
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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сува 650 динари. Овој број чини 10 
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438. 
Врз основа на член 59 и член 60, став 2 од 

Законот за премерот и катастарот на земјиштето 
(„Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБНОВА НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. За повторно вршење на премер, катастарско 
класирање и бонитирање на земјиштето и изра-
ботка на нов катастарски операт за подрачјето 
кое го определува градежното земјиште на Град 
Скопје, во целост се в р т и премер на: КО Скопје, 
КО Оризари, КО Горче Петров, КО Злакуќани, 
КО Нерези, КО Тафталиџе, КО Долно Водно, КО 
Горно Водно, КО Кисела Вода, КО Маџари, КО 
Бутел и КО Визбегово, а делумно КО Сарај, КО 
Горно Лисиче, КО Драчево, КО Инџиково, КО 
Сингели^, КО ровосело, КО Вучидол, КО Бардов-
ци, КО Трубарево, КО Усје и КО Сопиште. 

2. Средства за обнова на премерот и катаста-
рот на земјиштето обезбедува Собранието на Град 
Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на .Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1830/1 
16 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

2. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи и пазар да даде согласност 
на ценовниците за цените од претходната точка од 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 23-1837/1 
16 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

439. 
Врз основа на член 5 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлу-
ката за начинот на формирањето на цените и за 
мерките на непосредна општествена контрола на 
цените на производите и услугите од интерес на 
Републиката („Службен весник на СЕМ" бр. 19/75), 
член 101 од Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 1/80 и 38/80), Из -
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 
ШУМИТЕ 

1. До склучувањето на Општествен договор за 
цените на производите од искористувањето на шу-
мите, постојните цени можат да се зголемат во 
просек до 13°/о со задржување на постојните усло-
ви на продажба. 

440. 
Врз основа на член 5 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), точка 7 од Одлуката за начинот 
на формирањето на цените и за мерките на не-
посредна општествена контрола на цените на про-
изводите и услупите од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ" број 19/75), а во врска 
со член 101 од Законот за основите на системот 
на цените и за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 1/80 и 38/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО 

ПАТНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. За цените во патниот патнички сообраќај 
се пропишува мерката на непосредна општествена 
контрола на цените и давање согласност на тари-
фите. 

2. Постојните цени во патниот патнички со-
обраќај можат да се зголемат до 9%. 

3. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи и пазар да даде соглас-
ност на зголемените цени — тарифи во рамките 
утврдени со точка 2 од оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за давање 
согласност на тарифи за превоз на патници во 
јавен патен сообраќај („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/80). 

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

Бр. 23-1974/1 
23'октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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441. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

ч уставноста и законитоста на алинеите 2, 3 и 4 на 
точката 2 на член 38 од Правилникот за распоре-
дување на чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка на работниците во Централното основно учи-
лиште „Страшо Пинџур" во село Псача, општина 
Крива Паланка, донесен со референдум на 30 де-
кември 1977 година, на основа членот 433 од Уста-
вот на СР Македонију и членот 15, алинеја 2 и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 11 септември 1980 година, 'донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 2, 3 и 4 на точка-
та 2 на член 38 од Правилникот за распоредување 
на чистиот доход и за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците во Централното основно училиште 
„Страшо Пинџур" во село Псача, општина Крива 
Паланка, донесен со референдум на 30 декември 
1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Страшо Пинџур" во село Псача, општина Крива' 
Паланка, на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 6/80 од 10 јули 1980 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на оспорените 
одредби од актот означен во точката 1 на оваа од-
лука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за нивната 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и со Законот за основното воспитание и обра-
зование. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека во неговиот член 38 се утврдени основите за 
вреднување на работите и работните задачи на ра-
ботниците во училиштето. Секој од овие основи е 
поделен на елементи за кои се утврдени мерила 
изразени во бодови. При вреднувањето на основот 
сложеност, оспособеноста за работа — стручната 
подготовка, како средство за изразување на сло-
женоста, е предвидена во точката 2 на означениот 
член од правилникот, што во алинејата 2 на оваа 
точка, во која е извршено вреднување на работите 
и работните задачи на професорот, е вреднувана / 

со 100 бода, во алинејата 3 на наставникот со 80, а 
во алинејата 4 оспособеноста за работа — струч-
ната подготовка на учителот е вреднувана со 50 
бода. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното образование и воспитание („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), настав-" 
ници за одделенска настава во основно училиште 
можат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултет — педагошка група и педагошка акаде-
мија — отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Наставници по пред-
метна настава во основно училиште, според ставот 
2 од истиот член од означениот закон, можат да 
бидат лица што завршиле еднопредметна или дво-
предметна соодветна група за образование на на-
ставници на факултет, висока школа, ликовна ака-
демија, музичка академија, педагошка академија 
или виша школа. 

5. Според мислењето на Судов стручната под-
готовка, како средство за изразување сложеноста 
на работите и работните задачи, има значење во 
системот на распределбата на средствата за лич-
ните доходи, така што за работите и работните за-
дачи за кои е предвиден повисок степен на стручна 
подготовка, значи за кои се смета дека се посло-
жени, оправдано е од гледиштето на начелото на 
наградување според трудот да се предвидува по-
високо мерило по основот сложеност во однос на 
работите и работните задачи за кои е предвиден 
понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во 
случаите кота за вршење на одредени работи и 
работни задачи се цредвидени повеќе степени на 
стручна подготовка вреднувањето на тие работи се 
врши според нивната сложеност, а не според струч-
ната подготовка што ја има конкретниот работник. 
Имено, ако за вршењето на одредени работи и ра-
ботни задачи алтернативно се утврдени повеќе сте-
пени на стручна подготовка тоа значи дека сложе-
носта на тие работи и работни задачи е таква да 
може со успех да ги врши секој од работниците 
што има еден од утврдените степени на стручна 
подготовка. Поради тоа Судов смета дека при 
вреднувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, кога е во прашање еднаква сложе-
ност на- работите и работните задачи и кота со за-
конот е утврдено дека со било кој од предвидените 
степени на стручна подготовка со успех ќе се из-
ведува наставата, мора да се поаѓа од единствени 
мерила за вреднување на основот сложеност затоа 
што стручната подготовка е основен елемент за од-
редување степените на сложеноста на работите и 
работните задачи. На овој начин не се обезвредну-
ва значењето и влијанието на стручната подготов-
ка во развиен систем на основи и мерила за ра-
спределба на средствата за лични доходи според 
вложениот труд од причина што, доколку работ-
никот со повисок степен на стручна подготовка, 
при утврдувањето на конкретните резултати по-
стигнати во работата, покаже дека работите и ра-
ботните задачи ги извршил со поголем успех по 
квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одра-
зи и на неговиот конечен личен доход. 

Со алинеите 2, 3 и 4 на точката 2 на член 38 
од оспорениот правилник при вреднувањето на ос-
новот сложеност, за наставниците се предвидени 
различни мерила односно утврден е различен износ 
на бодови зависно од степенот на нивната стручна 
подготовка, иако со Законот за основното воспита-
ние и образование е оценето дека со еден од пред-
видените три односно два степена на стручна под-
готовка со успех може да се изведува наставата во 
основните училишта. Со оглед на тоа Судов утвр-
ди дека означените одредби од правилникот не се 
во согласност со начелото на распределба според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на 
член 79 од Законот за основното воспитание и об-
разование. 

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

У. бр. 6/80 
11 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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442. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на алинејата 2 на член 
37 и на членот 43-6 од Правилникот за распореду-
вање на чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка на работниците во Основното училиште 
„Добре Јовановски" во Прилеп, во состав на Ра-
ботната организација на основното образование и 
воспитание „11 Октомври" во Прилеп, донесен со 
референдум на 29 јануари 1980 година, како и на 
делот од овој правилник во кој како посебен услов 
за учество во распределбата на средствата за лич-
ни доходи е предвидено учеството во самоуправ-
ните органи, на основа членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и членот 15, алинеја 2 и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на И сеп-
тември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ; УКИНУВААТ алинејата 2 на член 37 и 
членот 43-6 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците во Основното училиште „Добре Јова-
новски" во Прилеп, во состав на Работната орга-
низација" на основното образование и воспитание 
„11 Октомври" во Прилеп, донесен со референдум 
на 29 јануари 1980 година, како и делот од овој 
правилник во кој како посебен услов за учество 
во распределбата на средствата за лични доходи е 
предвидено учеството во самоуправните органи. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Основното училиште „Добре 
Јовановски" во Прилеп, во состав на Работната ор-
ганизација на основното образование и воспитание 
„11 Октомври" во Прилеп, на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните ацшти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 26/80 донесено на седницата од 12 јуни 1980 го-
дина, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одредбите од актот означени во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведе-
на затоа што пред Судов основано се постави пра-
шањето за согласноста на овие одредби со начелото' 
на распределба според трудот и со Законот за ос-
новното воспитание и образование. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник на 
училиштето, во текот на постапката и на седни-
цата, Судов утврди дека според членот 37 од пра-
вилникот вредноста на работите и работните зада-
чи на секој работник во училиштето, покрај утвр-
дените со закон основи, се искажува преку струч-
ната подготовка односно работната способност стек-
ната со работа, како претпоставен придонес за-
вршена на работите и работните задачи. Понатаму 
во членот 38 од правилникот, стручната подготов-
ка на работникот е предвидена и црн утврдувањето 
на обемот и сложеноста на .работите и работните 
задачи. Во членот 43 од правилникот е утврдена 
вредноста на работите и работните задачи и тоа 
во табели посебно за секој вид работа и работна 
задача — на директорот, неговиот помошник, на-
ставниците и други. Вредноста на работите и ра-
ботните задачи е утврдена според основите обем и 
сложеност, одговорност и услови за работа, така 
што за секој вид работи и работни задачи по овие 
основи е определен број на бодови. Исто така пред-
видено е и вреднување на дополнителни работи и 
работни задачи, како на пример, за изведување на 
поправни, одделенски и вонредни испити за воз-
расни, за изведување на продолжена настава, за 
водење записник, за изработка на распоред на ча-
сови во училиштето и слично. 

Во врска со оспорениот член 43-6 Судов утвр-
ди дека во него стручната подготовка1 се вредну-
ва уште еднаш со нејзиното предвидување како 
посебен и самостоен основ. Според овој член за ли-
чен придонес на работникот во стекнувањето на 
доходот во училиштето и за неговата стручна под-
готовка, како една од претпоставките за квалите-
тот во работењето односно за нејзино стимулирање, 
на вработените им следуваат бодови: за квалифи-
куван работник 20 бода, за висококвалификуван 50 
бода, за работник со средна стручна подготовка 30, 
за работник со виша 70 и за работник со висока 
стручна подготовка 110 бода. 

5. Согласно начелото на распределба според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд, на секој работник му при-
паѓа од доходот на основната организација на здру-
жениот труд личен доход според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
е сој от тековен и минат труд го дал ео зголему-
вањето на доходот на основната организација. Во 
остварувањето на ова начело, работниците во ос-
новната организација на здружениот труд се долж-
н и к а утврдат основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи, со кои треба да се 
обезбеди личните доводи на работниците да се ут-
врдуваат Брз основа на нивниот придонес во рабо-
тата и во зависност од резултатите на трудот и ра-
ботењето што ќе ги оствари основната организа-
ција. Еден од основите за утврдување на работниот 
придонес на работникот, според ставот 3 на член 
129 од Законот за здружениот труд, е сложеноста 
на работите и работните задачи, која се изразува 
проку стручната подготовка на работникот. 

Со оглед на тоа што во алинејата 2 на член 
37 и во членот 43-6 од правилникот стручната под-
готовка е предвидена како самостоен основ за ут-
врдување придонесот на работникот, иако веќе 
еднаш е предвидена во ставот 2 на член 38, и соод-
ветно вреднувана во основот сложеност преку ис-
кажаните табели од членот 43, Судов утврди дека 
оспорените одредби од правилникот не се во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
утврдено во членот 2'2 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, како и тоа дека се во спротивност со 
ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд. 

6. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во 
текот на постапката и на седницата по сопствена 
иницијатива, Судов утврди дека како посебен ус-
лов за учество во распределбата на средствата за 
лични доходи во училиштето е предвидено учест-
вото на работниците во самоуправните органи. Овој 
услов скоро за сите работи и работни задачи е 
вреднуван со по 12 бода (освен за директорот по 
32 и за помошникот на директорот по 8 бода). 

Судов смета дека вреднувањето на учеството 
во самоуправните органи не е во согласност со 
Уставот и законот. Вреднувањето на работата во 
колегиј алките тела на управување не е во соглас-
ност со принципот и духот на самоуправувањето, 
бидејќи самоуправувањето не е само право, туку 
и должност од што произлегува и должноста на 
вршењето на самоуправната функција. Плаќањето 
на учеството во работата на органите на самоуп-
равувањето е спротивно на основната идеја на са-
моуправувањето затоа што се оди кон негова про-
фесионализација, што всушност не е смисла и цел 
на самоуправувањето. Поради тоа, Судов смета 
дека вршењето на функција сврзана со доверена 
задача на работникот во никој самоуправен орган 
не може да биде посебен основ за вреднување во 
системот на распределбата на средствата за лични 
доходи, со оглед на што Судов утврди дека табе-
лите од член 43 од оспорениот правилник не се во 
согласност со Уставот и законот и тоа во оние нив-
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ни точки во кои при утврдувањето на учеството во 
распределбата на средствата за лични доходи е 
предвидено вреднување на работата во самоуправ-
ните органи. 

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

У. бр. 26/80 
11 септември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

443. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 23 од Правил-
никот за распределба на чистиот доход и за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка • потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште „Кирил и Методиј" во Ти-
тов Велес, донесен со референдум на 29 декември 
1977 година, во делот во кој е извршено вредну-
вањето на наставно-воопитните работи и работни 
задачи по основот сложеност и на Одлуката бр. 
02-545, донесена на собирот на работните луѓе во 
Централното основно училиште „Кирил и Методиј" 
во Титов Велес, одржан на 25 јуни 1978 година, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членот 15, алинејата 2 и членот 20 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 23 од Правилникот за распределба 

на чистиот доход и за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците во Централното основно училиште 
„Кирил и Методиј" во Титов Велес, донесен со ре-
ферендум на 29 декември 1977 година, во делот во 
кој е извршено вреднувањето на наставно-воспит-
ните работи и работни задачи по основот сложе-
ност, и 

б) Одлуката бр. 02-545, донесена на собирот на 
работните луѓе во Централното основно училиште 
„Кирил и Методиј" во Титов Велес, одржан на 25 
јуни 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Кирил и Методиј" во Титов Велес, на начинот оп-
ределен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 195/79 од 17 април 1980 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
актите означени во точката 1 на оваа одлука. По-
стапката беше поведена затоа 4 што пред Судов 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уставот и законот. 

4. Разгледувајќи ги оспорените акти Судов, во 
текот на постапката и на седницата, утврди: 

а) Во табеларниот преглед од оспорениот член 
23 од правилникот за распределба на средствата 
за лични доходи е утврден бројот на бодовите по 
основите обем, сложеност на работите и работните 
задачи, одговорност во работата и потешки услови 
за работи и тоа за секој извршител на одделни ра-
боти и работни задачи. Вреднувајќи ја сложено-
ста на наставно-воспитните работи и работни зада-
чи по основот сложеност е утврден различен број 
бодови во зависност од тоа дали наставниот има 
средна, виша или висока стручна подготовка. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното образование и воспитание („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), наставници 

за одделенска настава во основно училиште можат 
да бидат лица што завршиле филозофски факул-
тет — педагошка група и педагошка академија — 
отсек за одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа. Наставници по предметна на-
става во основно училиште, според ставот 2 од 
истиот член од означениот закон, можат да бидат 
лица што завршиле еднопредметна или двопред-
-метна соодветна група за образование на настав-
ници на факултет, висока школа, ликовна акаде-
мија, музичка академија, педагошка академија или 
виша школа. 1 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за личните 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето на начелото на рас-
пределба според трудот да се предвидува повисоко 
мерило по основот сложеност во однос на работите 
и работните задачи за кои е предвиден понизок 
степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во слу-
чаите кога за вршење на одредени работи и работ-
ни задачи се предвидени повеќе степени на струч-
на подготовка, вреднувањето на тие работи се врши 
според нивната сложеност, а не според подготов-
ката што ја има конкретниот работник. Имено, ако 
за вршење на одредени работи и работни задачи 
алтернативно се утврдени повеќе степени на струч-
на подготовка тоа значи дека сложеноста на тие 
работи и работни задачи е таква што може со успех 
да ги врши секој од работниците што има еден од 
стецените на стручна подготовка предвидени во 
законот. Поради тоа Судов смета дека при вред-
нувањето на работите и работните задачи на на-
ставниците, кога е во прашање еднаква сложеност 
на работите и работните задачи и кога со закон е 
утврдено дека со било кој од предвидените степени 
на стручна подготовка со успех ќе се изведува на-
ставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за 
вреднување на основот сложеност. На овој начин 
не се обезвреднува значењето и влијанието на 
стручната подготовка во развиен систем на основи 
и мерила за распределба на средствата за лични 
доходи според вложениот труд затоа што, доколку 
работникот со повисок степен на отручна подготов-
ка при утврдувањето на конкретните резултати 
постигнати во работата, покаже дека работите ги 
извршил со поголем успех по квалитет и кванти-
тет тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот 
конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 23 
од правилникот, во делот во кој е извршено вред-
нување на наставно-воопитните работи и работни 
задачи по основот сложеност, за извршителите на 
овие работи и работни задачи е утврден различен 
износ на бодови односно предвидени се нееднакви 
мерила во зависност од степенот на стручната под-
готовка на наставниците, иако со закон е оценето 
дека наставно-воспитната работа во основните учи-
лишта може со успех да се врши со било кој од 
предвидените три односно два степена на стручна 
подговотка, Судов утврди дека означената одредба 
од правилникот, во оспорениот дел, не е во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование. 

б) Разгледувајќи ја оспорената Одлука бр. 
02-545 Судов утврди дека е донесена на собирот на 
работните луѓе во училиштето на седницата на 21 
јуни 1978 година. Со оваа одлука се врши измена 
и дополнување на одделни членови од правилникот 
за распределба на средствата за лични доходи. 
Оспорениот член 23 од правилникот со оваа одлука 
се менува во делот во кој е утврдена разликата во 
вреднувањето на сложеноста на наставно-воспит-
ните работи и работни задачи, така што на настав-
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ниците со висока стручна подготовка бодовите ут-
врдени по овој основ се намалуваат за 10 бода, а 
на наставниците со средна стручна подготовка им 
се зголемуваат за 10 бода. Исто така со оваа одлу-
ка е зголемен бројот на бодовите утврден по осно-
вот одговорност кој, впрочем, за сите извршители 
предвидени во членот 23 од правилникот е една-
ков. Со одлуката исто така е зголемена и вред-
носта на бодот. Најпосле, одлуката предвидува да 
се применува од 1 март 1978 година, а да влегува 
во сила со денот на донесувањето 21 јуни 1978 го-
дина. 

Со оглед на тоа што со оваа одлука и натаму 
се задржуваат разликите во вреднувањето на на-
ставно-воспитните работи и работни задачи во учи-
лиштето утврдени во членот 23 од правилникот за 
лични доходи, Судов утврди дека и оваа одлука не 
е во согласност со начелото на распределбата спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и во ставот 1 на член Г26 од За-
конот за здружениот труд, како и со ставовите 1 
и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание 
и образование. 

Судов, исто така, утврди дека оспорената одлу-
ка не е во согласност и со ставот 1 на член 463 од 
Законот за здружениот труд затоа што, иако ре-
гулира прашање од областа на личните доходи, 
односно е извршена измена на мерилата утврдени 
по основите сложеност и одговорност, таа е донесе-
на на собир на работните луѓе, а не со референдум. 
Со означениот член од законот е предвидено дека 
работниците, покрај другото, со референдум одлу-
чуваат за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. Ова од причина што 
референдумот, како форма во која работниците не-
посредно одлучуваат за најважните односи во ор-
ганизацијата на здружениот труд и во која интен-
зитетот на волјата на здружените работници доаѓа 
до нај потполн израз, претставува значително поси-
гурен облик за изразување на волјата и мисле-
њето на здружените работници, отколку собирот на 
работните луѓе. 

Воедно, Судот утврди дека оваа одлука не е во 
согласност и со начелото за забрана на повратното 
дејство на општите акти предвидено во членот 262 
од Уставот на СР Македонија, затоа што е донесе-
на на 21 јуни 1978 година, а е определено да се 
применува од 1 март истата година. Имено, според 
означениот член од Уставот, законите, другите про-
писи и општите акти не можат да имаат повратно 
дејство. Само со закон, може да се определи оддел-
ни негови одредби ако тоа го бара општиот инте-
рес утврден при донесувањето на законот да имаат 
повратно дејство. 

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

У. бр. 195/79 
11 септември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

444. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на деловите I и И на 
ставот 1 на член 38 од Правилникот за основите и 
мерилата за стекнување на доходот, распоредување 
на чистиот доход за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка на работ-
ниците во Централното основно училиште „Дим-
ката Ангелов — Габерот" во село Ваташа, донесен 
со референдум на 21 јануари 1978 година, на осно-
ва членот 433 од Уставот на СР Македонија и на 
членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за4 правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 11 септември 1980 
година, донесе 

1 О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ деловите I и II на ставот 
1 на член 38 од Правилникот за основите и ме-
рилата за стекнување на доходот, распоредување 
на чистиот доход за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка на работ-
ниците во Централното основно училиште „Дим-
ката Ангелов — Габерот" во село Ваташа, општина 
Кавадарци, донесен со референдум на 21 јануари 
1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Централното основно училиш-
те „Димката Ангелов — Габерот" во село Ваташа, 
општина Кавадарци, на начинот предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 211/79 донесено на седницата од 10 мај 1980 
година поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одредбите од актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена 
затоа што пред Судов основано се постави праша-
њето за согласноста на оспорените одредби со на-
челото на распределба според трудот и со Законот 
за основното воспитание и образование. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник на 
училиштето, во текот на постапката и на седни-
цата, Судов утврди дека во неговиот член 38 е 
определено аконтацијата на личниот доход на ра-
ботниците кои вршат наставн07в0спитна работа во 
училиштето да се утврдува според обемот и сло-
женоста на работите и работните задачи, одговор-
носта во работата, условите под кои работникот 
работи, придонесот по основ на минат труд и при-
донесот за квалитетно остварени резултати во ра-
ботата. Според деловите I и II на ставот 1 на овој 
член од правилникот е извршено вреднување на 
основите обем и сложеност на наставно-воспитните 
работи и работни задачи. Овие основи се разра-
ботени во елементи, кои се идентично утврдени и 
во деловите I и II на член 38 од правилникот. За 
секој од овие елементи утврдени се мерила изра-
зени во бодови. Разликата меѓу овие два дела од 
означениот член се состои во тоа што во делот I 
како извршители на овие работи и работни за-
дачи се предвидени наставниците во одделенска и 
предметна настава со виша и висока стручна под-
готовка и за нив е утврдено вкупно 250 бода, а во 
делот И се предвидени учителите односно настав-
ниците со средна стручна подготовка во предучи-
лишна, одделенска и предметна настава. За нив е 
утврден износ од 220 бода. 

Според начелото на распределба според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд од доходот на основната организаци-
ја на здружениот труд на секој работник му при-
паѓа личен доход за задоволување на неговите лич-
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ни, заеднички и општи општествени потреби спо-
ред резултатите од неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Исто 
така, според алинејата 8 на став 3 на член 13 од 
Законот за здружениот труд, работниците во основ-
ната организација на здружениот труд, остварувај-
ќи го правото на работа со општествени средства, 
заедно и рамноправно, покрај другото, стекнуваат 
личен доход според резултатите од својот труд и 
личниот придонес што го дале со својот тековен и 
минат труд за зголемувањето на доходот на основ-
ната организација на здружениот труд. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 
48/78), наставници за одделенска настава во основ-
но училиште можат да бидат лица што завршиле 
филозофски факултет — педагошка група, педа-
гошка академија — отсек за одделенска настава и 
лица што завршиле учителска школа. Наставници 
по предметна настава во основно училиште, според 
ставот 2 од истиот член од означениот закон, мо-
жат да бидат лица што завршиле еднопредметна 
или двопредметна соодветна група за образование 
на наставници на факултет, висока школа, ликов-
на академија, музичка академија, педагошка ака-
демија или виша Школа. 

Според мислењето на Судов, стручната подго-
товка како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за личните 
доходи така што, за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на Стручна под-
готовка, а тоа значи за кои се смета дека се по-
сложени, оправдано е од гледиштето на начелото 
на распределба според трудот да се предвидува по-
високо мерило по основот сложеност во однос на 
работите и работните задачи за кои е предвиден 
понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во 
случаите кога за вршење на одредени работи и ра-
ботни задачи се предвидени повеќе степени на 
стручна подготовка, вреднувањето на тие работи 
се врши според нивната сложеност, а не според 
подготовката што ја ,има конкретниот работник. 
Имено, ако за вршење на одредени работи и ра-
ботни задачи алтернативно се утврдени повеќе сте-

пени на стручна подготовка, тоа значи дека сложе-
носта на тие работи и работни задачи е таква, да 
може со успех да ги врши секој од работниците 
што има еден од утврдените степени на стручна 
подготовка. Поради тоа, Судов смета дека при 
вреднувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, кога е во прашање еднаква сложе-
ност на работите и работните задачи и кога со 
закон е утврдено дека со било кој од предвиде-
ните степени на стручна подготовка со успех ќе се 
изведува наставата, мора да се поаѓа од единстве-
ни мерила за вреднување на основот сложеност 
затоа што стручната подготовка е основен елемент 
за одредување степените на сложеноста на рабо-
тите и работните задачи. На овој начин не се обез-
вреднува значењето и влијанието на стручната под-
готовка во развиен систем на основи и мерила за 
распределба на средствата за лични доходи спо-
ред вложениот труд затоа што, доколку работни-
кот со повисок степен на стручна подготовка при 
утврдувањето на конкретните резултати постигнати 
во работата, покаже дека работите и работните за-
дачи ги извршил со поголем успех по квалитет и 
квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на не-
говиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со деловите I и II на 
ставот 1 на член 38 од оспорениот правилник за ра-
ботниците кои изведуваат настава во училиштето 
по сновите обем и сложеност на работите и работ-
ните задачи, се предвидени различни мерила и 
утврден е различен износ на бодови во зависност 
од степенот на стручната подготовка на настав-
н и о т , иако со законот е оценето дека со еден од 
предвидените три односно два степени на стручна 
подготовка може со успех да се изведува наста-
вата во основните училишта, Судов утврди дера 
оспорените одредби од правилникот не се во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд како, и со ставовите 1 и 2 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование. 

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

/ 

У. бр. 2)11/79 
11 септември 1980 година 

Скопје ' 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — 
ГЕВГЕЛИЈА 

256. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 
точка 4 од Статутот, Собранието на СИЗ за вра-
ботување — Гевгелија на седницата, одржана на 
10. 10. 1980 година, донесе 

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

ДЕКЕМВРИ 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружен труд за своите ра-

ботници и работните луѓе што вршат дејност со 
личен труд и средства во сопственост на граѓаните, 

за работниците вработени ка ј нив се ослободуваат 
од плаќање придонес за вработување за месеците 
ноември и декември 1980 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. 11. 1980 го-
дина. 

. Бр. 02-357 
10 октомври 1980 година 

Гевгелија 

Претседател, 
Петар Танчев, е. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Штип со реше-

нието Фи. бр. 326 од 15. II. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-518-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на работната организа-
ција — Локална радиостаница, ЦО — Берово. 

Основни дејности: 12035 — радио теревизија. 
Во правниот промет со трети лица има неогра-

ничени овластувања и целосна одговорност. 
Работната организација ќе ја застапува Рал-

повски Петар, директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Локалната радиоста-

ница , ЦО — Берово. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

326/79. (295) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 488 од 7. ХИ. 1978 година, на реги-
старска .влошка бр. 1-229-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — ОЗТ Дом на кул-
турата „Димитар Беровски", ЦО — Берово. 

Основни дејности: 1203 — култура, уметност и 
информации; 120331 — културно-образовни дејно-
сти; дејност на работнички и народни универзите-
ти, студентски, младински, пионерски и други до-
мови на културата, културно-просветни центри, 
друштва и ел. 

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

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ОЗТ Дом на култу-
ра „Димитар Беровски", ЦО — Берово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
488/78. (302) 

Работната 'организација ќе ја застапува Кала-
џиски Атанас, директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз 'основа на 
самоуправните општи акти на Основното училиште 
„Гоце Делчев", ЦО — село Митрашинци, Беровско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
417/78. (304) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 384 од 3. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-229-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Дом на културата „Димитар 
Беровски", ЦО — Берово. Правото на потпис на 
досегашниот в. д. директор на Домот на културата 
„Димитар Беровски", ЦО — Берово, Пехчевски 
Благој, престанува, а , за директор е именуван Шо-
повски Методи, кој со неограничени овластувања 
ќе ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Домот на културата „Димитар Бе-
ровски", ЦО од Берово, бр. 230 од 2. IV. 1979 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
384/79. (303) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 453 од 6. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-371-0-0 го запиша во суд-

с к и о т регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Комбинирана детска 
установа „23 Август", ЦО — Берово. 

Основни дејности: 130211 — дневен престој и 
пр ед учи лишио воспитание и образование на деца 
(јасли, обданишта, градинки, забавишта и ел.). 

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

Работната организација ќе ја застапува Алек-
сова Цвета, директор, со неограничени овластувања 
во застапувањето, но не може да оттуѓува без сог-
ласност на Советот основни средства и не може 
да склучува договори во вредност над 50.000 ди-
нари. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Комбинираната дет-
ска установа „23 Август", ЦО — Берово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
453/78. (309) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 484 од 6. VIII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. .1-90-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО Дом на културата „Никола Јонков 
Вапцаров", ЦО — Делчево. Правото на потпис на 
досегашниот директор на Домот на културата „Ни-
кола Јонков Вапцаров", ЦО — Делчево, Деспотов 
Славе, му престанува, а за в. д. директор е имену-
ван Томе Георгиевски кој. со неограничени овлас-
тувања ќе ја застанува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на Домот на кул-
турата „Никола Јонков Вапцаров", ЦО — Делчево 
бр. 0202-71 од 13. VII. 1979 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
484/79. (ЗИ) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 417 од 6. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-128-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Основно училиште 
„Гоце Делчев", ЦО — село Митрашинци, Беровско. 

Основни дејности: 1201 — образование; 120111 
— основно образование од општ тип; основно во-
спитание и образование на деца, младина и воз-
расни, што се врши во вид на потполно (осумго-
дишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) 
основно образование. 

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

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 393 од 5. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-90-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — РО Дом на културата 
„Никола Јонков Вапцаров", ЦО — Делчево. 

Основни дејности: 120321 — музеи, галерии, 
збирки и др.; 1203212 — библиотеки; 120331 — работ-
нички универзитет; 120350 радиостаница, 12034 кул-
турно-уметнички дејности; 120364 — прикажување 
на филмови. 

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

Работната организација ќе ја застапува Славе 
Деспотов, директор, со неограничени овластувања 
во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО Дом на култура-
та „Никола Јонков Вапцаров", ЦО — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 393/78. (312) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 761 од 22. X. 1979 година ,на реги-
старска влошка бр. 1-398-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација Заштитна организација „Метална галан-
терија" за професионална рехабилитација и вра-
ботување на инвалида со Ц. О. — Кочани. 

Основни дејности: 011315 — производство на 
клинци, заковки, вијци и други, жичани стоки; про-
изводство на метална галантерија (лимени закови-
ц а ковани заковици, заковици со обработка на 
симнување на струшка, осовиници и опруги) на-
менети за финализација на производството на Ин-
дустријата „Руен" — Кочани и за потребите на до-
машниот пазар; врши професионална рехабилита-
ција и вработување на инвалиди (лица со психо-
физички недостатоци). 

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

Работната организација ќе ја застапува Ристо 
НИКОЛОВ, В. Д. директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Заштитната органи-
зација „Метална галантерија" за професионална 
рехабилитација и вработување на инвалиди, ЦО — 
Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
761/79. (316) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 415 од 6. Х1Ј. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-129-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Ванчо Китанов", ЦО — Пехчево. 

Основни дејности: 1201 — образование; 120111 
— основно образование од општ тип; основно во-
спитание и образование на деца, младина и воз-
расни, што се врши во вид на потполно (осумго-
дишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) 
основно образование. 

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

Работната организација ќе ја застапува Инги-
лизов Димитар, директор, со неограничени овлас-
тувања во застапувањето. 

Уписот се извиши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основно 
училиште „Ванчо Китанов", ЦО — Пехчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
415/78. (321) 

Д-р Андон ѓорѓиев Кочев, директор, ја заста-
пува работната организација без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Здравствениот дом, 
ЦО — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
393/79. (323) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 577 од 8. ХХЈ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-385-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Центар за социјална 
работа, ЦО — Радовиш. 

Основни дејности: 130240 — социјална заштита; 
спроведување на социјалната заштита во општи-
ната; откривање, следење и проучување на состој-
бата и проблемите во областа на социјалната заш-
тита; сите стручни работи од областа на социјал-
ната заштита. 

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

Работната организација ќе ја застапува Сне-
жана Чачарова, в. д. директор, со неограничени 
овластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Центарот за социјал-
на работа, ЦО — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
577/78. (324) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 393 од 26.* IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-355-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За -
конот за здружен труд- Здравствен дом, ЦО — 
Радовиш. 

Основни дејности 130с— 120 — амбулант,но-по-
ликлиничка и диспанзерска здравствена заштита; 
општа медицина во Радовиш, соци јалистичка 
служба по општа медицина; здравствена заштита 
на детето со поливалентна патронажа 'од прет-
школска и школска возраст; забоздравствена заш-
тита; хигиено-епидемиолошка дејност; рентген ка-
бинет со АТД; здравствена заштита на жената со 
породилиште и патронажна служба; лабораторија; 
брза помош; пунктова здравствена станица во село 
Конче; пунктова здравствена станица во село 3ле-
тово; пунктова здравствена станица во село Пода-
реш; одделение за општа управа, правни и општи 
работи; одделение за финансиски работи; одделе-
ние за технички работи; снабдување со лекови и 
градска аптека. 

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

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 543 од 8. ХЈ1. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-176-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Работнички уни-
верзитет „Јоска Свештарот" со ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 120—331 — културно-обра-
зовни дејности. 

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

Работната организација ќе ја застапува Пала-
зов Алекса, директор, со неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Работничкиот уни-
верзитет „Јоска Свештарот" со ЦО — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
543/78. (327) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 527 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-240-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Кирил и Методија", ЦО — село Илови-
ца, Струмица. 

Основни дејности: 120—111 — основно образо-
вание од општ тип. 

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

Работната, организација ќе ја застапува То-
мислав Минов, директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основно 
училиште „Кирил и Методија", ЦО — село Илови-
ца, Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
527/78. (328) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 519 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-69-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Училиште за основ-
но музичко образование „Боро Џони", ЦО — Стру-
мица. 

Основни дејности: 120113 — посебно основно 
образование. 

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

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Училиштето за ос-
новно музичко образование „Боро Џони", ЦО — 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
519/78. (329) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 533 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-97-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За -
конот за здружен труд — Комбинирана детска ус-
танова „Детска радост", ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 13021 — дејност на устано-
ви за дневен престој на деца; дневен престој и 
предучилишни© воспитание и образование на деца 
(јасли, обданишта и градинка). 

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

Работната организација ќе ја застапува Пачоов 
Томе, директор, со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Комбинираната дет-
ска установа „Детска радост", ЦО — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
533/78. (330) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 563 од 8. XIX. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-45-0-0 го запиша во суд-
скиот оглас усогласувањето на РО Виша земјодел-
ска школа, ЦО — Струмица со Законот за здру-
жен труд. 

Основни дејности: 120134 — виши земјоделски 
и шумарски школи. 

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

Работната организација ќе ја застапува ѓорѓи 
Кочо Манчев, директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО Виша земјодел-
ска школа, ЦО — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
503/78. (331) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 198 од 9. VI. .1960 година, на реги-
старска влошка бр. 625 го запиша во судскиот ре-
стар основањето на работната организација Ин-
ститут за истражување на старословенската култу-
ра, во основање — Прилеп. 

Основни дејности: 12020 — научно-истражувач-
ки дејности: 120206 — хуманистички науки. 

Институтот ги врши следните работи: 
— собира, систематизира и ја публикува сев-

купната граѓа за историјата на културата на ј уж-
нословенските народи; 

— открива археолошки локалитети со траги на 
старословенска култура; 

— организира археолошки истражувања на ло-
калитетите; 

— организира истражувања во областа на ет-
ногенезата на јужнословенските народи и развојот 
на нивната култура во раниот среден век, посебно 
на македонскиот народ; 

— оспособува и специјализира млади научни 
кадри во ОБаа област. 

. Институтот има потполни овластувања во прав-
ниот промет со трети лица. 

Целосна одговорност за обврските во правниот 
промет со трети лица, со сите свои средства. 

Институтот ќе го застапува д-р Бошко Бабиќ, 
во границите на овластувањата утврдени со закон. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 198/80. (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 787 од 12. VIII. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1620-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежно-монтажната инсталатерска задруга „Град-
бапродукт" со целосна одговорност и ограничено 
емство — Скопје, ул. „ѓорѓи Капчев" бр. 20. 

Задругата е основана со договор на основачко-
то собрание, одржано на 9. VII. 1980 година. 

Основачи на Задругата се: Крсте Марковски, 
Симон Марковски, Даница Димовска, Живко Сто-
илковски, Владо В е л и ч е в с к и , Љубе Димовски, 
Виолета Ковалаковска, Димитар Тошевски, Ибраим 
Бафти и Рамуш Ибраиму 

Основни дејности: ѕидаро-фасадерска; инстала-
терска за водовод, гасни постројки и канализација; 
инсталатерска за централно греење и уреди за кли-
матизација. 

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

Задругарите здружени основачи на задругата 
во правниот промет со трети лица одговараат во 
границите на своите парични емства од по 3.000,00 
динари и тоа за обврските настанати пред нивното 
истапување во рок од две години по престанува-
њето. 

Застапник на задругата е Крсте Марковски, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 787/80. <431) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 811 од 16. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-846-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа 
„Коста Поп Ристов — Делчев", ЦО — Богданци, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Пеева Екатерина, управител, со неогра-
ничени овластувања, а како нов застапник се за-
пишува Соколова Ленка, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 811/80. (446) 

Оружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 836 од 5. IX. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-702-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа 
„Детска радост", ЦО — Гевгелија, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Коста-
дин Ристовски, директор, со неограничено овласту-
вање, а како нов застапник се запишува Магда-
лена Џинова, директор, со неограничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 836/80. (445) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 830 од 16. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка \ бр. 1-357-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Стручната служба за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделство „Напредок" 
— Кичево, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Јован Змеј коски, директор, со 
неограничено овластување, а како нов застапник 
се запишува инж. атр. Есат Зенку, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 830/80. (447) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-/ 
нието Фи. бр. 383 од 3. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-116-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на ЦОУ „Климент Охридски", ЦО — 
село Будинарци, Беровско. 

Му престанува правото на потпис на досегаш-
ниот директор на Централното основно училиште 
„Климент Охридски" од село Будинарци, Беровско, 
Шоповски Методи, а за в. д. директор е определен 
Царовски Благој, кој со неограничени овластувања 
ќе ја застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 383/79. (448) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 776 од 19. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1)16-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на ЦСУ „Климент Охридски", село 
Будинарци, Беровско. Правото на потпис на досе-
гашниот в. д. директор на ЦОУ „Климент Охрид-
ски" од село Будинарци, Беровско, Царевски Бла-
гој, престанува, а за директор е именуван Пачар-
ски Стојан, кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува организацијата. 

Од Окружниот ' стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 776/79. (449) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 383 од 4. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-158-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд РО за комунални 
услуги „Солидарност", ЦО — Виница. 

Основни дејности: 
050202 — изградба на хидроградежни објекти 

(изградба, реконструкција и поправка на надво-
решен водовод и канализација и на другите хи-
дроградежни објекти); 

— 050301 — поставување и поправка на гра-
дежни инсталации (внатрешни водоводи, канали-
зациони и електрични инсталации на парно греење, 
гасни инсталации, клима уреди и слично). 

Споредни дејности: 
090131 — поправка и одржување на електрич-

ни апарати за домаќинствата (поправка и одржу-
вање на електрични печки, шпорети, бојлери, ма-
шини за перење алишта, фрижидери, правосму-
калки и други електрични апарати за домаќин-
ството и з а , лична употреба, за угостителството и 
занаетчиството; 

090132 — поправка и одржување на радио-теле-
визиски апарати и уреди (поправка и одржување 
на радиоприемници и електрични апарати и уре-
ди и неспомнати електрични апарати и уреди); 

090139 — поправка и одржување на електрич-
ни машини и електротехнички апарати и уреди 

. (поправка и одржување на електрични мотори, 
полнење на акумулатори и винклување на мотори); 

100102 — уредување на улици и сообраќајници; 
100103 — уредување и одржување на ја,вни зе-

лени површини (парк шуми, паркови, дрвореди, 
скверови, тревници и зеленило кон- сообраќај ници 
и ел. зелени површини на станбени заедници, по-

вршини за рекреација и фискултура, игралишта, 
излетишта, фискултурни терени и ел); реки и уре-
дени брегови и заштитни зони кон населбите; 

100310 — производство и дистрибуциј а на вода 
(собирање, пречистување и дистрибуција на вода 
за домаќинствата и индустриските и други потро-
шувачи); 

100320 — пречистување и доведување на отпадни 
води (пречистување на , отпадни води и канали-
зациона мрежа со која се доведуваат отпадните 
води од домаќинствата и индустријата, како и ат-
мосферските води); 

100351 — чистење јавни површини во населби; 
100352 — изнесување, депонирање и преработ-

ка на отпадоци; 
100390 — Други комунални дејности (паркинг 

простори, чување гробишта, погребна служба, оџа-
чарски услуги и ел.). 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и од-
говара со сите свои средства (целосна одговорност). 

Драги Богатинов Серафимов со неограничени 
овластувања ќе ја застапува работнава организа-
ција. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 383/78. (451) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 380 од 28. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-424-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на ООЗТ за водостопанство „Осојни-
ца", ЦО — Виница. Правото на потпис на досе-
гашниот директор на ОЗТ за водостопанство „Осој-
ница" од Виница, Демир Демирали Амедов, пре-
станува, а за в. д. директор е именуван Ангелов 
Тодор, кој со неограничени овластувања ќе ја 
застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 380/79. (452) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 317 од 2. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-424-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување на ОЗТ за водостопанство „Осојница", 
ЦО — Виница. Досегашниот в. д." директор на ОЗТ 
за водостопанство „Осојница", ЦО од Виница, Де-
мир Демирали Амедов, е именуван за директор на 
работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 317/78. (453) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 617 од 11. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1-6-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на Ветеринарната 
станица, ЦО — Штип со Законот за здружен труд. 

Основни дејности: 020202 — земјоделски услуги 
за сточарство; вршење на земјоделски услуги за 
сточарство: заштита, лекување, вештачко осеме-
нување и други ветеринарни услуги, услуги на зе-
мјоделската стручна служба во областа на сто-
чарството, подготвување и услужно мешање на до-
биточна храна, подготвување производи за пазар 
и ел. 

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

Грнев Тодор ја застапува организацијата без 
ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на РО Ветеринарна 
станица, ЦО — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 617/78. (332) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со решет 
нието Фи. бр. 834 од 4. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-789-0-0-0 ја запиша во суд-
скиор регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Тодор Јанев", населба Чашка, општина Титов Ве-
лес, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Давчев Јордан, директор, а како нов 
застапник се запишува Коцевски Живко, в. д. ди-
ректор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 834/80. (444) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 624 од 18. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-81-0-0 го запиша во суд-, 
скиот регистар престанувањето поради здружува-
ње на ОЗТ за занаетчиство и трговија „Прогрес" 
од Делчево. Се брише од регистарот поради здру-
жување кон Комуналната организација на здру-
жен труд „Брегалница" — Делчево. 

Од Окружниот стопански' суд во Штип, Фи. 
бр. 624/78. (454) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 779 од 26. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-356-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Комбинираната детска установа 
„Гоце Делчев", ЦО — Пробиштип. 

Правото на потпис на досегашниот директор 
на Комбинираната детска установа „Гоце Делчев", 
ЦО од Пробиштип Пановски Александар преста-
нува, а за директор е именувана Мирјанка Стоја-
новска, која со неограничени овластувања ќе ја 
застапува работната организација. 

Од 'Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 779/79. (464) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 333 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-439-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
ЗО Универзитет „Кирил и Методиј" — Скопје, РО 
Институт за ориз со ЦО — Кочани. 

Организацијата е настаната со издвојување на 
ООЗТ Институт за ориз — Кочани од Здружената 
организација Универзитет „Кирил и Методиј" — 
Скопје. 

Основни дејности: 
120203 — со примена на научни методи ги ре-

шава проблемите од областа на оризопроизводство-
то низ следните отсеци: селекција, семе-контрола, 
агропедологија, фитозаштита, технологија и агро-
техника со наводнување; 

— со уздружна селекција создава исходен се-
менски материјал од оризоироизводството, проучу-
вање на своите отсеци; 

— врши репродукција на исход ен семенски ма-
теријал во сопствено опитно производно сто-
панство, како и во кооперација со други стопан-
ства; 

— врши промет на произведениот семенски ма-
теријал и други производи произведени во1 стопан-
ството, врши апробација и доработка на семенски 
материј ал; 

— врши агропедолошки испитувања на почви-
те за проектирање, изработува елаборати и проек-
ти за унапредување на непосредното производство; 

— го испитува квалитетот и примената на ми-
нералните ѓубрива, организира и изведува истра-
жувачки работи, сврзани со примената на совре-
мените достигања, преку соработка со организации 
во производството, врши анализа на растителен 
материјал, почва и вода; 

— проучува фитопатолошки и ентомолошки 
проблеми на растенијата; 

— врши здравствена контрола на семенски и 
саден материјал; 

— издава ц е р т и ф и к а т за здравствена состојба; 
— ја испитува фитофармакологиката и токси-

колошката вредност на пестицидите; 
— издава публикации од областа на својот де-

локруг за работа во Институтот; 
— развива кооперативни односи со индивиду-

ални производители. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација настапува со неограничени овласту-
вања и одговара со сите свои средства (целосна од-
говорност). 

Работната организација ќе ја застапува Нада 
Бојаџиева, в. д. директор, со неограничени овлас-
тувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО Институт за 
ориз, ЦО — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 333/78. (463) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство на име Горѓи Чотлески, ул. „М. 
Пијаде" бр. 118, Прилеп. (5168) 

Диплома на име Грозданка Петковска, ул. „4 
Јули" бр. 3/7, Куманово. (5169) 

Свидетелство за II одделение ' на име Лимко 
Алимоски, е. Пласница, Македонски Брод. (5170) 

Свидетелство за VIII одделение на име Слав-
ковски Стојан, е. Богомила, Титов Велес. (5171) 

Свидетелство за III клас на име Пешева Гори-
ца, е. Горобинци, Свети Николе. (5172) 

Свидетелство на име Раде Пејчев, ул. „Прво-
мајска" бр. 41, Титов Велес. (5173) 

Работна книшка, на име Кирил Анго Проданов, 
е. Моин, Гевгелија. (5174) 

- - Свидетелство на име Мусли Етеми, е. Ломница, 
Гостивар. (5175) 

Свидетелство за IV клас на име Текир Јашари, 
ул. „Р. Оџаклиески" бр. 68, Гостивар. (5176) 

Свидетелство за VI одделение на име Заим 
Зендел и, е. Врановце, Гостивар. (51177) 

Здравствена легитимација на име Светлана 
Станкова, ул. „М. Тито" бр. 1/3, Берово. (5178) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Младеноска, е Витолиште, Прилеп* (5179) 

Работна книшка на име Томислав Ваневски, е. 
Грешница, Македонски Брод. (5180) 

'Свидетелство за I одделение на име Лимко 
Алимоски, е. Пласница, Македонски Брод. (5181) 

Свидетелство за IV одделение на име Драгица 
Костоска, е. Г. Манастирец, Македонски Брод. (5182) 

Земјоделска 'здравствена легитимација на име 
Камбери Али, е. Шипковица, Тетово. (5183) 

Работна книшка на име Идриз Мурати, е. Не-
раште, Тетово. (5184) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бафти јар Зулбеар, е. Селце Кеч, Тетово. (5195) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
'Ибраим Зулбеар, е. Селце Кеч, Тетово. (5186) 

Пасош бр. МА 677450 на име Јонус Руфати, е. 
Боговиње, Тетово. (5188) 

Здравствена легитимација на име Ќенан Сеа-
дини, ул. „Вардарска" бр. 11, Тетово. (5189) 

Свидетелство, издадено од Основното училиш-
те во е. Групчин, Тетово на име Берзати Берзат, е. 
Групчин, Тетово. (5190) 

Здравствена легитимација, издадена од Тетово 
на име Јусуфи Исмаиљ, е. Стримница, Тетово. ,(5191) 

Свидетелство за IV одделение на име Лулзим 
Салиу, е. Пирок, Тетово. (5192) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аземије Емини, е. Бродец, Тетово. (5183) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ѓулкахе Емини, с. Селце, Тетово. (5194) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мамуд пј е Алија, с. Бродец, Тетово. (5195) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сељам Алија, с. Бродец. Тетово. (5196) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бајрам Емини, с. Бродец, Тетово. (5197) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сефер Алија, с. Бродец, Тетово. (5198) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хашим Алија, с. Бродец, Тетово. (5199) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Али Емини, с. Лавце, Тетово. (5200 

Свидетелство за IV клас на име Исмет Сулеј-
мани, е. Пирок, Тетово. (5201) 

Здравствена легитимација на име Мухабије 
Ибраими, ул. „М. Ацев" бр. 18, Тетово. (5202) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трпко 
ѓорѓевски, е. Доброште, Тетово. (5203) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дергут 
Беќири, е. Синичане, Тетово. (5204) 

Свидетелство за VI одделение на име Ружди 
Османи, е. Камењане, Тетово. (5205) 

Свидетелство за VIII клас на име Куртиши 
Кафери, е. Желино, Тетово. (5206) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Неџбедин Егеин, е, Палатица, Тетово. (5207) 

Потврда за завршена автошкола, на име Рис-
тоски Новак, Гостивар. (5208) 

Свидетелство на име Павлина Ангелова, ул. 
„Љ. Сантов" бр. 36, Кочани. (5209) 

Свидетелство за IV одделение на име Зуди 
Рецепи, е. Врапчиште, Гостивар. (261) 

Свидетелство за IV одделение на име Халими 
Бакиу, е. Врановце, Гостивар. (262) 

Свидетелство за IV одделение на име Исмаиљ 
Чауши, е. Врапчиште, Гостивар. (266) 

Свидетелство за IV одделение на име Насиф 
Чауши, е. Врапчиште, Гостивар. (263) 

Свидетелство за VI одделение на име Џемиљ 
Зулбеари, е. Врановце, Гостивар. (265) 

Свидетелство за VII одделение на име Екрем 
Арифи, е. Врановце, Гостивар. (266) 

Свидетелство за IV одделение на име Себадин 
Идризи, е. Врапчиште, Гостивар. (267) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џафер 
Абдула, е. Врапчиште, Гостивар. (268) 

Свидетелство за V одделение на име Ќенан 
Мустафи, е. Врапчиште, Гостивар. (269) 

Свидетелство за VIII одделение на име Таџу-
дин Сејфулаи, е. Врапчиште, Гостивар. (270) 

Свидетелство за VII одделение на име Мислим 
Аземи, е. Калиште, Гостивар. (271) 

Свидетелство за IV година на име К а ш и ф Зен-
дели, Гостивар. (272) 

Ученичка книшка од I до VI одделение на име 
Димитар Јосифоски, Гостивар. (273) 

Диплома на име Ќенан Мерсими, е. Речане, Го-
стивар. (274) 

Ученичка книшка на име име Ферије Пј азити, 
ул. „Бр. Гиноски" бр. 64, Гостивар. (275) 

Свидетелство за IV клас на име Ќерим Меду-
ши, е. Трново, Гостивар. (276) 

Свидетелства за завршено 1,11, Ш и IV година 
и диплома за положен завршен испит, издадени од 
ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје на име Цве-
тан Младеновски, Скопје. (277) 

Свидетелство — ученичка книшка од I до VIII 
одделение, издадено од О. У. „Кирил Пе јчиновић 
во Скопје на име Цветан Т. Младеновски, Скопје. 

(278) 
Ученичка книшка на име Ајка Реброња, е. 

Десово, Прилеп. (279) 
Ученичка книшка на име Снежана Колеска, ул. 

„Бр. Шемкоски" бр. 61, Прилеп. (280) 
Диплома на име Менка Хаџиспироска, ул. „Б. 

Кидрич" бр. 50, Прилеп. (281) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо 

Павлоски, ул. „Оцка Михајл оски" бр. 4, Прилеп. 
(282) 

Ученичка книшка на име Сотир Николоски, ул. 
„Марксова" бр. 182, Прилеп. (283) 

Диплома на име Мирко Родески, ул. „Ленин" 
бр. 212, Прилеп. (284) 

Ученичка книшка на име Сунчана Крстеска, 
ул „Г. Димитров" бр. 31, Прилеп. (285) 

Ученичка книшка на име Садрија Рустемоски, 
ул. „Тр из ла" бр. 747, Прилеп. ' (286) 

Диплома на име Благоја Талески, ул. „Д. Ка-
рев" бр. 10, Прилеп. (287) 

Свидетелство на име Рабит Салији, е. Ваксинце, 
Куманово. (288) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово, на име Аљии Несет, е. Желино. (289) 

Свидетелство од VI одделение, издадено од 
Основното училиште на име Џафери Рудне, е. 
Стримница, е. Желино. (290) 

Свидетелство, издадено од Основно училиште 
„Братство", е. Челопек на име Сашадани Неби, е. 
Радиовце, Тетово. (291) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Касам Абдурамани, е. Требош, 
Тетово. (292) 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од Тетово на име Гафур Абдурамани, е. Тре-
бош, Тетово. (293) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Земри Емшија, е. Боговиње, Тетово. (294) 

Лична карта на име Земри Емшија, е. Бого-
виње, Тетово. (295) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јохја 
Медиу, е. Пршовце, Тетово. (296) 

Работна книшка на име Емрљи Исмаили, е. Г. 
Седларце, Тетово. (297) 

Свидетелство за VIII одделение на име Махир 
Абдили, е. Пирок, Тетово. (298) 

Свидетелство за IV одделение на име Хашим 
Јашари, е. Пршовце, Тетово. (299) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Земрије Азизи, е. Боговиње, Тетово. (ЗОО) 

Здравствена легитимација на име Нема лаки 
Сејдиу, е. Г. Речица. Тетово. (301) 

Свидетелство за IV одделение на име Исмаил 
Далифи, е. Непроштено, Тетово. (302) 

Свидетелство за VI одделение на име Абази 
Абдураман, е. Д. Палчиште, Тетово. (303) 

Свидетелство за V одделение на име Сали Аса-
ни, е. Градец, Тетово. (305) 

Свидетелство за IV одделение на име Шабан 
Махир, е. Бозовце, Тетово. (306) 

Здравствена легитимација на име Надије Али-
ти, ул. „Битолска" бр. 52, Тетово. (307) 

Ученичка книшка од I до IV одделение на име 
Сефедин Ејупи, е. Видуше, Гостивар. (310) 

Свидетелство за V одделение на име Дашмир 
Муслији, е. Врановце, Госливад. (311) 

Свидетелство за VII одделение на име Камбер 
Халиме, е. Врановце, Гостивар. (312) 

Свидетелство за VI клас на име Илас Јакупи, 
е. Чајле, Гостивар. ' (313) 

Свидетелство за VII одделение на име Реџеп 
Мемети, е. Чајле, Гостивар. (314) 

Свидетелство за I и II година на име Јорданка 
Билбилоска, Гостивар. (315) 

Свидетелство за IV одделение на име Екрем 
Мехмеди, е. Добри Дол, Гостивар. (316) 

Свидетелство за VI одделение на име Хаби 
Мемеди, ул. „18 Ноември" бб, Гостивар. (317) 

Свидетелство за IV одделение на име Равман 
Јанузи, е. Кежевица, Гостивар. (318) 

Свидетелство за IV одделение на име Ѓурѓа 
Ќироска, е. Сушица, Гостивар. (319) 

Свидетелство на име Милан Каракашев, е. 
Умлена, Берово. (32)0) 

Воена книшка, издадена од Вршац на име Вел-
че Трпевски, Скопје. (321) 

Свидетелство за положен матурски испит, из-
дадено на име Фидан Симоновски, Скопје. (322) 
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Свидетелство за III и IV година, и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Кадри Ља-
тифа, Куманово. (323) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Вишата гимназија „Мирче Ацев" — Прилеп на име 
Дамески Димитрија, е. Долнени, Прилеп. (324) 

Ученичка книшка на име Сафет Амероски, ул. 
„Д. Завој" бр. 23-в, Прилеп. (325) 

Ученичка книшка на име Виолета Лоздева, ул. 
„Никшичка" бр. 36, Прилеп. (326) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цветко 
Петрески, е. Долнени, Прилеп. (327) 

Ученичка книшка на име Сашо Бобаноски, 
ул. „Ленин" бр. 227, Прилеп. (328) 

Ученичка кашика на име Алија Мемедоски, 
ул. „Гризла" бр. 249, Прилеп. (329) 

Свидетелство за I година на име Љупчо Секу-
лоски, ул. „Мукос" бр. 60, Прилеп. (330) 

Ученичка книшка на име Рамиз Веселоски, ул. 
„Тризла" бр. 127, Прилеп. (331) 

Индекс на име Панче Михајлов, ул. „4 Јули" 
бр. 34, Кочани. . (332) 

Индекс на име Злате Бонески, ул. „Д. Хаџи 
Димев" бр. 13, Прилеп. (333)' 

Ученичка книшка на име Кире Белкоски, ул. 
„М. Цветаноски" бр. 1, Прилеп. (334) 

Ученичка книшка на име Маре Христоска, ул. 
„Авала" бр. 54, Прилеп. (335) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Бранко Станчев, е. Бањица, Титов Велес. (336) 

Свидетелство за III година на име Нада Цацо-
ва, е. Разловце, Титов Велес. (337) 

Свидетелство за I клас на име Гроздан Тодо-
ровски, ул. „Благој Ѓорев" бр. 157, Титов Велес. 

(338) 
Свидетелство за И година на име Благица Ду-

кадиневска, ул. Београдска" бр. 50, Титов Велес. 
(339) 

Свидетелство за VII одделение на име Никола 
Будима Ристовски, е. Извор, Титов Велес. (340) 

Работна книшка на име Музафер Исмаили, е. 
Камењане, Тетово. (341) 

Свидетелство за IV одделение на имед Менка 
Мишевска, е. Луковица, Тетово. (342) 

Свидетелство за IV одделение на име Таса Ми-
лошевска, е. Луковица, Тетово. (343) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исак Рамадани, е. Раковец, Тетово. (344) 

Свидетелство за VI одделение на име Исмет 
Салии, е. Челопек, Тетово. (345) 

Свидетелство за IV одделение на име Јусуф 
Адеми, е. Дебреше, Гостивар. (346) 

Свидетелство за IV одделение на име Сабит 
Сали, е. Врапчиште, Гостивар. (347) 

Свидетелство за II одделение на име Бурхан 
Зелко, е. Врапчиште, Гостивар. (348) 

Свидетелство за IV одделение на име Реџеп 
Иртма, е. Врапчиште, Гостивар. (349) 

Свидетелство за III одделение на име Шевиељ 
Речани, е. Врапчиште, Гостивар. (350) 

Свидетелство за IV одделение на име Адемса-
фи Куклин, е. Врапчиште, Гостивар. (351) 

Свидетелство за IV одделение на име Фадил 
Мурати, е. Врапчиште, Гостивар. (352)' 

Свидетелство за III одделение на име Саљи 
Шикази, е. Врапчиште, Гостивар. (353) 

Работна книшка на име Душанка Б а р л е в с к а , 
ул. „Г. Делчев" бр. 2, Гостивар. (354) 

Свидетелство за IV одделение на име Бесир 
Шабани, е. Дебреше, Гостивар. (355) 

Свидетелство за VI одделение на име Мамут 
Мексути, о. Врановце, Гостивар. (356) 

Автобуска карта со намаление од 50%, издаде-
на од ГСП во Скопје на име Благоја Бошковски, 
Скопје. (357) 

Воен документ, издаден од Народна одбрана — 
Куманово на име Трајковиќ Здравко, е. Опае, Ку-, 
маново. (358) 

Воена книшка, издадена од Кратово на име 
Стоимановски (Русе) Бранко, е. Страцин, Кратово. 

(359) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил 

Мелодини, е. Делогожда, Струга. (360) 
Свидетелство за VIII одделение на име Агин 

Алити, е. Делогожди, Струга. (361) 
Свидетелство за VII одделение на име Заим 

Хајроски, е. Преглово, Македонски Брод. (362) 
Свидетелство за IV одделение на име Рада 

Тренкоска, е. Белица, Македонски Брод. (363) 
Свидетелство за IV одделение на име Мемед 

Селманоски, е. Пласница, Македонски Брод. (364) 
Свидетелство за VII одделение, на име Сулков-

ски Рамиз, е. Мелница, Титов Велес. (366) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, на 

име Арсовски Стојан, е. Голозинци, Титов Велес. 
(367) 

Ученичка книшка, издадена на име Финаева 
Валентина, е. Градско, Титов Велес. (368) 

Свидетелство за VIII клас 1962/63 год. на име 
Павлина Давчева, ул. „И. Р. Лола" бр. 8, Титов 
Велес. (369) 

Свидетелство за II година на име Зафир Анге-
лов, е. Град, Титов Велес. (370) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бла-
гој Перковски, е. Долно Врановце, Титов Велес. 

(371) ' 
Свидетелство на име Драгица Андонова,. е. Ро-

соман, Титов Велес. (372) 
Свидетелство" за IV одделение на име Магда 

Трај кова, е. Рлевци, Титов Велес. (373) 
. Лична карта, издадена од СВР Тетово на име 

Ирија Мисими, ул. „Бл. Тоска" бр. 184, Тетово. (374) 
Свидетелство за VII одделение на име Берзат 

Мифтари,. е. Вешала, Тетово. (375) 
Свидетелство за III одделение на име Назиф* 

Асипи, е. Порој, Тетово. (376) 
Свидетелство за IV одделение на име Изаир 

Алија, е. Копачани Дол, Тетово. (377) 
Свидетелство за V одделение на име Адиљ Аба-

зи, ул. „Корушка" бр. 33, Тетово. (378) 
Свидетелство за IV одделение на име Живка 

Мишевска, е. Луковица, Тетово. (379) 
Свидетелство за IV одделение на име Нико Јан-

куловски, е. Луковица, Тетово. (380) 
Ученичка нишка за VI одделение на име Ајет 

Ислами, е. Порој, Тетово. (381) 
Земјоделска здравствена легитимација, издаде-

на од Тетово на име Бафќари Хамијете, е. Горна 
Лешница, Тетово. (382) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Бафќари Ануше, Горна Леш-
ница, Тетово. (383) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште на име Ељмази Фаузи, е. Ж е -
лино, Тетово. (384) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Желино на име Идризи Са-
федин, е. Горна Лешница, Тетово. (385) 

Свидетелство, издадено на име Ајети Ајет, е. 
Добри Дол, Гостивар. (386) 

Свидетелство за завршено V одделение, на име 
Исан Мустафи, е. Добри Дол, Гостивар. (387) 

Лична карта на име Борче Исакоски, кеј „Вар-
дар" згр. III, влез 1/13, Гостивар. (388) 

Свидетелство за V одделение на и&е Невзат 
Јусуфи, е. Корито, Гостивар. * (389) 

Свидетелство за VII клас на име Фаредин Да-
ути, ул. „18 Ноември" бр. 160, Гостивар. (390) 

Свидетелство за IV клас на име Хакил Рецепи, 
е. Чајле, Гостивар. (391) 

Свидетелство за IV одделение на име Шукри 
Ибиши, ул. „Г. Делчев" бб, Гостивар. * (392) 

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Го-
стивар на име Даудин Шаќири, е. Корито, Гостивар. 

(393) 
Свидетелство за V одделение на име Харун 

Елези, е. Чајле, Гостивар. (394) 
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Свидетелство за VI одделение на име Јах ја 
Абдилкер,им, е. Градец, Гостивар. (395) 

Свидетелство :на име Абдулбари Камили, с. 
Добри Дол, Гостивар. (396) 

Свидетелство за VI одделение на име Мустафа 
Шериф, е. Врапчиште, Гостивар. (397) 

Свидетелство за IV одделение на име Нејат 
Идризи, с. Врановце, Гостивар. (398) 

Свидетелство за III одделение на име Узеир 
Мемети, е. Дебреше, Гостивар. (399) 

Свидетелство за IV одделение на име Екрем 
Бајрами, с. Дебреше, Гостивар. (400) 

Свидетелство за IV одделение на име Мамут 
Оламани, е. Врапчиште, Гостивар. (401) 

Свидетелство за VII одделение на име Реџеп 
Шахини, е. Дебреше, Гостивар. (402) 

Свидетелство за V одделение на име Џемил-
Бањица, е. Врапчиште, Гостивар. (403) 

Свидетелство за IV одделение на име Хазби 
Хиса, е. Врапчиште, Гостивар. (404) 

Свидетелство за V одделение на име Јашар 
Емин, е. Врапчиште, Гостивар. (405) 

Свидетелство за VIII одделение на име Свет-
лана Пуловска, е. Владимирово, Берово. (406) 

Ученичка книшка на име Добран Спасов, Дел-
чево. (407) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Основното училиште „Васил Главинов", е. Цера I 
на име Ванчо Манасиев, е. Цера I, Кочани. (408) 

Свидетелство на име Ванчо Стоилов, ул. „Гли-
гор Прличев" бр. 17, Кочани. (409) 

Здравствена легитимација на име Горѓи До-
девски, ул. „В. Поп Јорданов" бр. 32, Кочани. 

(410) 
х Здравствена легитимација на име Драгутин 

Педра Дермоски, е. Клепач, Прилеп. (411) 
Ученичка книшка на име Жана Димзоска, ул. 

„Бр. Бешироски" бр, 17, Прилеп. (412) 
Свидетелство за V и VI одделение на име Трај -

че Димоски, ул. „Ленин" бр. 227, Прилеп. (413) 
Ученичка книшка на име Хомер Мемедоски, ул. 

„Тризла" бр. 96, Прилеп. (414) 
Работна книшка на име Милева ѓорѓиева, ул. 

„В. Ѓоргов" бр. 7-а, Титов Велес. (415) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 

Темеловски, ул. „Бл. Кирков" бр. 24, Титов Ве-
лес. (416) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Народна Револуција" на ' име 
Ристески Цветан, е. Камењане, Тетово. (417) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од е. 
Боговиње на име Асани Далип, е. Боговиње, Те-
тово. , (418) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Абдиу 
Ибраим, е. Камењане, Тетово. (419) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Реџеп Мустафи, е. Пршовце, Тетово. (420) 

Свидетелство за IV одделение на име Џабир 
Мемети, е. Пршовце. Тетово. (421) 

Работна книшка на име Јаворка Исаковска, ул. 
„Кочанска" бр. 4, Тетово. (422) 

Свидетелство за IV одделение на име Паир 
Арифи, е. Г. Палчиште, Тетово. (423) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зудиј е Ајдари, е. Г. Лешница, Тетово. (424) 

Свидетелство за IV одделение на име Рамадан 
Јашари, ул. „Јадранска" бр. 13, Тетово. <425) 

Здравствена легитимација на име Амет Емур-
лаи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 142, Тетово. (426) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бесник Месими, ул. „И. Р. Лола" б.б., Тетово. (427) 

Уверение на име Лепоса Столевска, ул. „Шар 
Планина" бр. 17, Тетово. (428) 

Свидетелство за IV одделение на име Амет 
Брузилани, е. Бродец, Тетово. (429) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Са-
брјан Узаири, е. Требош, Тетово. (431) 

Диплома на име Љетафет Чатири, ул. „141" бр. 
28, Тетово. (432) 

Свидетелство за IV одделение на име Шефик 
.Рустеми, е. Џепчиште, Тетово. (433) 

Свидетелство за IV одделение на име Алија' 
Фетаи, е. Урвич, Тетово. (434) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 
Горица Исеска, е. Глоѓи, Тетово. (435) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шакир Шакири, с.< Шипковица, Тетово. (436) 

Здравствена легитимација на име Аки Мажла-
ми, е. Боговиње, Тетово. (437) 

Свидетелство за VII одделение на име Џемаил 
Ружди, е. Добри Дол, Гостивар. (439) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од е. 
Калиште на име Ислами Имер, е. Калиште, Гости-
вар. (440) 

Свидетелство за VI одделение на име Алуш 
Арифи, ул. „18 Ноември" б.б., Гостивар. (441) 

Свидетелство за IV одделение на име Хашим 
Ајдари, е. Чајле, Гостивар. (442) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гајур 
Исмани, е. Топлица, Гостивар. (443) 

Свидетелство за IV одделение на име Адем 
Османи, е. Врапчиште, Гостивар. (444) 

Свидетелство за IV одделение на име Раман 
Демири, е. Дебреше, Гостивар. (445) 

Свидетелство за V одделение на име Невзат 
Шабани, е. Врапчиште, Гостивар. (446) 

Свидетелство за IV одделение на име Шаип 
Усеин, е. Врапчиште, Гостивар. (447) 

Свидетелство за VII одделение на име Низам 
Сали, е. Врапчиште, Гостивар. (448) 

Свидетелство за IV одделение на име Аливеби 
Алију, е. Топлица, Гостивар. (449) 

Свидетелство за завршено IV одделение, ^из-
дадено од Основното училиште во е. Ру е јаци на име 
Николоски Велимир, е. Русјаци, Брод Македонски. 

(450) 
Ученичка книшка од I до IV одделение на име 

Наумче Попоски, ул. ,.М. Ацев" бр. 4, Македонски 
Брод. . (451) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драги 
Папемски, Берово. (453) 

Ученичка книшка на име Лимонка ѓорѓиева, 
ул. „Македонска" бр. 22, Делчево. (454) 

Свидетелство за VIII одделение на име Павле 
Стоиловски, е. Полето, Делчево. (455) 

Воена книшка на име Слободан Проковиќ, 
Скопје. (456) 

Свидетелство за завршен први клас машински 
отсек при Училишниот центар, рудници и желе-
зарница, Скопје на име Павле Петровиќ, Скопје. 

(457) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено во основното училиште во е. Зелениково на 
име Славчо Ристовски, е. Ново Село, Скопје. (458) 

Свидетелство за положен стручен испит од ру-
дарско-геолошка струка (геолошки отсек), издадено 
од Секретаријатот за рударство и индустрија — 
Геолошки отсек (Руд. орган) во Скопје на име Ни-
кола Перковски, ул. „III Македонска ударна бри-
гада" бр. 67-а, Куманово. (459) 

Воена книшка, издадена од Прилеп на име Сла-
вевски Славко, е. Белимбегово, Скопје. (460) 

Работна книшка на име Рамадан Саќипи, е. 
Ваксинце, Куманово. (461) ' 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хисмет Абдурхамит Кадрија, е. Шипковица, Те-
тово. (462) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назмије Кадрија, е. Шипковица, Тетово. (463) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдуламит Бислими, е. Шипковица, Тетово. (464) 

Здравствена легитимација на име Изаир Изаир, 
е. Боговиње, Тетово. (465) 

Свидетелство за V разред, издадено од е. Ка -
мењане на име Бајрами Месут, е., Синичане, Тетово. 

(466) 
Свидетелство за V разред, издадено од е. Ка-

мењане ма име Бајрами Неџбедин, е. Синичане, 
Тетово. (467) 
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Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Желино на име Џафер 
Ељмаз, е. Палатица. (468) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раим 
Изаири, е. Боговиње, Тетово. А (469) 

Лична карта, издадена од ОВР Тетово на име 
Џемиљ Камили, е. Г. Речица, Тетово. (471) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џемаљ 
Камили, е. Г. Речица, Тетово. (470) 

Лична карта, издадена од ОВР Тетово на име 
Сатки Ислами, ул. „Вон Вардарска" б.б., Тетово. 

* (472) 
Здравствена легитимација на име Евица Кита-

новска, ул. „Шарпланине^" бр. 6, Тетово. (473) 
Свидетелство за V одделение на име Фуат Кад-

рија, ул. „Бр. Миладинови" бр. 226, Тетово. (474) 
Свидетелство за V одделение на име Зафир 

Селами, Гостивар. (475) 
Свидетелство за I одделение на име Јусуф 

Иљази, Гостивар. (476) 
Свидетелство за VI одделение на име Бесир 

Ајдари, Гостивар. (477) 
Свидетелство за V одделение на име Мендури 

Селими, Гостивар. (478) 
Свидетелство за V одделение на име Зулбеар 

Јашари, е. Чајле, Гостивар. (479) 
Свидетелство за VIII одделение на име Незир 

Зенки, Гостивар. (480) 
Ученичка книшка за V одделение на име Адем 

Адеми, е. Градец, Гостивар. (481) 
Свидетелство за VI одделение на име Авдил 

Бајрами, е. Топлица, Гостивар. (483) 
Свидетелство за V одделение на име Хадане 

Изеири, е. Врапчиште, Гостивар. (484) 
Свидетелство за VII одделение на име Фејзула 

Акифи, е. Добри Дол, Гостивар. (485) 
Свидетелство за IV одделение на име Ибрахи-

ми Ејуп, е. Градец, Гостивар. (486) 
Свидетелство за IV одделение на име Џелал 

Казими, е. Сенокос, Гостивар. (487) 
Свидетелство за IV одделение на име Брахим 

Весели, е. Неготино, Гостивар. (488) 
Свидетелство за IV клас на име Лутви Осма-

ни, е. Трново, Гостивар. (489) 
Свидетелство за IV клас на име Абдулсамет 

Џелили, е. Стројане, Гостивар. (490) 
Свидетелство за III клас на име Ваип Бајрами, 

е. Падалиште, Гостивар. (491) 
Свидетелство за IV клас на име Катип Рама-

дани, е. Србиново, Гостивар. (492) 
Свидетелство за V одделение на име Самед 

Спахиу, е. Врапчиште, Гостивар. (493) 
Свидетелство за VI одделение на име Муса 

Сулејмани, е. Врапчиште, Гостивар. (494) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Здравствената станица 

— Виница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на лекар стоматолог на одредено вре-
ме за замена на отсутен работник до враќање 
на истиот. 

За вршење на работата кандидатот треба да 
има завршено стоматолошки факултет и една го-
дина работно искуство во струката. 

'Пријавите со податоците за исполнување на 
условите се поднесуваат -во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ". 

^ к о м п л е т и р а н и и ненавремено доставени до-
кументи нема да се разгледуваат. Пријавите се до-
ставуваат на адреса: 

Здравствена станица — Виница, за Конкурсна 
комнена. (578) 

Работничкиот совет на Комбинатот за гипс и 
гипсени префабрикати „Радика" — Дебар 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

за реизбор на раководител на ЕЗТ — Експлоа-
тација на суров гипс 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат завршено виша стручна подготовка 
— рударска школа со над 3 години работно ис-
куство и положен стручен испит; 

— да -имаат завршено средна стручна подго-
товка — рударска школа со 6 години работно ис-
куство и положен стручен испит. 

Кандидатите треба да поседуваат морално-по-
литички квалитети. 

Со пријавата кандидатите треба да ги достават 
и следните документи: 

— диплома за образование и положен стручен 
испит и 

— потврда за работно искуство. 
Некомплетираните и ^благовремено поднесе-

ните пријави нема да се земаат предвид при 
разгледувањето. 

Молбите со комплетираните документи да се 
доставуваат до Конкурсната комисија на Комби-
натот за гипс „Радика" — Дебар. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (567) 

Задружниот совет на Земјоделската задруга 
„АГРОПРОИЗВОД", е. Чегране — Гостиварско, врз 
основа на член 99 од Статутот 'на задругата 

" р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

за работното место директор на задругата 
Услови: 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за . здружен .труд, кандидатот треба да ги исполну-
ва и следните услови: 

— да има средно образование и работно искус-
тво над 10 години во земјоделството или стопан-
ството или да е долгогодишен и напреден земјо-
делски производител" и со работно искуство во 
општествениот, сектор на земјоделството или сто-
панството од преку 15 години; 

— да има^ работно искуство во раководење од 
С години, од кои 4 години во земјоделството; 

— да е морално-политички подобен. 
Рокот на пријавувањето ќе трае 15 дена од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Потребните документи се доставуваат до Кон-
курсната комисија на 3 3 „Агропроизвод", е. Че-
гране — Гостивар. (568) 
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СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — 
ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

ЗА РЕИЗБОР НА: 
1. еден научен соработник во Одделението за 

технологија, 
2. двајца научни соработници во Одделението 

за агротехника и 
3. еден виши стручен соработник во Одделе-

нието за селекција со семепроизводство. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите да ги исполну-
ваат и следните: 

— под 1, да имаат завршено постдипломски 
студии на земјоделски факултет, објавени научни 
трудови врз основа на кои се докажува дека вла-
дее со проблемите на научната област — техноло-
гија на тутунот и работно искуство — 4 години; 

— под 2, да имаат завршено постдипломски 
студии на земјоделски факултет и објавени науч-
ни трудови врз основа на кои се докажуваат дека 
владеат со проблемите на научната област — агро-
техника на тутунот и работно искуство — 4 години; 

— под 3, да имаат завршено земјоделски ф а -
култет, да имаат позначајни објавени или познати 
стручни трудови од областа на селекцијата на ту-
тунот со семепроизводство и работно искуство — 
3 години. 

Кандидатите со молбата да приложат диплома 
за завршен факултет односно уверение за заврше-
ни постдипломски студии, список на објавени тру-
дови, потврда за работното искуство и кратка 
биографија.. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРИ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот за тутун — Прилеп. (577) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је, ООЗТ — Институт за лозарство и винарство 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден научен работник во звањето виш на-

учен соработник во Отсекот за лозарство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-

вите пропишани со Законот за високото образо-
вание на СРМ и Законот за организирање на 
научните дејности на СРМ, а согласно донесената 
одлука за критериумите за избор на наставно — 
научните работници во РО Земјоделски факул-
тет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за лозарство и винарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, список на струч-
ни и научни трудови и по еден примерок од са-
мите трудови. 

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. (575) 

29 октомври 1980 

Врз основа на член 145 од Статутот на ООЗТ 
„Центротрадба" во состав на РО „29 Ноември" — 
Скопје, Работничкиот совет на ООЗТ „Центро-
градба" 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за именување на индивидуален работоводен 
орган — директор на ООЗТ „Центроградба" во 
состав на РО „29 Ноември" — Скопје 

1. Кандидатите покрај општите услови пред-
видени со Законот треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

а) да имаат висока стручна подготовка, ар-
хитектонски или градежен факултет со 5 години 
работно искуство; 

— или средна стручна подготовка градежен 
смер — висока градба со 6 години работно искус-
тво од кои 3 години на соодветно работно место; 

б) да поседува моралнонполитички квалитети; 
в) да има проверени квалитети во поглед на 

стручноста, организаторските и други способности, 
г) во досегашното работење да има покажано 

смисла за развивање на самоуправувањето; 
д) да не е осудуван по чл. 511 од Законот за 

здружениот труд. 
2. Со пријавата кандидатите се должни да 

достават: 
а) диплома за соодветна стручна подготовка; 
б) доказ за работното искуство. 
Рок за пријавување е 15 дена од објавување-

то на конкурсот. 
3. Писмените пријави со документите од точ-

ка 2 на овој конкурс, кандидатите да ги доста-
вуваат на адреса: РО „29 Ноември" ООЗТ „Цен-
троградба", ул. „12 ударна бригада" бб. Скопје. 

Некомплетираните и ^благовремените пријави 
нема да се земаат предвид при разгледувањето. 

(576) 

СОДРЖИНА 
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438. Одлука за обнова на премерот и катас-
тарот на земјиштето на Град Скопје — 705 
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