на нестопаноки објекти што се 
од општ интерес за Републиката за 1980 
година — — — — — — — — — 673 

423. Правилник за извршување на мерката 
на безбедност — задолжително лекување 
на алкохоличари и наркомани во здрав-
ствена организација — — — — — 674 

424. Правилник за условите за вклучување 
во средното специјално образование и 
воспитание и за бројот на учениците во 
паралелките односно во групите на орга-
низациите за средно специјално образова-
ние и воспита чие — — — — — — 674 

425. Упатство за видот, постапката и начинот 
на применување на педагошките мерки 
за учениците вј организациите за средно 
образование — — — — — — — 675 

426 Календар за организацијата на учебната 
година — — — — — — — — — 676 

427. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 31/80 од 11 септември 1980 година 677 

428. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 230/79 од 11 септември 1980 година 678 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
256. Одлука за вонредно усогласување на 

пензиите и другите парични примања 
според порастот на трошоците на живо-
тот во 1980 година — — — — — — 678 

257. Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зго-
лемено траење, степенот на зголемува-
њето на стажот на осигурувањето на тие 
работни места и постапката за утврду-
вање на фактичката 'состојба — — — 679 
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ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
1975 - 1979 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

КНИГА II 
Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979", 

Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата прак-
тика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи 
на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзакон-
ските и самоуправните нормативни акти. 

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени 
од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната 
материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидеј-
ки содржи одлуки што се однесуват на периодот по донесувањето на уставите 
од 1974 година и тоа пре димио во примена на постојните републички закони. 

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата 
на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен 
прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, 
адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на 
здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите 
и уедначување на судската и управната практика. 

Збирката се печати во ограничен број примероци. 
Цена на збирката е 250 динари. 

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ во една книга 
— Второ издание — 

Кривичен закон на СФР Југославија 
Кривичен закон на СР Македонија 
со експозе 
— Второ издание — 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 
— Второ изменето и дополнето издание — Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — 

Цена 95 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃА-
НИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари. 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА 

Цена 43 динари 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Цена 46 динари. 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

I 4 Цена 30 динари. 
ЗБИРКА НА! ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — Цена 65 динари. 
ОСНОВИ НА* КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА 
ПОЛИТИКА ; 

Цена 200 динари. 
УПРАВАТА &0 САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

Цена 90 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА I 

Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НД ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ 
— 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 
книгата веднаш се доставува заедно со сметка. 

Цена 50 динари. 

Цена 60 динари 
Цена 62 динари. 

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 Графичка завод „Гоце Делчев" — Скопје 


