
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 11 април 1979 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

160. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 23 март 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Мице Димче Андоновски, од Прилеп. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Неџат Алим Вејсели, од с. Сарај, 
2. Петре Крсте Калинов, од Титов Велес, 
3. Нарѓул Мустафа Река, од Гостивар. 

III 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Селман Муслија Рецепи, од Тетово. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Злате Петко Петковски, од Битола, 
2. Сејдија Сејди Рамадани, од с. Долно Нерези, 
3. Џемаил Трајмуш Рашид, од с. Пакошево. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 9 

месеци на: 
1. Сашек Иван Јожеф, од Скопје. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година и 6 месеци на : 
1. Петре Маринко Џончески, од Прилеп. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Тодор Драги Илиев, од с. Таринци, 
2. Бранко Трајко Петровски, од Скопје, 
3. Дилавер Али Хаџимустафов, од Кавадарци, 
4. Станко Гене Јовчевски, од Скопје, 
5. Златко Стојан Димитровски, од Скопје, 
6. Џевџет Б а ф т и ј а р Бафтијари , од с. Црвена 

Вода. 
VIII 

Изречената казна затвор во траење од 1 месец 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Ж и в к о Илија Ташевски, од Битола, 
2. Мејди Џемаил Салицај, од с. Дура. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од една година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Благоја Илија Гиновски, од Скопје, 
2. Глигор Боро Глигоров, од Кавадарци, 
3. Милуш Тодор Николов, од с. Бурилчево. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

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

1. Руфаил Мусат Османов, од Делчево, 
2. Берзат Сабри Емурлахи, од с. Теарце, 
3. Адил Рабије Белули, од с. Селце. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

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

1. Димитар Штерјо Атанасов, од Скопје, 
2. Мухарем Беџет Доволани, од Дебар. 

XI I 
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 

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

1. Митко Јаким Арнаудов, од с. Стојаково. 

XII I 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

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

1. Милорад Змејко Јаневски, од с. Петровец, 
2. Станка Милан Ристиќ, од Скопје. 

XIV 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осуде-
ната во рок од 1 година не стори ново кривично 
дело на: 

1. Вера Павле Узунова, од Делчево. 

XV 
Неиздржаниот дел од казната затвор се заме-

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

1. Перо Трајче Софрониев, од Скопје, 
2. Злате Герасим Станасавовски, од с. Мете-

жево, 
3. Брава Сулејман Ајет, од Скопје, 
4. Благој Стојан Стојчев, од с. Чешиново, 
5. Спасе Цветан Илиевски, од Скопје. 

XVI 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

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

1. Стефан Иван Глатков, од Скопје. 
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XVII 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осуде-
ниот во рок од 2 години не стори ново кривично 
дело на: 

1. Демо Љатиф Демировски, од Куманово. 

XVIII 
Правната последица забрана на унапредување 

во службата по член 89 став 2 точка 3 од КЗ на 
СФРЈ се укинува на: 

1. Димитар Благоја Цековски, од Струмица. 

XIX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-185 
23 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

161. 
Врз основа на член 377 став 2 од Уставот на 

СРМ и член 65 од Законот за народна одбрана 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76), Претседател-
ството на СРМ, на својата седница одржана на 26 
март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА 
НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СРМ 

I 
Хисен Рамадани, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на СРМ, се именува за член 
на Советот за народна одбрана од редот на функ-
ционерите во органите на Републиката, функцио-
нерите на органите на општествено-политичките 
организации и старешините на Југословенската на-
родна армија. 

II 
Со оваа одлука се врши дополнување на Одлу-

ката за утврдување на составот на Советот за на-
родна одбрана на Претседателството на СРМ бр. 
08-123 од 5 јуни 1978 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО , 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-225 
30 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

162. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за култура Трајко Стојковски, член на Из-
вршниот совет и секретар за општествени дејности 
на Собранието на општината „Кисела Вода" — 
Скопје. 

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

Бр. 17-601/1 
15 март 1979 година 

Скопје 

163. 
Врз основа на член 43 став 4 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. Се разрешува од функцијата советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за општествено 
планирање Крсто Настовиќ, поради исполнување на 
условите за остварување право на лична пензија, 
сметано од 28. 2. 1979 година. 

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

Бр. 17-505/1 
5 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

164. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 44 став 3 

од Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

1. Се именува за помошник на директорот на 
Републичката геодетска управа Славе Палчевски, 
директор на ООЗТ „Мавромонт" при Градежното 
претпријатие „Маврово" — Скопје, сметано од 1. 
4. 1979 година. 

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

Бр. 17-506/1 
1 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 



11 април 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 11 - Стр. 279 

165. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ УРБА-

НИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР 

1. Се именува за главен републички урбанис-
тички инспектор дипл. инж. арх. Илија Тодоров-
ски, урбанистички инспектор во Републичкиот ур-
банистички инспекторат. 

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

Бр. 17-507/1 
1 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

166. 
Врз основа на член 157 став 1 од Законот за 

извршување на кривичните санкции („Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија", 
бр. 47/73), републичкиот секретар за правосудство 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСЛО-

ВЕН ОТПУСТ 

I 
Се разрешуваат од должност претседателот и 

членовите на Комисијата за условен отпуст и нив-
ните заменици, именувани со решение број 0301-941 
од 5 јули 1974 година. 

II 
Во Комисијата за условен отпуст се именуваат' 
за претседател: 
д-р Горѓи Ј. Цаца, републички секретар за пра-

восудство; 
за членови: 
1. Мирко Буневски, републички секретар за 

внатрешни работи; 
2. Кочо Тулевски, претседател на Врховниот 

суд на Македонија; 
3. Јордан Јордановски, јавен обвинител на Ма-

кедонија; 
4. Васко Караџа, член на Претседателството на 

РК на ССРНМ. 
III 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
условен отпуст се именуваат за време од две го-
дини. 

IV 
Ова решение влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 0301-397 
6 март 1979 година 

Скопје 

167. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 1 на член 29 
од Општествениот договор за создавање услови за 
остварување правото на работа и вработување на 
подрачјето на општината Битола врз основа на чле-
нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, 
на седницата од 2 февруари 1979 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА барањето за оценување устав-
носта и законитоста на точката 1 на член 29 од 
Општествениот договор за создавање услови за ост-
варување правото на работа и вработување на под-
рачјето на општината Битола („Службен гласник на 
општината Битола" бр. 25/76). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службениот гласник на општи-
ната Битола". 

3. Медната заедница „Коле Лачето", општина 
Битола на Уставниот суд на Македонија му подне-
се предлог за оценување уставноста и законитоста 
на точката 1 на член 29 од општествениот договор 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

Според наводите во предлогот овој член од до-
говорот бил противуставен и незаконит затоа што 
предвидувал уверението за семејната и материјал-
ната положба добиено од општинското собрание, 
што го приложува работникот при вработувањето, 
да биде потврдено од месната заедница во која ра-
ботникот живее. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека оспорената одредба од 
општествениот договор предвидува општинската 
заедница на вработувањето заради утврдување 
приоритет при вработувањето од кандидатите, не-
вработените лица да обезбедува, меѓу другото, ка-
ко доказни документи и уверение за семејно-мате' 
ријалната положба на работникот добиено од оп-
штинското собрание а потврдено од месната заед-
ница во која работникот живее. 

Според ставот 1 на член 171 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 18/65) државните органи издаваат уверенија за 
фактите за кои водат службена евиденција, а и за 
други факти кога е тоа определено со закон. Во 
ставот 2 на овој член од законот е определено де-
ка, под условите предвидени во претходниот став 
од овој член, организациите издаваат уверенија за 
фактите во врска со работите што ги вршат врз 
основа на јавно овластување. Уверенијата за ф а к -
тите за кои се води службена евиденција, според 
ставот 3 на овој член, мораат да се издаваат сог-
ласно податоците од службената евиденција. Так-
вите уверенија имаат значење на јавна исправа. 
Според ставот 1 на член 172 од истиот закон кога 
државен орган, работна или друга организација, 
врз основа на закон, издаваат уверенија за ф а к -
тите за кои не водат службена евиденција, тие ф а к -
ти се утврдуваат во постапката пропишана со од-
редбите од оваа глава. 

Судов утврди дека со закон не е предвидено 
право и обврска на месната заедница да издава 
уверенија односно да ја потврдува вистинитоста на 
уверенијата издадени од други органи кои се одне-
суваат на материјалната и семејната положба на 
граѓаните. Според мислењето на судов не е исклу-
чена можноста со општествен договор односно со 
самоуправна спогодба месната заедница да презе-
ма обврска да потврдува одредени факти и окол-
ности, за кои таа води одредена евиденција или на 
друг начин има обезбедено непосреден увид во сос-
тојбите. Во случајов, меѓутоа, месната заедница не-
посредно не е потписник на општествениот договор 
за создавање услови за остварувањето правото на 
работа и вработување на подрачјето на општина-

Републички секретар 
за правосудство, 

д-р Горѓи Ј. Цаца, с. р. 
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та Битола. Со оглед на тоа што според членот 141 
од Уставот на СР Македонија самоуправната спо-
годба односно општествениот договор ги обврзува 
учесниците што го склучиле или му пристапиле, а 
месната заедница на општината Битола не е пот-
писник на означениот општествен договор, Судов 
смета дека точката 1 на член 29 од овој договор, 
не ја обврзува оваа месна заедница. Согласно со 
тоа, месната заедница не е должна врз основа на 
договорот да ги потврдува податоците содржани во 
уверенијата издадени од органите на општинското 
собрание. Доколку пак некоја месна заедница би 
го потпишала општествениот договор, нејзината 
обврска всушност не би се состоела во давање пот-
врда на тој акт односно уверение издадено од оп-
штината, туку таа би давала само мислење за ф а к -
тите кои се потврдуваат со уверението. 

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

У. бр. 57/78 
2 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

168. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката бр. 02-56,1/1, донесена од 
Собранието на општината Струмица на посебните 
седници на Соборот на здружениот труд и Соборот 
на месните заедници одржани на 26 април 1977 
година, на основа членовите 16 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
по одржаната јавна расправа на 8 февруари 1979 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 02-561/1, за отво-
рање на џеб на улица Солунска донесена од Собра-
нието на општината Струмица на посебните седници 
на Соборот на здружениот труд и Соборот на мес-
ните заедници одржани на 26 април 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во службеното гласило на Собра-
нието на општината Струмица, на начинот опреде-
лен за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 100/78, донесе-
но на седницата одржана на 28 ноември 1978 го-
дина, поведе постапка за оценување законитоста на 
одлуката означена во точката 1 од оваа одлука за-
тоа што основано се посомнева во нејзината за-
конитост бидејќи со неа се вршат измени од пого-
лем обем во планот за реализација и затоа што 
таа не е ставена на јавен увид ниту по неа е орга-
низирана јавна расправа во смислата на членот 35 
од Законот за просторно и урбанистичко планира-
ње („Службен весник на СРМ" бр. 20/78). 

4. Во претходното испитување и на јавната ра-
справа Судов утврди дека со оспорената одлука се 
отвара „џеб" (слепа улица) на улицата „Солунска" 
во Струмица за да се овозможи нормален пристап 
на граѓаните кон објектите кои постојат од пора-
но и кои евентуално ќе бидат изградени. Оваа одлу-
ка е донесена од Соборот на здружениот труд и 
Соборот на месните заедници на Собранието на оп-
штината Струмица на посебните седници одржани 
на 26 април 1977 година, но пред нејзиното усвоју-
вање таа не била ставена на јавен увид, ниту по 
неа била организирана јавна расправа. 

Согласно ставот 1 на член 30 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, просторните 
и урбанистичките планови во сите фази на изра-
ботување задолжително се ставаат на јавен увид и 

по нив се организира јавна расправа. На основа 
ставот 1 на член 33 од наведениот закон простор-
ните и урбанистичките планови можат да се изме-
нат и дополнат доколку битно се изменат економ-
ските услови според кои се донесени или ако е 
тоа неопходно поради дејство на виша сила. 
Овие измени и дополнувања, согласно член 35 од 
истиот закон, се вршат во иста постапка како и за 
донесување на плановите. Според ставот 1 на член 
34 од наведениот закон, по исклучок, измени и до-
полнувања на плановите за реализација од помал 
обем (измена на габаритот на објектот, доградба и 
надградба, измена на намената на објектот и ни-
велационата и регулационата линија) можат да се 
вршат на основа на пропис на општината што се 
донесува истовремено со планот за реализација. 

Според мислењето на Судов отворањето на џеб 
(слепа улица) не е измена од помал обем во смис-
лата на ставот 1 на член 34 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање, туку претставу-
ва измена од поголем обем во смислата на членот 
35 од законот. Ова затоа што со оспорената одлука 
всушност се врши отворање на нова улица која не 
била предвидена во постојното урбанистичко реше-
ние, и со кое на граѓаните на повеќе објекти кои 
гравитираат кон неа им се обезбедува премин до 
нивните домови кој дотогаш го немале. Со оглед на 
тоа што при донесувањето на оспорената одлука не 
бил обезбеден јавен увид, ниту организирана јавна 
расправа со што се обезбедува да се спротивстават 
интересите на поединци и "да се земат предвид инте-
ресите на делот од граѓаните на подрачјето на мес-
ната заедница, Судов оцени дека таа не е во соглас-
ност со ставот 1 на член 30 односно со членот 35 
од Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање, поради што Судов одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

У. бр. 100/78 
22 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

169. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на член 57 
и членот 108 од Самоуправната спогодба за заед-
ничките основи и мерила на условите за стекну-
вање и распоредување на доходот и распределба 
на средствата за лични доходи склучена во месец 
јули 1976 година меѓу основните организации на 
здружениот труд во состав на Градежната работна 
организација „Пелагонија" во Скопје, како и на 
Табеларниот преглед на стартните основи на работ-
ните места во основните организации на здруже-
ниот труд — градилишта I до XIII и „Вардар", сос-
тавен дел на означената самоуправна спогодба, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членовите 15 и 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 25 јануари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 2 на член 57 и 
членот 108 од Самоуправната спогодба за заеднич-
ките основи и мерила на условите за стекнување и 
распоредување на доходот и распределба на сред-
ствата за лични доходи склучена во месец јули 1976 
година меѓу основните организации на здружениот 
труд во состав на Градежната работна организаци-
ја „Пелагонија" во Скопје, како и Табеларниот 
преглед на стартните основи на работните места 
во основните организации на здружениот труд — 
градилишта I до XIII и „Вардар" составен дел на 
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означената самоуправна спогодба, во време на ва-
жењето не биле во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот. 

2. Оваа одлука во поглед на поединечните акти 
има исто правно дејство како и одлука со која се 
поништува пропис или друг општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Градежната работна организа-
ција „Пелагонија" во Скопје на начинот опреде-
лен за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
му поднесе предлог на Уставниотч суд на Македо-
нија за оценување уставноста и законитоста на 
ставот 2 на член 57 и членот 108 од самоуправната 
спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, 
како и на Табеларниот преглед на стартните осно-
ви по работни места, составен дел на означената 
самоуправна спогодба. Според наводите во предло-
гот оспорениот табеларен преглед во времето на 
важењето не бил во согласност со членот 23 од 
Уставот на СР Македонија, со членот 4 и ставот 
3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд, како и 
со членот 45 од републичкиот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд затоа 
што во него стартните основи на месечните лични 
доходи по работни места биле утврдени во фиксни 
износи од минимум до максимум, без претходно 
утврдени основи и мерила. Членот 108 од самоуп-
равната спогодба, според наводите во предлогот, 
исто така не бил во согласност со означените устав-
ни и законски одредби затоа што во него било 
предвидено овластување за директорот на основна-
та организација на здружениот труд тој, по свое 
наоѓање и оценка, да ги утврдува стартните основи 
на личните доходи на работниците. Во поглед на 
оспорениот став 2 на член 57 од самоуправната спо-
годба предлогот не содржи разлози за неговата не-
согласност со Уставот и законот. 

Врз основа на писмените прилози и докази 
разгледани на седницата, Судов утврди дека оспо-
рената самоуправна спогодба била склучена во ме-
сец јули 1976 година меѓу основните организации 
на здружениот труд во состав на Градежната ра-
ботна организација „Пелагонија" во Скопје и дека 
на 31 декември 1977 година престанала да важи. 

И покрај тоа што оспорената самоуправна спо-
годба престанала да важи, Судов одлучи, согласно 
ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, 
постапката да не ја запре, туку да оцени дали неј-
зините оспорени одредби во времето на важењето 
биле во согласност со Уставот и законот за да се 
создадат можности за отстранување на последици-
те од нивната примена. 

Разгледувајќи ја оспорената самоуправна спо-
годба Судов утврди дека во членот 47 од самоуп-
равната спогодба биле определени основите по кои 
работникот учествувал во распределбата на сред-
ствата за лични доходи, а дека во оспорениот та-
беларен преглед бил утврден стартниот основ на 
месечниот личен доход за секое работно место и 
тоа во фиксни износи во распон. Судов утврди и 
тоа дека ниту во самоуправната спогодба, ниту во 
табеларниот преглед не биле предвидени мерила за 
утврдување на стартниот основ на личниот доход, 
но дека во оспорениот член 108 од спогодбата било 
предвидено право на индивидуалниот работоводен 
орган да ги утврдува стартните основи на личните 
доходи. На крајот Судов утврди дека во ставот 1 
на член 57 од самоуправната спогодба биле опре-
делени одредени проценти на зголемување на лич-
ниот доход на работниците по основот минат труд 
и тоа според годините на работниот стаж. Во оспо-
рениот став 2 на овој член од спогодбата било оп-
ределено дека личниот доход по основот минат труд, 
утврден според претходниот став, ќе се намалува 
за 50% ако работниот стаж на работникот е поми-
нат во друга работна организација. 

Во остварувањето на уставното начело на рас-
пределба според трудот, работниците во основната 
организација на здружениот труд, согласно членот 
23 од Уставот на СР Македонија, ги утврдуваат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. И сојузниот Закон за меѓусебни-
те односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73), како и репуб-
личкиот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/74), кои важеа во време на донесува-
њето и примената на оспорената самоуправна спо-
годба, предвидуваа личните доходи на работниците 
да се утврдуваат според основи и мерила однап-
ред утврдени непосредно од работниците во основ-
ната организација на здружениот труд (член 4 и 
ставот 3 на член 42 од сојузниот, како и член 45 од 
републичкиот закон). Исто така и Законот за здру-
жениот труд во ставот 1 на член 127 определува 
дека работниците во основната организација се дол-
жни да утврдат основи и мерила за распределба 
на средствата за лични доходи. Со оглед на тоа што 
во оспорениот табеларен преглед на стартните осно-
ви на личните доходи не се определени мерила за 
влијанието на секој од основите утврдени во чле-
нот 47 од самоуправната спогодба врз работниот 
придонес на работниците и што согласно оспоре-
ниот член 108 од спогодбата за висината на старт-
ната основа на личниот доход на работникот одлу-
чувал индивидуалниот работоводен орган без мери-
ла претходно определени непосредно од работници-
те, Судов оцени дека тие во времето на важењето 
не биле во согласност со означените уставни и за-
конски одредби. 

Судов исто така оцени дека и ставот 2 на член 
57 од самоуправната спогодба во време на важе-
њето не бил во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот. ч Тоа, затоа што според 
начелото на распределба според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија, а разра-
ботено во членот 126 од Законот за здружениот 
труд, личниот доход на работникот, како по осно-
вот тековен така и по основот минат труд зависи 
од резултатите на неговиот труд и неговиот личен 
придонес во зголемувањето на доходот на основна-
та организација, но исто така зависи и од порас-
тот на вкупниот општествен труд. Поради тоа лич-
ниот доход на работникот по основот минат труд, 
според мислењето на Судов, не зависи само од не-
говиот работен придонес даден во одредена органи-
зација, туку подеднакво зависи и од неговиот при-
донес даден како минат труд и во другите органи-
зации во кои работел, односно зависи од неговиот 
придонес даден во текот на вкупниот работен стаж. 
Затоа, утврдувањето на пониски мерила по основот 
минат труд во поглед на работниот стаж поминат 
надвор од организацијата во која работникот рабо-
ти, според мислењето на Судов, е спротивно на 
уставното начело на распределба според трудот и 
истовремено се противи на општествениот карактер 
на средствата за производство. 

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

У. бр. 138/78 
25 јануари 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија^ 

д-р Асен Групче, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

144. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година, во 
1979 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/78), 
а врз основа на член 139 од Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Самоуправната интересна заедница за г!ен-
зиско и инвалидско осигурување на Македонија, 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Републичката за-
едница за основно образование, Републичката заед-
ница и самоуправните интересни заедници на насо-
ченото образование образувани за територијата на 
Републиката, Републичката заедница и самоуправ-
ните интересни заедници на научните дејности 
образувани за територијата на Републиката, Репуб-
личката заедница на културата, Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та и Републичката заедница на физичката култура 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНО-
КОТ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НАМЕНЕТИ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕС-
ТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ НА НИ-

ВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој договор (корисници на оп-

штествени средства) се согласија средствата од да-
нокот и придонесите од доходот на организациите 
на здружен труд и од придонесите од личните до-
ходи на работниците вработени во организациите 
на здружениот труд, во самоуправните организации 
и заедници и ка ј другите корисници на општестве-
ни средства, кои служат за финансирање на оп-
штите општествени и на заедничките потреби пре-
ку Републичкиот буџет и републичките самоуправ-
ни интересни заедници во 1979 година, да се дви-
жат во рамките утврдени со овој договор. 

Член 2 
Како средства од член 1 на овој договор се сме-

таат средствата од данокот и придонесите од дохо-
дот и од придонесите од личните доходи, кои се 
евидентираат во Службата на општественото книго-
водство на образецот „Б-2". 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласија сред-

ствата од член 1 на овој договор, освен за основ-
ното образование, во 1979 година, во глобал, да из-
несуваат до 6.276 милиони динари. 

Средствата од став 1 на овој член, по одделни 
корисници се утврдуваат: 

(во мил. динари) 
1. Републички буџет 

—од данокот на доход 390 
2. Републички самоуправни интересни заед-

ници — од придонесите од доходот и од 
личните доходи: 
— пензиско и инвалидско осигурување 3.368 
—- општествена заштита на децата 940 
— насочено образование 1.193 
— научни дејности 130 
— култура 153 
— социјална заштита 79 
— физичка култура 23 

Средствата од став 2, точка 2, алинеја 3 и 4 на 
овој член, по поодделни самоуправни интересни за-
едници образувани за територијата на Републиката, 
ќе се распоредат врз основа на самоуправна спогод-
ба помеѓу гранските заедници. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласија, од 

средствата на Републичката заедница за основно 
образование, кои ќе се формираат по стапка од 1% 
согласно со Одлуката за утврдување на стапката 
на придонесот од личен доход од работен однос за 
обезбедување средства на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за основно образование во 
1979 година (бр. 02-2101/1 од 13. ХП. 1978 година), да 
се користи: 

— 85% за обезбедување на дополнителни сред-
ства на основното образование во општината со-
гласно со утврдениот републички стандард и за 
финансирање на други тековни потреби; и 

— 15% за учество во финансирањето на изград-
бата и опремувањето на училишен простор за ос-
новното образование на основа на програма што ќе 
ја донесе Републичката заедница за основно обра-
зование. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласија сред-

ствата од член 3 на овој договор да можат во вто-
рото полугодие да се зголемат односно намалат ако 
предвидениот пораст на доходот со Резолуцијата за 
политиката за остварување на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за пери-
одот од 1976 до 1980 година во 1979 година биде 
поголем односно помал од 19%. 

Зголемувањето односно намалувањето од став 1 
на овој член може да изнесува до 50% од разли-
ката помеѓу предвидениот и остварениот пораст. 

Измените од став 1 на овој член нема да се зе-
мат предвид доколку се резултат на изменување на 
прописите за утврдување и пресметување на дохо-
дот. 

Зголемувањето односно намалувањето на обе-
мот на средствата ќе се врши преку изменување на 
овој договор во второто полугодие од годината, врз 
основа на податоците од периодичните пресметки за 
првите шест односно девет месеци од годината. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласија, зголе-

мувањето според член 5 на овој договор да се врши 
селективно. 

Член 7 
Динамиката на користење на средствата од член 

3 и 4 на овој договор, по тримесечја, може да изне-
сува: 

— за периодот јануари — март 23% 
— за периодот јануари — јуни 48% 
— за периодот јануари — септември 73% 
— за периодот јануари — декември 100% 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласија, врз 

основа на тримесечни биланси и процени за оства-
рувањето на приходите во текот на годината да 
преземат мерки, приходите да се остваруваат во 
рамките утврдени со овој договор. 

Ако според податоците за остварените приходи 
за одделен корисник на општествени средства се 
утврди дека се остварени поголеми приходи од ут-
врдената динамика според член 7 од овој договор, 
тој корисник ќе преземе мерки за намалување на 
стапката односно по остварувањето на договорениот 
износ на средствата од член 3 од овој до-
говор, уплатувањето на придонесот односно на да-
нокот да престане како обврска до крајот на го^ 
дината. 
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Член 9 
Учесниците на овој договор се согласија, до-

колку определен корисник на средства не донесе 
одлука од член 8, став 2 на овој договор, Службата 
на општественото книговодство да може да презе-
ме мерки за престанок на обврската за издвојување 
на средства за односниот корисник од овој дого-
вор ако договорениот годишен износ е остварен во 
целина. 

Учесниците на овој договор се согласија, Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, да склучи договор со Служ-
бата на општественото книговодство за извршува-
ње на мерките, од став 1 на овој член. 

Член ,10 
Изменување и дополнување на овој договор мо-

же да се врши според постапката по која е и 
склучен. 

Член 11 
Овој договор е потпишан на 28. П. 1979 година, 

а ќе се применува за 1979 година. 

Член 12 
Овој договор влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 23-441/1 
28 февруари 1979 година 

Скопје 

П о т п и с н и ц и : 1. Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, 2. Самоуправната инте-
ресна заедница за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Македонија, 3. Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, 4. Републичката заедница за основно образо-
вание, 5. Републичката заедница на насочено обра-
зование, 6. Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во рударството, рудар-
ските истраги, обоената и црната металургија, 
7. Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во електроенергијата, електроин-
дустријата, металната и графичката индустрија, 
8. Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индустрија, текстил-
ната индустрија и индустријата за чевли, кожа и 
гума, 9. Самоуправната интересна заедница на насо-
ченото образование во градежништвото и градеж-
ната индустрија, 10. Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во земјоделството, 
шумарството, дрвната индустрија, индустријата за 
тутун и прехранбената индустрија, 11. Самоуправ-
ната интересна заедница на насоченото образова-
ние во сообраќајот и врските, 12. Самоуправната ин-
тересна заедница на насоченото образование во тр-
говијата, угостителството, туризмот, занаетчиството 
и комуналните дејности, 13. Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образование во 
здравството и социјалната заштита, 14. Општа са-
моуправна интересна заедница на насоченото обра-
зование, 15 Републичка заедница на научни деј-
ности, 16. Самоуправната интересна заедница на на-
учните дејности во рударството, црната и обоената 
металургија, металната индустрија, неметалите, 
електростопанството и електроиндустријата и соод-
ветните трговски дејности, 17. Самоуправната инте-
ресна заедница на научните дејности во земјодел-
ството, водостопанството, преработката на земјодел-
ски и сточарски производи, шумарството, преработ-
ката на дрво и соодветните трговски дејности, 18. 
Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во градежништвото и станбено-комунал-
ните дејности, индустријата на градежни материја-

ли, сообраќајот и соодветните трговски дејности, 19. 
Самоуправната интересна заедница на научните деј-
ности во хемиската, текстилната, кожарската и гу-
марската индустрија, индустријата за целулоза и 
хартија и соодветните трговски дејности, 20. Само-
управната интересна заедница на научните дејно-
сти во фармацевтската и козметичката индустрија, 
здравството и социјалната заштита и соодветните 
трговски дејности, 21. Општата самоуправна инте-
ресна заедница на научните дејности, 22. Републич-
ката заедница на културата, 23. РепубличкатаГсамо-
управна интересна заедница за социјалната зашти-
та, 24. Републичката заедница на физичката кул-
тура. 

145. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за начинот и 

постапката за склучување на спогодба за промено 
на затечените цени на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/72), претставни-
ците на индустријата за градежни материјали -
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ 
МАТЕРИЈАЛИ (ГЛИНЕНИ ПРОИЗВОДИ - БЛО-

КОВИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЅИДОВИ И 
ЌЕРАМИДИ) 

1. Претставниците на производителите и потро-
шувачите на производи од индустријата за гра-
дежни материјали на 6. 02. 1979 година, склучија и 
потпишаа спогодба за промена на затечените цени 
на глинените производи — блокови за исполнување 
на ѕидови и ќерамиди, со тоа да можат произво-
дителите да ги зголемат постојните продажни цени 
за 16%, според ценовникот што е составен дел на 
спогодбата. 

2. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето согласност од Републичкиот завод за це-
ни, а ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени. 

Претставници на производителите: И.Г.М — 
Скопје, Керамична индустрија „Киро Ќучук" — Т. 
Велес, И.Г.М „8 Ноември" - Неготин, „КИК" -
Куманово, „Пролетер" — Виница, „Брегалница" — 
Кучичино, „КИБ" — Битола, „Славеј" — Арбиново, 
„Вранештица" — Кичево, „Елиница" — Струмица, 
„Вардар" — Гостивар, „Неметали" — Тетово, „Дрим-
кол" — Вевчани и „Црвена ѕвезда" — Пехчево. 

Претставници на купувачи-потрошувачи: Гра-
дежна работна организација „Гранит" — Скопје, 
Градежна работна организација „Маврово" — Скоп-
је, Градежно претпријатие „Техника" — Скопје, 
Градежно претпријатие „Илинден" — Скопје, Тр-
говско претпријатие „Караорман" — Скопје, Тргов-
ско претпријатие ,.Јавор" — Битола, Трговско прет-
пријатие „Велеспромет" — Т. Велес, Трговско прет-
пријатие „Чатал" — Штип, Трговско претпријатие 
„Југопетрол" — Скопје и Трговско претпријатие 
„Технопетрол" — Т. Веле^ 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

- СКОПЈЕ 

1 4 6 . ^ " 
Врз основа на член 26 став 1, алинеја 2 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78), член 26, точка 6 и член 69 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во здравството и социјалната за-
штита, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на насоченото образование во здравството 
и социјалната заштита, на седницата одржана на 
12. ILL 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГО-
ДИНА ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придо-

нес за насоченото образование во висина од 3,55% 
од личниот доход на работниците. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците кои остваруваат личен доход од рабо-
тен однос, освен работниците вработени ка ј обврз-
ниците од член 27 од Законот за самоуправните 
интересни заедници за воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78). 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од став 1 на овој член претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-3/1 
12 март 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Стојан Личоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
- СКОПЈЕ 

147. / 
Врз основа на член 26, став 1, алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78), член 26, точка 6 и член 69 од Статутот 
на Општата заедница на насоченото образование, 
Собранието на Општата заедница на насоченото 
образование, на седницата одржана на 14. Ш. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32'% од 
доходот на основните организации на здружениот 
ТРУД, 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружениот труд и другите корисници на опште-
ствени средства распоредени со Одлуката за утвр-
дување на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) од областа 
на дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-5/1 
14 март 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Панче Соколов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

148. 
Врз основа на член 28, а со примена на член 18 

од Самоуправната спогодба за основање Општин-
ска самоуправна интересна заедница за воспитание 
и образование на општината Гази Баба во град 
Скопје, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за воспитание и образование на 
Општината Гази Баба — Скопје, на У-та седница 
одржана на 26. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО 
И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА 

- СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личните доходи на 

работниците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование на подрачјето на 
општината Гази Баба — Скопје во 1979 година из-
несуваат: 

— од работен однос 4,80 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопанска 

дејност 6,00 
— од самостојно вршење на нестопанска 

дејност 6,00 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", „Службен гласник на град Скопје" и 
Билтенот на СИЗ за воспитание и образование на 
град Скопје. 

Бр. 08-18 
7 март 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Танас Јолакоски, с. р. 
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149. 
Врз основа на член 28, а со примена на член 

18 од Самоуправната спогодба за основање Оп-
штинска самоуправна интересна заедница за вос-
питание и образование на општината Карпош во 
град Скопје, Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за воспитание и обра-
зование на Општината Карпош — Скопје, на IV-та 
седница одржана на 27. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО 
И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ -

СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личните доходи на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето на општи-
ната Карпош — Скопје во 1979 година изнесуваат: 

— од работен однос 4,80 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење'на стопанска 

дејност 6,00 
— од самостојно вршење нестопанска 

дејност 6,00 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", „Службен гласник на град Скопје" и Бил-
тенот на СИЗ за воспитание и образование на град 
Скопје. 

Бр. 08-18 
15 март 1979 година 

Скопје 
Претседа,тел, 

Даница Крстевска, с. р. 

150. 
Врз основа на член 28, а со примена на член 

18 од Самоуправната спогодба за основање Општин-
ска самоуправна интересна заедница за воспита-
ние и образование на општината Кисела Вода во 
град Скопје, Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за воспитание и образо-
вание на општината Кисела Вода, на IV-та седни-
ца одржана на 27. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО 
И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВО-

ДА - СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личните доходи 

на работниците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование на подрачјето на 
општината Кисела Вода — Скопје во 1979 година 
изнесуваат: 

— од работен однос 4,80 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопанска 

дејност 6,00 
— од самостојно вршење на нестопанска 

дејност 6,00 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", „Службен гласник на град Скопје" и Билте-
нот на СИЗ за воспитание и образование на град 
Скопје. 

Бр. 08-13 
12 март 1979 година Претседател, 

Скопје Николина Поповска, с. р. 

151. 
Врз основа на член 28, а со примена на член 

18 од Самоуправната спогодба за основање Општин-
ска самоуправна интересна заедница за воспита-
ние и образование на општината Центар во град 
Скопје, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за воспитание и образование на 
општината Центар — Скопје, на IV-та седница одр-
жана на 23. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО 
И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР -

СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личните доходи на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето на оп-
штината Центар — Скопје во 1979 година изнесу-
ваат: 

— од работен однос 4,80 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопанска 

дејност 6,00 
— од самостојно вршење на нестопанска 

дејност 6,00 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", „Службен гласник на град Скопје" и Бил-
тенот на СИЗ за воспитание и образование на град 
Скопје. 

Бр. 08-20 . По овластување на 
12 март 1979 година претседателот, 

Скопје Екатерина Бабамова, с. р. 

152. ^ 
Врз основа на член 28, а со примена на член 

18 од Самоуправната спогодба за основање Општин-
ска самоуправна интересна заедница за воспитание 
и образование на општината Чаир во град Скопје, 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за воспитание и образование на оп-
штината Чаир — Скопје, на IV-та седница одржана 
на 26. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕ-
РЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО 
И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР -
СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личните доходи 

на работниците за задоволување на потребите и 
интересите во областа на предучилишното и основ-
ното воспитание и образование на подрачјето на 
општината Чаир — Скопје во 1979 година изнесу-
ваат: 
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— од работен однос 4,80 
— од земјоделска дејност 1,50 
— од самостојно вршење на стопанска 

дејност 6,00 
— од самостојно вршење на нестопанска 
дејност 6,00 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", „Службен гласник на град Скопје" и Билте-
нот на СИЗ за воспитание и образование на град 
Скопје. 

Бр. 08-16 
14 март 1979 година Претседател, 

Скопје Домница Минчева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО - КРАТОВО 

153. / 
Врз основа на член 23 од Статутот на Само-

управната интересна заедница на станувањето — 
Кратово, а врз основа на член 5 точка 8 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Сл. весник на СРМ", бр. 49/74) и 
член 1 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за самоуправните интересни заедници 
на станувањето („Сл. весник на СРМ", бр. 9/78), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на станувањето — Кратово на редовната седница 
одржана на 29. 12. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапка на придоне-

сот за станбена изградба што се должни да ја упла-
туваат обврзниците наведени во оваа одлука. 

Член 2 
Основните организации на здружен труд и дру-

гите самоуправни организации од областа на сто-
панството, вклучувајќи ги тука и организациите на 
здружен труд регистрирани како установи распо-
редени во области од 1—8 од Номенклатурата за 
распоредување на стопанските организации и дру-
гите организации, државните органи по дејности, 
како и организациите и заедниците од областа на 
културата, социјалната дејност, општествено-поли-
тичките организации, општествените и државните 
органи и служби распоредени во области од 9—0 од 
Номеклатурата за распоредување на стопанските и 
другите организации и државни органи по дејно-
сти плаќаат придонес за станбена изградба. 

Член 3 
Стапка на придонесот за станбена изградба об-

врзниците од членот 2 на оваа одлука се должни 
да плаќаат од 4,50% на бруто личен доход. 

Член 4 
Обврзниците за плаќање на придонесот за стан-

бена изградба по утврдената стапка од 4,50% при-
менета на бруто личните доходи должни се да го 
внесуваат на сметката на Самоуправната интерес-
на заедница на станувањето Кратово. 

Член 5 
Под обврска за плаќање на придонесот за стан-

бена 4 изградба на утврдениот износ на стапка од 
4,50% применета на бруто личните доходи која се 
однесува за сите обврзници наведени во членот 2 
на оваа одлука и тие подлежат на таа обврска 
без оглед на нивните седишта на територијата на 
СФРЈ, ако во нив се вработени работници кои жи-
веат со нивните семејства на подрачјето на оп-
штина Кратово. 

Член 6 
Обврзник за плаќање на придонесот за стан-

бена изградба по стапка утврдена во членот 2 на 
оваа одлука е и Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на СР Македонија за пензи-
онерите и корисниците на правото од пензиско и 
инвалидско осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот на 
обврзниците од претходниов став на овој член е 
месечниот износ на пензиите. 

Член 7 
Обврзници на придонесот од личниот доход по 

стапка од 4,50% применувана на бруто личниот до-
ход се работниците вработени ка ј работните луѓе 
што работат со средства и труд во сопственост на 
граѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица. 

Член 8 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот за станбена изградба применет на бруто лич-
ниот доход се врши според прописите на даноците 
на граѓаните, во согласност со членот 13 од Зако-
нот (сојузен) за применувањето на прописите и ре-
шавање на судирите на републиките односно покра-
инските закони во областа на даноците, придонесите 
и таксите („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75). 

Член 9 
Плаќање на утврдената стапка на придонесот 

за станбена изградба се применува од 1 јануари 
1979 година. 

Член 10 
Одлуката за утврдената стапка на придонесот 

за станбена изградба на Самоуправната интересна 
заедница на станувањето Кратово, донесена под 
број 630 од 29. 12. 1977 г., а со важност до 31. 12. 
1978 год. објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
2/78 г., престанува да важи. 

Член 11 
Одлуката се објавува во „Службен весник на 

СРМ" и „Службен гласник на општина Кратово". 

Број 739/2 
29 декември 1978 година Претседател, 

Кратово Јаким Симоновски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
КАВАДАРЦИ 

154. v 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници („Сл. весник на 
СРМ", бр. 5/74) и врз основа на член 11, став 5 од 
Статутот на СИЗ за основно образование, Собра-
нието на Заедницата за образование, на седницата 
одржана на 9. 3. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
1979 ГОДИНА 

Член 1 
Собранието на Заедницата за образование ги 

утврди следните стапки на придонеси за 1979 го-
дина : 

1. придонес од бруто личен доход за образова-
ние од стопанство и нестопанство, по стапка од 
6,30%; 

2. придонес за образование од личен доход од 
земјоделска дејност, по стапка од 5,00%; 

3. придонес од личен доход од занаетчиска деј-
ност, по стапка од 13,00%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година. 
Бр. 01-35/1 

10 март 1979 година Претседател, 
Кавадарци Дазар Влаинков, с. р. 



11 април 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 11 - Стр. 287 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I во Скопје под-
несена е тужба за утврдување на сопственост и 
право на користење од тужителката Радмила Ефре-
мова од Скопје, против тужениот Ангеле Георгиев 
од село Жданец — Скопје. 

Тужениот Ангеле Георгиев е со непознато ме-
сто, на живеење, па од страна на судот му е поста-
вен привремен застапник во овој спор, адвокатот 
Ефтим Дачевски, а согласно член 84 став 1 и стап 
2 точка 4, кој што правата и должностите на прив-
ремен застапник ќе ги врши се додека тужениот 
Ангеле Георгиев или неговиот полномошник не се 
појави пред суд односно додека органот на стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје, I, П. бр. 1902/78. 
(27 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес заведен 
е спор за развод на брак од тужителот Махмуд 
Ајладин од Титов Велес, против тужената Магда-
лена Дакова од Титов Велес, а сега со непознато 
место на живее во HP Бугарија. 

Се повикува тужената Магдалена Дакова, да се 
јави во овој суд и да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно судот ќе и определи старател кој ќе ја 
застапува во спорот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Титов Велес, П. бр. 
808/78. (18) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
исполнение на договор од тужителите Радич Сера-
фимовски и Милица Серафимовска, двајцата од се-
ло Челопек, против тужениот Бајрами Л аутов Заим 
и други од село Челопек. Вредност на спорот 1.250 
нови динари. 

Бидејќи тужениот Бајрами Даутов Заим се нао-
ѓа во Германија, со непозната адреса, се повикува 
да се јави на судот или пак некое друго лице да. ја 
соопшти неговата точна адреса. Во спротивно ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе се грижи 
за неговите права и интереси, согласно член 84 и 
86 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 69/79. (17) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за исполнение на договор од страна на ж и -
телот Басаров Пано од село Башино, против туже-
ните Бериша Алија од Тетово, ул. „Иво Рибар — 
Лола" бб и Адеми Лиман од село Церово, со пос-
ледна адреса од Белград, ул. „Цар Урош" бр. 23, а 
сега со непозната адреса. Вредност на спорот 75.000 
нови динари. 

Се повикува тужениот Адеми Лиман од село 
Церово во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот да се јави во Општинскиот суд Тетово или 
да определи свој полномошник. Во спротивно ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1124/77. 
(20) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба по предлогот на предлага-
чот Петровски Блаже од село Одри, против про-
тивниците Н. Стојчески, Јордан Петровски, двајца-
та од село Одри, и Славе Петровски од село Одри, 
сега времено на работа во Франција со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува противникот Славе Атанаса Пет-
ровски од село Одри, сега времено на работа во 
Франција, со непознато место на живеење, да се 
јави на овој суд, да ја достави адресата и да одре-
ди полномошник, во рок од 30 дена сметано од де-
нот на објавувањето на огласот. По истекот на 
овој рок ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги заштитува неговите права и интереси пред 
овој суд. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, ВПС. бр. 301/78. 
(21) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово во тек е пос-
тапка за поништување на договор за поклон на 
тужбата на Ристовски Стојан од село Сараќино 
против тужениот Ристовски Стојанов Благоја од 
село Сараќино, а сега со непозната адреса во Авст-
ралија. 

Се повикува тужениот Ристовски Благоја да се 
јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот, или во истиот рок 
да означи свој полномошник кој ќе го застапува 
во постапката. Доколку не се јави, ниту означи 
свој полномошник по службена должност, а преку 
Центарот за социјална работа — Тетово ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги штити него-
вите интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 721/77. 
(23) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен 
спор за зголемување на издршка од малолетниот 
тужител Маријанчо Јованов од село Покрајчево, 
застапуван од старателот Боно Илиев од село Пок-
рајчево, против тужениот Стефан Китанов Јованов 
од село Покрајчево, а сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот Стефан Китанов Јованов 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да 
се јави во овој суд или да ја достави својата адре-
са на судот или да одреди свој полномошник. Во 
спротивно судот ќе му го постави за привремен 
застапник лицето Миле Тасев, дипломиран правник 
од Радовиш, кој ќе го застапува се до мериторното 
решавање на спорот,согласно член 84 од ЗПП. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Радовиш, П. бр. 120/79. 
(22) 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 

ООЗТ — Институт за заштита на растенијата -
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

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

по ентомологија. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за заштита на растенијата — Скопје. 

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

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (64) 
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Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, 
ООЗТ — Институт за економика и организација во 
земјоделството — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден асистент по предметот политичка еко-

номија; и 
— еден асистент по предметот економика во 

земјоделството. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за економика и организација во земјоделството — 
Скопје. 

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

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (54) 

Врз основа на член 157 и 173 од Статутот на 
Работната организација за производство на тек-
стил и промет „Единство" — Скудриње, Конкурс-
ната комисија 

о б ј а в у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на раководни работни места: 
1. Директор на РО, 
2. Пом. директор на РО, 
3. Технички директор, 
4. Шеф на припремно одделение и ткајачница, 
5. Шеф на одделението доработка, 
6. Шеф на одделението одржување, 
7. Шеф на одделението контрола и аѓустирно, 
8. Шеф на работна единица — трговија Скуд-

риње, 
9. Шеф на работна единица — трговија Скопје, 

10. Шеф на работна единица — конфекција. 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— за работното место под реден број 1 — да 
имаат висока стручна подготовка од текстилна, еко-
номска или правна насока со 6 години работно 
искуство во струката или виша стручна подготовка 
од исти насоки и 6 години работно искуство во 
струката; 

— за работното место под реден број 2 — да 
имаат висока стручна подготовка од економска или 
правна насока со 5 години работно искуство во 
струката или виша стручна подготовка од истите 
насоки со 6 години работно искуство по струката; 

— за работното место под реден број 3 — да 
имаат висока стручна подготовка од текстилна или 
машинска насока со 5 години работно искуство по 
струката или виша стручна подготовка од истите 
насоки со 6 години работно искуство по струката; 

— за работното место под реден број 4 — да 
имаат виша текстилна техничка стручна подготовка 

— механички смер со 3 години работно искуство по 
струката или ССП од иста насока со 5 години ра-
ботно искуство по струката; 

— за работното место под реден број 5 — да 
имаат виша текстилна техничка стручна подготов-
ка — дорадашки смер со 3 години работно искуство 
по струката или ССП од иста насока со 5 години 
работно искуство во струката; 

— за работното место под реден број 6 — да 
имаат виша стручна подготовка — машински смер 
со 3 години работно искуство по струката или ВКВ 
или ССП од иста насока со 5 години работно иску-
ство по струката; 

— за работното место под реден број 7 — да 
имаат виша стручна подготовка — текстилна на-
сока со 3 години работно искуство по струката или 
ССП од иста насока со 5 години работно искуство 
по струката; 

— за работното место под реден број 8 и 9 — 
да имаат виша стручна подготовка — комерцијална 
или економска насока со три години работно ис-
куство по струката или ССП од иста насока со 5 
години работно искуство по струката; 

— за работното место под реден број 10 — да 
имаат виша стручна подготовка — конфекциски 
смер со 3 години работно искуство по струката или 
ВКВ или ССП од иста насока со 5 години работно 
искуство во струката; 

— да поседуваат морално-политички квалитети, 
организациони и други способности; 

— во досегашната работа да покажале спрем-
ност за развој на самоуправните социјалистички 
односи; 

— да не постојат пречки за нивно именување 
од член 511 од Законот за здружениот труд; 

— да не се под истрага. 
Кон пријавите да се достават следните доку-

менти: 
— диплома за школска подготовка, 
— потврда за работно искуство и подобност, 
— уверение дека не е под истрага, 
— кратка биографија за движењето во досе-

гашната работа. 
Пријавите со другата документација да се до-

ставуваат до: Конкурсната комисија на Работната 
организација за производство на текстил и промет 
„Единство" — Скудриње, 91254 Ростуше. 

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

Личен доход според Правилникот за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, 

Стан не е обезбеден. 
Некомплетираните и . ненавремено доставените 

документи нема да се земаат во разгледување и ќе 
им бидат вратени на кандидатите. (58) 

Комисијата за работни односи на РЗ „Заеднич-
ки служби" во состав на Агрокомбинатот „Тиквеш" 
— Кавадарци, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за извршување работи и работни задачи: 
1. Еден градежен инженер. 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

— да е дипломиран градежен инженер со нај -
малку 3 години работно искуство. 

Личен доход по договор. 
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Со молбата кандидатите кои ќе се пријават тре-
ба да ги достават потребните документи како доказ 
за горенаведените услови. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

Молбите со потребната документација се доста-
вуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до Секторот за општи и правни рабо-
ти при АК „Тиквеш" — Кавадарци, на ул. „Ин-
дустриска" бб. (67) 

Врз основа член 170 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, член 46 од Законот за работни одно-
си и Одлуката на работничкиот совет, Фабриката 
„Депласт" — Дебар, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на Фабриката „Депласт" 
— Дебар 
УСЛОВИ: 
Покрај општите услови пропишани со Законот 

здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено висока или виша школ-
ска подготовка — машински, технолошко-хемиски, 
економски или правен смер; 

— да поседуваат најмалку 5 години работно ис-
куство во струката; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да се истакнале во досегашното работење во 

развојот на самоуправните односи; 
— да имаат проверени резултати во поглед на 

стручните, организационите или другите работни 
способности; 

— да не се осудувани за кривични дела по член 
511 од ЗЗТ. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на 063 а-
вувањето. 

Пријавите со приложените докази дека ги ис-
полнуваат условите по огласот, кандидатите ги под-
несуваат на адреса: Ф-ка „Депласт" — Дебар, 
„Братство-единство" бр. 10. 

Неблаговремени и пријави без приложени до-
кази нема да се земаат предвид при разгледувањето. 

(68) 

Задружниот совет на 3 .3 „Илинден", с. Петро-
вец — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување раководител на комерција У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

1. Да има завршено висока стручна подготовка, 
земјоделска насока —- земјоделски факултет или 
виша стручна подготовка, со работно искуство над 
6 години на раководни работни места. 

2. Кандидатите да поседуваат морално-политич-
ки квалитети, да не се осудувани, да не се под 
истрага и да не им е забрането вршењето на рако-
водна должност. 

Со молбата кандидатите да ги приложат по-
требните документи. 

Конкурсот ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе трае 15 дена од денот на објавувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до конкурсната комисија на 3.3 „Илинден" с. 
Петровец. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид за разгледување. (60) 

Бр. 11 - Стр. 289 

Работничкиот совет при Индустријата на теписи 
,,НОВОСТ'1 - Дебар, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на: 
1. Директор на ООЗТ „ПРЕДИЛНИЦА", 
2. Финансиски директор и 
3. Шеф на план и анализа. 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— за сите работни задачи да имаат завршен 
економски факултет, 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти и 

— д а . н е се осудени за кривични дела по чл. 
511 од ЗЗТ, 

— за работите под точка 1 да има најмалку 5 
години работно искуство на раководни задачи, 

— за работите под 2 најмалку 4 години работно 
искуство на раководни задачи и 

— за работите под 3 најмалку 3 години работно 
искуство. 

Кон молбеното барање кандидатите се должни 
да ги достават следните документи: 

— доказ за завршено образование, 
— потврда за работно искуство, 
— уверение дека не се осудувани за кривични 

дела по чл. 511 од ЗЗТ и дека не се под истрага за 
такви дела, како и 

— кратка биографија за движењето во рабо-
тата. 

Молбите со потребната документација се доста-
вуваат на адреса „НОВОСТ" Дебар — за конкурс-
ната комисија. Некомплетираните документи нема 
да се земаат предвид при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (61) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден асистент по предметот специјално овош-

тарство; и 
— еден асистент по предметот преработка на 

овошје и зеленчук. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за овоштарство — Скопје. 

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

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (62) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следниве работни места: 
— два научни работника во звање виш научен 

соработник по рибарство, 
— еден стручен соработник во звање виш стру-

чен соработник по овчарство, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— два научни работника во звање асистент по 
рибарство, 

— еден научен работник во звање асистент по 
исхрана, 

— еден научен работник во звање асистент по 
млекарство, 

— еден асистент по предметот месо и прера-
ботка на месо. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за 
сточарство Скопје. 

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

Пријавата, куса биографија и списокот на 
стручните и научни трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (63) 

Врз основа на член 89 и 90 од Статутот на 
Килимарата „Вера Пазаванска" — Кратово, Кон-
курсната комисија за избор и именување на ди-
ректор при Килимарата „Вера Пазаванска" — Кра-
тово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор 
на Килимарата „Вера Пазаванска" — Кратово 
За директор на работната организација ќе би-

де именувано лице кое покрај општите услови од 
Законот за здружен труд, ги исполнува и следни-
те посебни услови: 

—- да има завршено - виша текстилна школа со 
4 години работно искуство на раководно ра-
ботно место; 

— да има завршено средна економска школа 
со 5 години работно искуство на раководно 
работно место; 

— да не е осудуван за кривични дела; 
— да поседува морално-политички квалитети. 
Пријавените кандидати покрај молбите такси-

рани со по 2,00 дин. таксена марка, да ги доста-
ват и следните документи: 

— доказ за завршено образование, 
— уверение дека не е осудуван, 
— уверение дека не е под истрага. 
Некомплетираните документи нема да бидат 

разгледувани. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ". (49) 

Врз основа на член 131 од Статутот, а по од-
лука на Советот на Медицинскиот центар „Борис 
Канчески" — Гостивар, Медицинскиот центар — 
Гостивар, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и реизбор на долунаведените работни 
места и тоа: 

1. Шеф на Одделот за максило фациј алиа 
хирургија со екстракција — — — — 1 

2. Одговорна сестра-техничар на Одделот 
за ортопедија на вилици и заби со дет-
ска и превентивна стоматологија — — 1 

3. Одговорен техничар во Одделот стома-
толошка протетика со болести на забите 
и устата и пунктови по селата — — — 1 

4. Одговорна сестра-техничар на Одделот 
за максило-фацијална хирургија со екс-
тракција — — — — - — — — 1 

5. Одговорна мед. сестра или рентген тех-
ничар во рентген кабинет на прев. дис-
панзерска служба — — — — — — 1 

6. Одговорна мед. сестра-рентген техничар 
во диспанзер за градни болести и тубер-
кулоза — — — — — — — — — 1 

7. Одговорна медицинска сестра-акушерка 
во Здравствената станица Симница — 1 

8. Одговорна мед. сестра за поликлиничка 
служба за возрасни — — — — — 1 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за здружен труд кандидатите што ќе учеству-
ваат на овој конкурс треба да ги исполнуваат и 
следните услови: 

— за работното место под број 1 потребно е да 
биде лекар специјалист по максилофацијална хи-
рургија; 

— за работното место под број два потребно е 
да има завршено виша заботехничка школа со 
3 години работно искуство и положен стручен ис-
пит или средно мед. училиште или забарско учи-
лиште со 5 години работно искуство и положен 
стручен испит; 

— за работното место под број 3 потребно е 
да има завршено виша заботехничка школа со 
3 години работно искуство и положен стручен ис-
пит или средно заботехничко училиште со 5 го-
дини работно искуство и положен стручен испит; 

— за работното место под број 4 потребно е 
да има завршено виша мед. школа со 3 години ра-
ботно искуство и положен стручен испит или сред-
но мед. училиште за мед. сестри-забари со 5 го-
дини работно искуство и положен стручен испит; 

— за работното место под број 5 и 6 потребно 
е да има завршено виша мед. школа со 5 години 
работно искуство и положен стручен испит или 
средно мед. училиште за мед. техничари-рентген 
техничари со 5 години работно искуство и поло-
жен стручен испит; 

— за работното место под број 7 треба да има 
завршено виша мед. школа со 3 години работно 
искуство и положен стручен испит или средно мед. 
училиште за медицински сестри-акушерки со 5 го-
дини работно искуство и положен стручен испит; 

— за работното место под број 8 треба да има 
завршено виша мед. школа со положен стручен 
испит и 3 години работно искуство или средно ме-
дицинско училиште за мед. сестри со положен 
стручен испит и 5 години работно искуство. 

Предност имаат кандидатите што се во редо-
вен работен однос во овој Медицински центар. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс потребно е да ги приложат следните доку-
менти: 

— молба таксирана со 4 динари таксени марки, 
— доказ за завршена стручна спрема и 
— доказ за работно искуство. 
Конкурсот е отворен од денот на објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", до пополнувањето 
на работните места. 

Молбите се доставуваат до Медицинскиот цен-
тар „Борис Канчески" — Гостивар. (50) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ — Институт за лозарство и винарство — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

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

во Отсекот за лозарство; 
— еден научен работник во звањето научен 

соработник во Отсекот за лозарство; 
— еден стручен работник во звањето виш 

стручен соработник или во звањето стручен со-
ветник во Отсекот за лозарство; 

— еден стручен работник во звањето виш 
стручен соработник или во звањето стручен совет-
ник во Отсекот за винарство. 
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Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-
вите пропишани со Законот за високото образова-
ние на СРМ и Законот за организирање на науч-
ните дејности на СРМ. 

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

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
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 об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (51) 

4. кандидатот под точка 4, директор на општи 
сектор, треба Да има завршено правен факултет 

II степен и 3 години работно искуство по дипло-
мирањето. 

Сите кандидати треба да имаат морално-поли-
тички способности. 

Кандидатите се должни кон молбите да ги до-
стават сите потребни документи. 

Личниот доход се определува според мерилата 
од Правилникот за личните доходи на работници-
те при фабриката „Иднина" — Кратово. 

Молбите се поднесуваат до: ФАБРИКА „ИД-
НИНА" — Кратово — со дознака — конкурсна ко-
мисија. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. (53) 

Собирот на работните луѓе на Средното стено-
дактилографско училиште — Скопје, врз основа 
на своја одлука 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на инокосен работодавен орган — 
директор на училиштето 
УСЛОВИ: 
Кандидатот да ги исполнува условите предви-

дени со Законот за средното образование, Законот 
за работните односи и да има работно искуство 
најмалку пет години во просветна струка. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите со потребната документација, со 
која се докажува дека кандидатот ги исполнува 
условите, се доставуваат до училиштето на адреса: 
Средно стенодактилографско училиште — Скопје, 
ул. „Лазар Личеноски" фб. (52) 

Конкурсната комисија на Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусно платно и хартија „ИДНИ-
НА" — Кратово, врз основа на донесената одлука 
од страна на Работничкиот совет, заведена под 
број 0201-1607 од 7. 03. 1979 година, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за- пополнување на следните работи и работни 
задачи: 
1. Директор на погон брусеви — реизбор, 
2. Директор на погон брусно платно и хартија 

— реизбор, 
3. Директор на комерцијален сектор — избор, 
4. Директор на општи сектор — избор. 

У С Л О В И : 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

1. кандидатот под точка 1, директор на погон 
брусеви, треба да има завршено технолошки ф а -
култет II степен, или Природно-математички ф а -
култет, аналитички смер и 3 години работно ис-
куство по дипломирањето, 

2. кандидатот под точка 2, директор на погон 
брусно платно и хартија, треба да има завршено 
технолошки факултет II степен, или Природно-
математички факултет, аналитички смер и 3 го-
дини работно искуство по дипломирањето; 

3. кандидатот под точка 3, директор на комер-
цијален сектор, треба да има завршено економски 
факултет II степен и да знае еден од светските 
јазици и 5 години работно искуство по дипломи-
рањето; 

Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски 
— Борче" — Скопје Р. 3. ИРИ, врз основа на Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување и 
изведување на инвестиционите објекти („Службен 
весник на СРМ" бр. 24 од 1974) објавува 

К О Н К У Р С 

за подобност за монтажа на процесно-технолош-
ка опрема машински дел инвестициони објекти 
ПАН-III - Скопје 

1. Предмет на отстапување е монтажа на процесно 
технолошка опрема — машински дел во погонот 
за производство на полиарилонитрилно влакно 
ПАН-III, а кој се гради во кругот на ОХИС — 
Скопје со капацитет со 10.000 тони во година. 

2. Ориентациона вредност на работите изнесува' 
30.000.000 дин. 

3. Рок за завршување на работите е 31. 08. 1980 го-
дина. 

4. Заинтересираните изведувачи ОЗТ поднесуваат 
пријави во писмена форма со напомена за учест-
во на конкурсот. 

5. Пријави за учество на конкурсот треба да ги 
содржи следните податоци: 

а. решение или доказ за регистрација ка ј надлеж-
ните органи за изведување на предметните ра-
боти; 

6. список на објекти каде што изведувале слични 
работи; 

ц. преглед и структура на механизација и постој-
ните средства за изведување на работите; 

д. преглед на квалификациона структура на вра-
ботените лица; 

е. преглед и капацитет на работна сила која ќе 
може да се стави на располагање за изведување 
на предметните работи; 

ф. извод од завршна сметка за 1978 година со основ 
за успех во работењето; 

ж. предочени можности за користење на кредит 
ка ј изведувачот на монтажни работи. 

Критериумите цитирани во точка 5. ќе служат за 
оценување на подобност за учество на конкурсот. 
б. Отстапувањето на изведувањето на предметните 

работи по завршениот конкурс за подобност ќе 
се изврши со директно договарање. 

7. Документацијата со докази за подобност треба 
да се достави на адреса: „Органско-хемиска ин-
дустрија „Наум Наумовски — Борче" — Скопје 
91000, со ознака за конкурс за подобност ПАН-
III, монтажа на машински дел (да не се отвора) 
најдоцна 30 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

8. Техничката документација може да се разгледа 
3 дена по известувањето на подобност. 

9. Непотполна и неблаговремена доставена доку-
ментација ќе се смета како и да не е доста-
вена. (70) 

11 април 1979 
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Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, 
ООЗТ — Институт за проучување на почвите — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

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

работник во Одделението за агрохемија; и 
— еден стручен работник во звањето стручен 

соработник во Одделението за агрохемија. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ. 

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

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

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (55) 

) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76 год.), 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО 

о б ј а в у в а 

дека ќе врши избор на еден судија на Општин-
скиот суд — Неготино. 4 

Заинтересираните кандидати што ги исполну-
ваат условите од член 74 став 1 од Законот за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76) 
пријавите да ги достават до Собранието на општи-
ната Неготино во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето. (69) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Коми-
сијата за избор и именувања при Собранието на 
општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор-реизбор на еден судија во 

О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Гостивар 

Заинтересираните кандидати покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните посеб-
ни услови: да се дипломирани правници со поло-
жен правосуден испит, како и морално-политички 
подобни за вршење на функцијата. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината — Комисија за избор и именувања, во рок 
од 30 дена, сметано од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

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

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

СОДРЖИНА 
1 Одлука за помилување на осудени лица 277 
Одлука за именување на член на Советот 
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то на СРМ - - - - - - - - 278 
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завод за општествено планирање — — 278 
Решение за именување помошник на ди-
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Решение за именување главен републич-
ки урбанистички инспектор — — — 279 
Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Комисијата за 
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^Одлука на Уставниот суд на Македони-
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У. бр. 100/78 од 22 февруари 1979 година 280 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 138/78 од 25 јануари 1979 година - 280 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

'Општествен договор за утврдување на 
средствата од данокот и придонесите од 
доходот и од придонесите од личните до-
ходи наменети за финансирање на оп-
штите општествени и на заедничките по-
треби на ниво на Републиката во 1979 
година — — — — — — — — — 282 
Спогодба за промена на затечените цени 
на производите од индустријата за гра-
дежни материјали (глинени производи — 
блокови за исполнување на ѕидови и ќе-
рамиди) — — — — — — — — — 283 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за насоченото образование за 
1979 година од личниот доход на работ-
ниците — — — — — — — — — 284 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за насоченото образование за 
1979 година од доходот на основните ор-
ганизации на здружениот труд — — — 284 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работни-
ците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното 
и основното воспитание и образование на 
подрачјето на општината Гази Баба — 
Скопје во 1979 година — — — — — 284 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работни-
ците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното и 
основното воспитание и образование на 
подрачјето на општината Карпош — 
Скопје во 1979 година — — — — — 285 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работни-
ците за задоволување на потребите и ин-
тересите во областа на предучилишното 
и основното воспитание и образование на 
подрачјето на општина Кисела Вода — 
Скопје во 1979 година — — — — — 285 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работни-
ците за задоволување на потребите и 
интересите во областа на предучилишно-
то и основното воспитание и образование 
на подрачјето на општината Центар — 

,Скопје во 1979 година — — — — — 285 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работни-
ците за задоволување на потребите и ин-
тересите од областа на предучилишното 
и основното воспитание и образование на 
подрачјето на општината Чаир — Скопје 
во 1979 година — — — — — — — 285 
Одлука за утврдување стапка на придо-
несот за станбена изградба за 1979 го-
дина — — — — — — — — — 286 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Заедницата „а образование 
за 1979 година - - - - - - - 286 


