
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дева. Огласи според тарифата. 
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сува 900 динари. Овој број чини 20 
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547. 
(Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на ОРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 27 септември 1982 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се прости на: 

1. Сулејмани Садик Исмет, од Кичево, 
2. Димовски Ристо Јосиф, од Битола, 
3. Мустафа Џавид Шабан, од Скопје, 
4. Ангеловски Ангел Злате, од Куманово, 
5. Димишковски Благоја Радослав, од е. Куч-

ково, 
6. Огњанов Ристо Петко, од Неготино, 
7. Симоновски Никола Киро, од Скопје, 
8. Стојанчев Трајко Ристо, од Скопје, 
9. Ѓурковиќ Јован Будимир, од Штип. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 60 дена 

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

1. Николова Јован Доста, од Битола. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

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

1. Атанасовски Борис Славчо, од Скопје, 
2. Сарафиноски ѓорѓи Сарафин, од е. Драс-

лај ца, 
3. Далипи Изеир Арун, од е. Страхоједица, 
4. Далипи Изеир Авни, од е. Страхоједица, 
5. Петрески Иван Миливој, од Скопје. 

IV 
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. Пазаровски Атанас Кирил, од е. Велештово, 
2. Тошески Боге Димитрија, од Прилеп, 
3. Кимов Гано Веселин, од е. Чалепово, 
4. Поповски Васил Борис, од е. Омојмирево. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 6 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. Канзоски Авзија Асан, од Кичево. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

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

1. Димовска Вангел Марга, од Битола. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 8 месе-

ци 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. Али Сефедин Реџеп, од Скопје. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Димитриевски Добривоје Ацо, од Куманово. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Јашаровски Рамадан Трајман, од Куманово, 
2. Гошев Васе Костадин, од е. Стојаково, 
3. Гиевски Ангеле Тихомир, од Скопје. 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор • 
се намали за 9 месеци на: 

1. Телевски Благоја Перо, од е. Рачиново. 

XI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Илиевски Стојан Борка, од Скопје, 
2. Китановски Милан Гуро, од е. Нерав. 

XII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр, 08-451 
27 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, е. р. 

548. 
Врз основа на член 11 од Законот за данокот 

од доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/80 и 38/81), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК ОД 
ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат од плаќање данок од доход во 

1982 година организациите на здружениот труд од 
областа на индустријата и рударството и тоа гран-
ките и подгрупите 0106 — Производство на же-
лезна руда; 01071 — Производство4на железо и че-
лик; 01121 — Производство на стакло; 0118 — Про-
изводство на базни хемиски производи; 0124 — 
Производство и преработка на хартија; 0125 — 
Производство на текстилни предива и ткаенини; 
0126 — Производство на готови текстилни произ-
води; 0127 — Производство на кожа и крзно; 0128 
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— Производство на кожни обувки и галантерија; 
0129 — Преработка на каучук: 0130 — Производ-
ство на прехранбени производи; 0134 — Графичка 
дејност; во областа 02 — Земјоделство и рибар-
ство; во областа ОЗ — Шумарство и во областа 04 
— Водостопанство. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од член ^ 1 

на оваа одлука пресметаниот данок од доход ќе 
го насочат за развој на материјалната основа на 
трудот. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1982 година, 

Бр. 23-1812/1 
16 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

549. 
Уставниот суд на [Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, 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 седни-
цата од 6 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и до-
полнување на членот 19 од Правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка на работниците во Основното 
училиште „Владо Тасевски" во Скопје, донесена 
со референдум на 29 декември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Владо 
Тасевски" во Скопје на начинот предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
V. бр. 9/82 од 25 март 1982 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за неговата сог-
ласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија и неговата спротивност со ставот 1 на 
член 127 од Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, судов 
утврди дека со неа е изменет членот 19 од Правил-
никот за распределба на средствата' за лични дохо-
ди така, што за извршителите на дополнителните 
работи и работни задачи и за извршителите на 
посложените дополнителни работи и работни зада-
чи (на директорот и наставниците во училиштето), 
аконтацијата на личниот доход се зголемува за 
30 односно за 60 бода. 

5. Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот 
на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од За-
конот за здружениот труд, работниците во основ-
ната организација се должни да ги утврдат осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи. 

Со оспорената одлука се предвидени додатни 
бодови за извршителите на дополнителни и посло-
жените дополнителни работи и работни задачи. 
Меѓутоа, не се утврдени дополнителните и посло-
жените работи и работни задачи за чие извршува-
ње ќе се добиваат предвидените бодови, ниту е 
определено кои работници ќе ги извршуваат тие 
работи и работни задачи и ќе учествуваат во рас-
пределбата на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што работниците во училиш-
тето не ги утврдиле основите за дополнителните и 
посложените работи и работни задачи, кои работи 
и работни задачи треба да бидат во функција на 

унапредување на воспитувањето и образованието, 
како и со оглед на тоа што не се утврдени мери-
ла, а тоа значи бодови за секоја дополнителна и 
посложена дополнителна работа и работна задача, 
Судов утврди дека оспорената одлука не е во 
согласност со означените уставни и законски од-
редби. 

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

У. бр. 9/82 
6 мај 1982 година 

Скопје 
! 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија2 

Гога Николовски, е. р. 

550. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа од 1 април 
1981 година, на седницата од 1 април 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинејата 1 на став 2 на 
член 48 од Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Работна организација Земјоделски факултет 
при Универзитетскиот центар за биолошко-биотех-
нички науки во Скопје, склучена на 28 декември 
1977 година од работниците во основните органи-
зации на здружениот труд Институт за поледел-
ство и градинарство во Скопје, Институт за сточар-
ство во Скопје, Институт за овоштарство во 
Скопје, Институт за тутун во Прилеп, Институт 
за лозарство и винарство во Скопје, Институт за 
проучување на почвата во Скопје, Институт за за-
штита на растенијата во Скопје и Факултетско-
земјоделско стопанство во село Трубарево, во Ско-
пје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во основните организации на здру-
жениот труд, означени во точката 1 на оваа од-
лука, во состав на Работната организација Земјо-
делски факултет при Универзитетекиот центар за 
биолошко-биотехнички науки во Скопје, на начи-
нот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 11/81 од 12 февруари 1981 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбата од самоуправната спогодба, означена 
во точката 1 на оваа одлука, затоа што пред Су-
дот основано се постави прашањето за нејзината 
согласност со членот 39 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74, 
36/76 и 25/79). 

4. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна 
спогодба, во текот на јавната расправа и на сед-
ницата Судот утврди дека според оспорениот член 
48, наставно-научниот совет е стручен орган на 
факултетот и него го сочинуваат: сите наставно-
научни и научни работници на факултетот (ре-
довни професори, вонредни професори, доценти, 
виши предавачи, предавачи, научни советници, ви-
ши научни соработници и научни соработници); 
делегати на соработниците (асистенти, стручни 
советници, виши стручни соработници и стручни 
соработници) и тоа на секои 5 членови по 1 деле-
гат и делегати на студентите (од секоја насока и 
година по 1 делегат). 

Во претходната постапка Судот исто така ут-
врди дека институтите здружени во Работната ор-* 
ганизација Земјоделски факултет во Скопје, се 
организирани како основни организации на здру^ 
жениот трзгд и дека тие според нивните статути 
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имаат наставно-научни совети кои во некои од тие 
статути се наречени наставно-научни колегиуми. 

5. Според ставот 1 на член 39 од Законот за 
високото образование, во високообразовната орга-
низација се формира наставно-научен совет. Нас-
тавно-научен совет, согласно новиот став 2 на 
означениот член 39 (член 4 од Законот за измени 
и дополнувања на Законот за високото образова-
ние, „Службен весник на С1РМ" бр. 36/76), исто така 
може да се формира и за една или две односно 
повеќе основни организации на здружениот труд 
кога во високообразовната организација се органи-
зирани такви основни организации. 

Кога основните организации на здружениот 
труд во состав на високообразовната организација 
имаат наставно-научни совети, наставно-научни-
от совет на таа високообразовна организација, сог-
ласно ставот 3 на член 40 од Законот за високото 
образование (член 5, став 3 од Законот за измени 
и дополнувања) го сочинуваат по еднаков број де-
легати од наставно-научните совети на основните 
организации на здружениот труд. 

Уставниот суд на Македонија утврди дека Зе-
мјоделскиот факултет во Скопје во поглед на вна-
трешната организација претставува високообразов-
на организација во која се организирани основни 
организации на здружениот труд со свои настав-
но-научни совети. Начинот на формирање на нас-
тавно-научниот совет на Земјоделскиот факултет, 
според тоа, мора да биде во согласност со одред-
бата од став 3 на член 40 од Законот за високото 
образование, така што ова тело мора да се фор-
мира од еднаков број на делегати на сите настав-
но-ндучни совети на основните организации на 
здружениот труд. Поради тоа, Судот оцени дека 
при сегашната поставеност на Земјоделскиот фа-
култет во Скопје на организационен и наставно-
научен план, начинот на формирање на наставно -
научниот совет на факултетот кој е утврден во 
оспорената одредба од самоуправната спогодба, не 
е во согласност со ставот 3 на член 40 од Законот 
за високото образование. 

Со оглед на тоа што со алинејата 1 на став 2 
на член 48 од означената самоуправна спогодба 
формирањето на наставно-научниот совет на Зем-
јоделскиот факултет во Скопје не се врши на на-
чин кој е предвиден во ставот 3 на член 40 од 
чЗаконот за високото образование (член 5, став 3 
од Законот за измени и дополнувања на означениот 
закон), Судот оцени дека таа одредба од самоуп-
равната спогодба не е во согласност со означената 
законска одредба, поради што одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 11/81 
1 април 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

551. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата од 6 мај 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за основите и 
мерилата за стекнување и распоредување на до-
ходот и распределба на средствата за лични до-
ходи во Централното основно училиште „Единство" 
во село Октиси — Струга, донесен на собирот на 
работните луѓе одржан на 22 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Единство" во село Октиси — Струга, на начинот 

предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
законитоста на актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за неговата 
спротивност со членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека оспорениот правилник е доне-
сен на собир на работни луѓе. 

5. Според членот 463 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација со ре-
ферендум одлучуваат, меѓу другото и за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка на работниците. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен на собир на работните луѓе односно не е 
усвоен на референдум, Судов оцени дека е во спро-
тивност со членот 463 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 121/81 
6 мај 1982 година 

Скопје 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Димитар Поп Георгиев, е. р. 

552. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 21 април 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. С!Е УКИНУВА точката 7 на член 3 од Од-
луката за воведување самопридонес во Месната 
заедница „Росоман" во е. Росоман, донесена од 
советот на таа заедница со референдум одржан 
на 31 мај 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Месната заедница „Росоман" во 
е. Росоман, на начинот предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 172/81 од 4 
март 1982 година, поведе постапка за оценување 
законитоста на одредбата од оспорената одлука, 
означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
најде дека основано може да се постави прашањето 
за нејзината законитост. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди} дека оспорената одлука е донесена 
од работните луѓе и граѓаните на Месната заедни-
ца „Росоман" во е. Росоман со референдум одр-
жан на 31 мај 1981 година. Понатаму, Судов ут-
врди дека според точката 7 на член 3 од таа од-
лука, обврзници на самопридонесот се и органи-
зациите на здружениот труд со седиште во е. Ро-
соман и другите основни организации на здруже-
ниот труд кои имаат деловни единици, продавници 
или основни средства (системи и потсистеми за 
наводнување) на подрачјето на Месната заедница 
„Росоман", по стапка од 1,5% од доходот што го 
остваруваат во основната организација на здруже-
ниот труд односно деловната единица, продавни-
ца и слично. 

Според членот 1 од Законот за општите на-
чела на самопридонесот („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/78), работните луѓе и граѓаните со самопри-
донес можат да здружуваат средства и труд за 
задоволување на определени заеднички интереси 
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и потреби во месната заедница. Според ставот 1 
на член 10 од овој закон, обврзници на самопри-
донесот се работните луѓе и граѓаните кои имаат 
живеалиште на подрачјето за кое се воведува 
самопридонесот. Според ставот 2 на овој член, за 
изградба на определени објекти од кои имаат не-
посредна или посредна корист и работните луѓе 
и граѓаните што немаат живеалиште, но имаат 
во сопственост неподвижен имот на подрачјето за 
кое се воведува самопридонесот обврзници на са-
мопридонесот се и тие работни луѓе и граѓани. Пос-
тоењето на посредната и непосредната корист се 
утврдува при претресувањето на иницијативата за 
воведување на самопридонесот. 

Од наведените законски одредби произлегува 
дека обврзници на самопридонесот можат да бидат 
само работните луѓе и граѓаните кои имаат живеа-
лиште на подрачјето за кое се воведува самопри-
донес©^ а под одредени услови и работните луѓе 
и граѓаните кои немаат живеалиште на ова по-
драчје. Според тоа, други субјекти надвор од оние 
наведени во означената законска одредба, не мо-
жат да бидат обврзници со самопридонес. Од дру-
га страна, работниците во основната организација 
на здружениот труд од подрачјето на месната за-
едница каде што се воведува самопридонесот, сог-
ласно ставот 1 на член 133 од Уставот на СР Ма-
кедонија, можат да издвојат дел од доходот за 
задоволување на заедничките интереси и потреби 
во месната заедница. Меѓутоа, за издвојувањето на 
дел од доходот за таква цел работниците во основ-

ната организација треба да одлучат сами и непо-
средно, затоа што според Уставот и Законот за 
здружениот труд располагањето со доходот е нео-
туѓиво право на работниците во основната органи-
зација на здружениот труд. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај со 
оспорената одредба од одлуката за воведување са-
мопридонес покрај работните луѓе и граѓаните, ка-
ко обврзници се предвидени и организациите на 
здружениот труд кои имаат седиште на подрачје-
то на Месната заедница „Росоман" и организации-
те на здружениот труд кои имаат деловни едини-
ци, продавници и слично на тоа подрачје,. Судот 
смета дека оспорената одредба од одлуката не е 
во согласност со членот 10 од Законот за општите 
начела на самопридонесот. 

5. Согласно членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и членот 15 алинеја 2 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
оваа одлука Судот ја донесе на седницата без одр-
жување на јавна расправа. 

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

У. бр. 172/81 
21 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

274. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од За-

конот за железниците („Службен весник на СРМ", 
бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Републичка са-
моуправна интересна заедница за железнички со-
обраќај, Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, во 
согласност со собранијата на општинските самоуп-
равни интересни заедници за железнички сообра-
ќај со седишта во Скопје, Титов Велес, Штип, Гос-
тивар, Прилеп, Битола и Куманово, а со цел обез-
бедување на потребни средства на финансирање на 
трошоците на репродукцијата, за нормални услови 
на стопанисување на ООЗТ во железничкиот сооб-
раќај, на седницата одржана на ден 14 јули 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУК-
ЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТО-

ПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАКАЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведување придонес од дохо-

дот и висина на стапката на придонесот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за же-
лезнички сообраќај за финансирање на дел од тро-
шоците на репродукцијата и за нормални услови 
на стопанисување во железничкиот сообраќај 
(„Службен Бесник на СРМ", бр. 43/81), во членот 1 
ред 6 точката се заменува со запирка, и се дода-
ваат зборовите: „како и за покривање на дел од 
загубата од 1981 година". 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „ Службен весник 

на С1РМ", влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 
I 

Бр. 1745/1 
27 август 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Инајет Даути, е. р. 
I 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

275. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СРМ. 

член 579 од Законот за здружениот труд и член 32 
од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, 
Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија, Републич-
киот одбор на Сојузот на здруженијата на борци-
те од Народноослободителната војна на Македони-
ја, Советот на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Стопанската ко-
мора на Македонија, Републичката конференција 
на Сојузот на пензионерите на Македонија, Репуб-
личката конференција на Сојузот на инвалидите на 
трудот на Македонија и Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (во натамошниот текст: учес-
ници на општествениот договор) склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се усогласи самоуправното уредува-

ње во системот на усогласување на пензиите, учес-
ниците на општествениот договор се согласни усог-
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ласување на пензиите со движењето на номинал-
ните лични доходи на сите вработени на терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија 
(во натамошниот текст: Република) и усогласување 
на пензиите остварени во одделни периоди да се 
врши на начин утврден со овој општествен дого-
вор. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите се засновува на 

начелата на заемност и солидарност и минатиот 
труд, а при усогласувањето се земаат предвид кри-
териумите и мерилата утврдени со општествени до-
говори и самоуправни спогодби со кои се врши на-
сочување на распределбата на доходот и личните 
доходи. ! 

Член 3 
Начинот на усогласување на пензиите, во смис-

ла на овој општествен договор, се засновува на 
политиката и средствата во областа на пензиското 
и инвалидското осигурување договорени во Опште-
ствениот план на Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година и Планот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија за периодот од 1981 до 
1985 година. 

II. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕ-
ЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите со движењето на 

номиналните лични доходи на сите вработени на 
територијата на Републиката се врши така, што 
пензиите се зголемуваат во просек за порастот на 
просечниот чист личен доход (во натамошниот 
текст: личен доход) во претходната година. 

Пензиите задолжително се усогласуваат и за 
дел од порастот на личните доходи во тековната 
година. 

Усогласената пензија во смисла на став 1 и 2 
на овој член не може да го надмине износот на 
пензијата определена од највисоката пензиска ос-
нова во таа година. 

Член 5 
Учесниците на општествениот договор се сог-

ласни усогласувањето на пензиите, во смисла на 
претходниот член, да се врши на селективна осно-
ва врз начелата на солидарност и заемност, зара-
ди обезбедување заштита на стандардот на корис-
ниците на пензија со ниски пензии, во периоди 
кога порастот на трошоците на животот го над-
минува порастот на личните доходи или кога по-
растот на трошоците на животот и порастот на 
личните доходи во споредба со претходната година 
покажуваат пораст од преку 20 отсто. 

Усогласувањето на пензиите, во смисла на 
претходниот став, се врши така што со зголему-
вањето на пониските пензии во поголем процент, 
односно зголемување на сите пензии во еднакви 
износи, се обезбедува пониските пензии да растат 
над процентот на просечното зголемување на сите 
пензии. 

Пониски пензии, во смисла на овој општествен 
договор, се сметаат сите пензии кои се испод гра-
ничниот износ на најниското пензиско примање и 
минималните пензии, а во определени случаи и 
пензиите помали од просечната пензија. 

Член 6 
Учесниците на општествениот договор се сог-

ласни усогласувањето на пензиите со порастот на 
личните доходи во тековната година да се врши 
од 1 јули тековната година и тоа за најмалку 50 
отсто од порастот на личните доходи во периодот 
јануари-јуни во таа година споредено со просеч-
ните лични доходи од претходната година. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите и преземањето на 

други мерки од значење за заштита на стандардот 

на корисниците на пензија се врши со самоуправен 
општ акт на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија (во натамошниот текст: Заедница), имајќи 
ги предвид ставовите и мислењата на учесниците 
на Општествениот договор. 

Член 8 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни дека во рамките на своите права и одговор-
ности ќе го разгледуваат влијанието на економ-
ските движења на материјалната положба на ко-
рисниците на пензија, а особено порастот на тро-
шоците на животот и личните доходи. 

Член 9 
За усогласување на пензиите се користат по-

датоците за просечно исплатените лични доходи, 
трошоците на животот и нивната динамика, кои ги 
објавува Републичкиот завод за статистика. 

Со цел благовремено да се усогласуваат пен-
зиите, до објавувањето на официјалните статис-
тички податоци, усогласувањето на пензиите може 
да се врши врз основа на официјална оцена на 
порастот на личните доходи и трошоците на жи-
вотот, со тоа што конечната пресметка за зголе-
мување на пензиите и утврдувањето на евентуал-
ната разлика да се врши по објавувањето на офи-
цијалните статистички податоци. 

III. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕ-
НИ ВО ОДДЕЛНИ ПЕРИОДИ 

Член 10 
Усогласувањето на пензиите остварени во од-

делни периоди ќе се врши доколку нивото на 
пензии остварени во поранешните периоди заоста-
нува зад нивото на пензиите остварени. од пос-
ледната година за 3 отсто или повеќе. 

Под ниво на пензија, во смисла на овој оп-
штествен договор, се подразбира просечен износ на 
старосните пензии остварени во одреден период 
под општи услови за стекнување право. 

Период на остварување право на пензија е 
последната година на осигурување од која се зе-
ма личниот доход за утврдување на пензиската 
основа. 

Член 11 
Усогласување на пензија, во смисла на прет-

ходниот член, може да се врши за сите пензии 
или за пензии остварени во одделни периоди, како 
и за сите осигуреници или за поодделни категории 
осигуреници. 

При донесувањето на соодветни самоуправни 
општи акти за усогласување на пензиите оства-
рени во одделни периоди се применуваат одред-
бите од член 7 и 8 на овој општествен договор. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Заради следење примената на овој општествен 

договор, информирање на учесниците на Општес-
твениот договор за резултатите на неговата при-
мена и предлагање мерки за негово спроведување, 
учесниците на Општествениот договор се согласни 
да се формира Координационен одбор кого го со-
чинуваат по еден претставник на секој од учесни-
ците на Општествениот договор. 

Координациониот одбор работи по деловник кој 
сам го донесува. 

Стручните, административните и други работи 
за Координациониот одбор ги врши стручната 
служба на Заедницата. 

Член 13 
Толкување на овој општествен договор даваат 

учесниците на Општествениот договор, на предлог 
на Координациониот одбор. 
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Член 14 
Постапката за изменување и дополнување на 

овој општествен договор се покренува со писмен 
предлог на еден или повеќе од учесниците на 
Општествениот договор, а изменувањето > и допол-
нувањето се врши на начин и постапка како и за 
склучувањето на овој општествен договор. 

Член 15 
Овој општествен договор се смета за склучен 

кога ќе го потпишат овластените претставници на 
учесниците на Општествениот договор. 

Член 16 
Овој општествен договор влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 
1982 година. 

11 јуни 1982 година 
Скопје 

ПОТПИСНИЦИ НА ОПШТЕСТ-
ВЕНИОТ ДОГОВОР: 

1. Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија, 

2. Републичкиот одбор на Соју-
зот на здруженијата на борци-
те на Народноослободителната 
војна на Македонија, 

3. Советот на Сојузот на синди-
катите на Македонија, 

4. Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, 

5. Стопанската комора на Маке-
донија, 

6. Републичката конференција на 
Сојузот на пензионерите на Ма-
кедонија, 

7. Републичката конференција на 
Сојузот на инвалидите на тру-
дот на Македонија, 

8. Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Ма-
кедонија. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — БИТОЛА 

276. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СЕМ", бр. 13/76) и член 13 
став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработува-
ње на општината Битола, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 16 јуни 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и 

се плаќа од личниот доход на вработените во кој 
се содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,60% 
од општината Битола. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила откако ќе се обја-

ви во „Службен весник на СРМ",а ќе се применува 
од 1 септември 1982 година. 

» Бр. 0201-312/1 
17 јуни 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Димитар Митрев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

277. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 
43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на 
ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 31 ав-
густ 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се изменува Одлуката за утвр-

дување стапките на придонесите на ОСИЗ за со-
цијална заштита — Битола („Службен гласник на 
општина Битола", бр. 3/79, 16/79, 23/79, 22/81 и 6/82). 

Член 2 
Во член 2 од Одлуката за измени на Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ 
за социјална заштита — Битола („Службен гласник 
на општината Битола", бр. 22/81), износот од 0,32% 
се утврдува на износ од 0,30°/о — придонес од до-
ходот на ОЗТ. 

Во членот 2 став 2 точка 2 од Одлуката за ут-
врдување стапките на придонесите на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола („Службен гласник на 
општина Битола", бр. 3/79), износот од 0,240/0 се 
утврдува на износ од 0,20% — придонес од личен 
доход од работен однос. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во Службен гласник на општината Би-
тола", а ќе се применува од 1 септември 1982 го-
дина. 

Бр. 02-33/1-82 
31 август 1982 година 

Битола 

Претседател, 
д-р Маргарита Василевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

278. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и здра-
вственото осигурување („Службен весник на ОРМ", 
бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кичево („Службен 
весник на СРМ", бр. 42/78), а во врска со член 2 
од Законот за начинот на располагањето со вишо-
ците од приходите на буџетите на општествено-
политичките заедници и со вишоците од приходите 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/81), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, на седницата на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — работни-
ци и Соборот на делегатите — даватели на услу-
гите, одржана на 25 август 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците па Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
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— Кичево се утврдува во висина од 7% од бруто 
личниот доход на работниците, во која се содржи: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителните видови на здравствена заштита од 
3,4% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата од 3,6%. 

Член 2 
За обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување од член 24 точка 5 и 6 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување за кои, според член 
25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон, основи-
цата е определена во нето лични примања, стап-
ката на придонесот за здравствено осигурување се 
утврдува во висина од 10,8°/о од нето основицата. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај на несреќа при работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува во 
висина од 0,2% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став на овој член претставува: 

1. за обврзниците на придонесот кои според 
Одлуката за единствена класификација на деј-
ностите се распоредени во областите од 01 до 11 
— остварениот доход; 

2. за обврзниците на придонесот кои според 
Одлуката за единствена класификација на деј-
ностите се распоредени во областите од 12 до 14 — 
бруто личниот доход. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за продолжу-
вање важноста на Одлуката за утврдување виси-
ната на стапката на придонесот за здравствено 
осигурување на работниците за 1980 и во 1982 
година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето,^ а ќе се применува од 1 август 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-3279/1 
25 август 1982 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупче Стефаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
РАДОВИШ 

279. 
Врз основа на Одлуката бр. 63/10, донесена 

од Собранието на СИЗ за основно образование и 
наука — Радовиш, а согласно член 46 став 10 од 
Статутот на СИЗ за основно образование и наука 
— Радовиш, Извршниот одбор на СИЗ за основно 
образование и наука — Радовиш, на седницата 
одржана на 8 септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 63/4, ДОНЕСЕ-
НА ОД СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — РАДОВИШ 

Член 1 
Се менува член 2 од Одлуката бр. 63/4, доне-

сена на 19 мај 1982 година, и гласи: се утврдуваат 
следните извори на финансиски средства и след-
ните стапки на придонеси и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
во бруто износ од стопанството и нестопанството 
во општината Радовиш, по стапка од 4п/о (наместо 
досегашната 5,35%); 

2. придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 2,5% од катастарски доход и 

3. придонес од личен доход од занаетчиска деј-
ност, по стапка од 5%. 

Член 2 
Согласно Законот за самоуправните интересни 

заедници за образование и наука наплатата на 
придонесите по оваа одлука ќе ја врши Служба-
та на општественото книговодство — Радовиш, 
Одделение за општествени приходи при Собрание-
то на општината Радовиш. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се применува од 1 август 1982 година. 

Бр. 114/1 
8 септември 1982 година 

Радовиш 
Претседател, 

Душко Павиќевиќ, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

280. 
Врз основа на член 55 од Законот за општег 

твената заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 6/81), член 21 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на де-
цата, член 102 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествената 
заштита на децата —Титов Велес, член 14 од Са-
моуправната спогодба за финансирање на основи-
те на Планот за развој на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата за периодот 1981—1985 година, Соб-
ранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита .на децата — 
Титов Велес, на седницата одржана на 29 јуни 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ОП-
ШТИПСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување на сред-

ства во Општинската самоуправна интересна заед-
ница за Општествена заштита на децата — Титов 
Велес за 1982 година се менува и се утврдува од 
бруто личните доходи на работниците вработени 
во: 

1. стопанската дејност 1,70%, 
2. општествените дејности 1,75%, 
3. самостојно вршење на стопанската 

и нестопанската дејност 0,45%, 
4. земјоделската дејност 0,20%, 
5. кај граѓани и граѓанско-правни 

лица 0,45%. 

Член 2 
Средствата од пресметковната стапка за оп-

штествената заштита на децата се расподелуваат 
со посебна одлука на Собранието на Заедницата и 
тоа врз основа на утврдените облици, обемот и ме-
рилата и критериумите со програмата за развој на 
детската заштита и со финансискиот план за 1982 
година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, и ќе се објави во „Службен гласник на 
Собранието на општината Титов Велес" и во „Служ-
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бен весник на СРМ", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1982 година. 

Бр. 02-108/1 
27 август 1982 година 

Тојтов Велес 
Претседател, 

Иван Кичуков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

281. 
Врз основа на член 2 од Законот за начинот на 

располагање на вишоците од приходите од буџе-
тите на општествено-политичките заедници и со 
вишоците на приходите на самоуправните интерес-
ни заедници во 1982 година {„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/81), Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Свети Николе, на седницата одржана на 
20 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-
ТУРА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО 

РСИЗ 

Член 1 
Во Одлуката за пресметковната стапка за здру-

жување на средствата за остварување на Програ-
мата на Општинската СИЗ на физичката култура 
и здружувањето на средствата во РСИЗ на физич-
ката култура („Службен весник на СРМ", бр. 17/82), 
во член 2 став 1, точка 2 се менува и гласи: 

„Придонес од остварен доход на стопанските 
организации, по старка од 0,36%". 

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

вувањето во „Службен весник на СР1М", а ќе се 
применува од 1 јули 1982 година. 

Бр. 1101-5/1 
21 јули 1982 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Весов Бојчо, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

282. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Кочани, на 
седницата на Соборот на делегатите на работни-
ците — корисници на услугите и Соборот на деле-
гатите на работниците — даватели на услуги, врз 
основа на член 9 став 6 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на ОРМ", 
бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кочани, одржана на 6 јули 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-
ТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИ-
ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ЗДРАВ-

СТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ — 
КОЧАНИ 

Член 1 
Во членот 1 став 1 од Одлуката за стапката 

на придонесот од личен доход за здравство и 

здравствено осигурување — Кочани, донесена на 
27. I. 1982 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ", бр. 11/82, која што изнесува 7% а се нама-
лува на 6,5%. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јули 1982 година. 

Бр. 0203-329 
6 јули 1982 година 

Кочани 
Претседател, 

Станчо Сапунџиски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ТЕТОВО 

283. 
Врз основа на член 33 од Законот за физич-

ката култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура и член 14 од Статутот на 
СИЗ на физичката култура, Собранието на Заед-
ницата на физичката култура — Тетово, на сед-
ницата одржана на 15 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-
ТУРА — ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на физичката култура — Те-
тово и Републичката заедница на физичката кул-
тура — Скопје. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат збирните стапки 

на придонеси: 
1 придонеси од доходот на ООЗТ по стапка од 

0,50% (во која е содржана стапката на Општин-
ската СИЗ на физичката култура — Тетово од 
0,46% и за Републичката заедница на физичката 
култура — Скопје од 0,04%); 

2. придонесот од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност по стапка од 0,50% (во која 
е содржана стапката на Општинската СИЗ на фи-
зичката култура — Тетово од 0,45% и Републич-
ката СИЗ на физичката култура — Скопје оЗ 
0,05%). 

Се овластува Службата на општественото кни-
говодство при Собранието на општината Тетово 
распределбата да ја врши според процентуалното 
учество на утврдените и пропишаните стапки; 

3. придонесот од личен доход од земјоделска 
дејност од 0,15°/о; 

4. придонесот од личен доход од самостојно вр-
шење на дејност изнесува 0,10%. 

Член 3 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот од доходот ќе се врши на начин и според об-
расците утврдени во Упатството за начинот за 
пресметувањето и плаќањето на данокот на доз&од 
на организациите на здружен труд („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 2/80). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 август 1982 година. 

Бр. 0801-212/2 
15 јуни 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Кемал Сулејмани, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ТЕТОВО 

284. 
Врз основа на член 20 од Статутот на Општин-

ската заедница на образованието — Тетово, Соб-
ранието на Општинската заедница на образование-
то, на одржаната седница на 30 април 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ОД ПРИДО-

НЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

I 
Се намалува стапката на придонесот од лич-

ниот доход за основно образование од стопански и 
нестопански дејности од 5% на 4,30°/о. 

II 
Новата стапка на придонес од личен доход на 

стопанска и нестопанска дејност за основно обра-
зование од 4,30% ќе се применува од 1. VIII. 1982 
година заклучно со 31. XII. 1982 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од I август 1982 година. 

Бр. 0801-495/1 
30 јуни 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Бајрам Мемети, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за развод на брак, заведен под П. бр. 2595/80, 
по тужбата на тужителот Тевева Зора од Скопје, 
ул. „Ленинова" бр. 46, на привремена работа во 
Париз, застапувана од Трајко Јовев, адв. од Скоп-
је, против тужениот Тевев Радојче, сега со непоз-
ната адреса. 

Со оглед на тоа дека живеалиштето односно 
престојувалиштето на тужениот е непознато на 
тужениот му се назначува за застапник Атанасов 
Герасим, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тужениот или 
неговиот полномошник не ќе се јави пред судот 
односно додека органот за старателство не ќе го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, 
П. бр. 2595/80. (82) 

Пред Општинскиот суд во Скопје I — Скопје 
се води спор за сопственост на недвижен имот во 
вредност од 200.000 динари, помеѓу тужител ите 
Љута Шабан Рамуш и Љута Шабан Рафиз про-
тив тужената Мустафа Мустафа Зурафе, со непоз-
нато место на живеење во Република Турција. 

Се повикува тужената Мустафа Мустафа Зу-
рафе во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да се јави пред Општинскиот суд Скопје I 
— Скопје, да достави адреса или да постави пол-
номошник кој ќе ја застапува во граѓанскиот спор 
П. бр. 1241/82. 

Доколку истата не се јави ќе биде застапувана 
од привремен старател кој ќе и биде поставен од 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. 
бр. 1241/82. (83) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Предлагачот Акиф Зендељи поднесе предлог 
до овој суд за утврдување смртта на Асибе Зен-
дел^ од е. Морани, Скопско која починала на 20. 
VIII. 1944 година, а во матичните книги на умре-
ните не е заведена. Поради тоа се повикуваат сите, 
доколку знаат нешто за животот на Асибе Зен-
дели, да се јават во судот во рок од 15 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен лист на 
СФРЈ", „Службен весник на ОРМ" и на Оглас-
ната табла во Судот. По истекот на овој рок судот 
ќе донесе решение со кое ќе утврди дека лицето 
Асибе Зендели од село Морани, Скопско е умре-
на на 20. VIII. 1944 година. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, Р. 
бр. 85/82. (81) 

Кредитното писмо бр. 3 на износ од 2.000,00 
динари, издадено од Стопанската банка — Фили-
јала — Скопје на лицето Ашанин Јорданка е за-
губено. Се повикува наоѓачот на ова писмо да го 
пријави во Општинскиот суд Скопје II како и 
секое друго лице кое знае дека кредитното писмо 
се наоѓа кај некого да го пријави во судот. Со об-
јавувањето на огласот должникот по кредитното 
писмо се известува дека не смее да ја исполни 
обврската со оглед дека ова писмо ќе биде по-
ништено ако никој во судот не се јави дека го 
има истото или не стави приговор против предло-
гот за поништување на кредитното писмо. 

Рокот за пријавување е 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. Доколку во наведениот 
рок не се пријави кредитното писмо, истото ќе 
биде поништено. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 144/78. (86) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Со овој оглас се повикува лицето Стеван Хрис-
тов од Битола, кој наводно умрел во град Софија, 
НР Бугарија на ден 15. I. 1948 година, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на овој оглас 
да се јави во Општинскиот суд — Битола. Исто 
така се повикува и секој кој нешто знае за него-
виот живот тоа да му го соопшти на овој суд, 
бидејќи по истекот на горенаведениот рок ќе се 
докаже дека исчезнатиот Стеван Христов од Би-
тола умрел. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 453/82. 
(80) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се водат ос-
тавински постапки за расправање оставините на 
оставателите: Котески Саздан, бивш од е. Вран-
че заведена под О. бр. 69/78 година; Ацески Јордан, 
бивш од е. Вранче, заведена под О. бр. 350/80 го-
дина; Тапанџиевска Мита, бивша од е. Бешиште, 
заведена под О. бр. 444/79 година; Трајковски Трај-
ко, бивш од е. Витолиште, заведена под О. бр. 
460/79 година; Јованоски Илија, бивш од Прилеп, 
заведена под О. бр. 479/79 година; Стојкоска Ве-
лика, бивша од е Варош, заведена под О. бр. 99/81 
година; Крстеска Стојна, бивша од е. Га личани, 
заведена под О. бр. 177/81 година; Петреска Неда, 
бивша од е. Долнени, заведена под О. бр. 85/82 
година; Попоски Степан, бивш од е. Полчиште, за-
ведена под О. бр. 301/80 година; Стеваноски Сте-
ван, бивш од Прилеп, заведена под О. бр. 186/80 
година; Пр дески Стојан, бивш од е. Витолиште, за-
ведена под О, бр. 383/80 година; Трајкоски Најдо, 
бивш од е. Чаниште, заведена под О. бр. 267/80 го-
дина; Србјакоски Митре, бивш од е. Ерековци, за-
ведена под О. бр. 497/79 година; Талески Диме, 
бивш од е, Вранче, заведена под О, бр. 351/80 го-
дина. 
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Се повикуваат наследниците кои полагаат пра-
во на наследство од оставините на горенаведе-
ните оставители, да се јават во овој или во било 
кој друг општински суд, во рок од една година 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", и да дадат наследничка изјава, 
согласно член 217 од ЗН. 

Доколку повиканите наследници не се јават во 
определениот рок, оставините на оставателите ќе 
се предадат во сопственост на СО Прилеп. 

Од Општинскиот суд во Прилеп на ден 23. 
VIII. 1982 година. (84) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е 
постапката за сопственост по тужбата на тужител-
ката Ваневска Здравка од с. Сиричино, против 
тужениот Спасоја Мирчевски-Цветковиќ од с. Си-
ричино, а сега со непознато место на живеење во 
Белград. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, 
достави адреса или одреди полномошник во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 968/82. (79) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се повикуваат сите лица кои полагаат право на 
наследство по оставината на покојната Карова 
Махија, бивша од Титов Велес, почината на 25. 
ХИ. 1981 година ,да се јават во Општинскиот суд 
во Титов Велес и дадат наследничка изјава во 
рок од една година од објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес. О. бр. 
16/82. (85) 

Загубени печати 

Загубените тркалезен печат и четвртаст штем-
бил под назив: „Спортско-риболовен сојуз на оп-
штина Неготино — Неготино", се огласуваат за не-
важни. <5206) 

Загубените тркалезен печат и четвртаст штем-
бил под назив: „Сојуз на извидници на Македони-
ја, Извиднички Поречански одред „Галеб" — Скоп-
је се огласуваат за неважни. (5292) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Сму-
чарски сојуз на Македонија — Смучарско друштво 
„Младост" — Скопје', се огласува за неважен. 

(6162) 
Загубените тркалезен печат и четвртаст штем-

бил под назив: „Земјоделска задруга „Долни По-
лог" — Тетово", се огласуваат за неважни. <6163) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Душан Ѓорѓиоски, ул. 
„Козара" бр. 4, Прилеп. <5099) 

Воена книшка на име Борис Андоновски, ул. 
„Блага Илиева Грнева" бр. 14/7-9, Куманово. (5102) 

Пасош на име Љубомир Виларов, ул. „В. Ѓо-
рев" бр. 163/1-2, Титов Велес. (5138) 

Воена книшка на име Муарем Пај азити, е. 
Седларево, Тетово. (5153) 

Легитимација бр. С-004481, издадена од ВП 
5887, Куманово на име Славко Цветковски, Штип. 
(5165) 

Воена книшка на име Наќе Крстески, е. Тре-
бино, Македонски Брод. (5180) 

Сообраќајна дозвола на име Зулќуфли Али-
ловски, е. Копанце, Тетово. <5201) 

Лична карта на име Зулќуфли Алиловски, е. 
Копанце, Тетово. (5202) 

Возачка дозвола на име Зулќуфли Алиловски, 
е. Копанце, Тетово. (5203) 

Свидетелство за завршено средно насочено об-
разование во Училишниот центар „Злате Мала-
ковски" — Гостивар на име Мирко Симњановски, 
Тетово. (5244) 

Пасош на име Славчо Јованов, е. Оризари, Ко-
чани. <5238) 

Свидетелство од I година гимназија на име 
Родна Николовска, е. Конопница, Крива Паланка. 

(5418) 
Свидетелство за I година, издадено од Гимна-

зијата „Јосип Броз Тито" во Ресен на име Круме 
Пановски, е. Штрбово, Ресен. (5458) 

Возачка дозвола бр. 11729/80 година, издадено 
од СВР, Тетово на име Рамис Шасивари, Тетово. 
(5476) 

Сообраќајна дозвола на име Саќип Шабани, е. 
Г. Речица, Тетово. (5479) 

Оружен лист на име Реџеп Синани, е. Г. Сед-
ларце, Тетово. (5486) 

Возачка дозвола на име Расим Имери, ул. „Но-
воселска" бр. 137, Тетово. (5532) 

Свидетелство, издадено од Медицинско училиш-
те на име Николина Колевска, е. Вирче, Делчево. 
(5545/) 

Сервисна книшка бр. 7713 на име ВРО „ По-
лог" ОЗТ „Изградба", Тетово. (5600) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Драгољуб Димовски, е. Кучково, Скопје. (2) 

Ученичка слободна легитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Антони Стојановски, Скопје. 

Воена книшка, издадена во Шабац на име Неби 
Садиевски, Скопје. (4) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Све-
тислав Нешиќ,е. Побожје, Скопје. (5) 

Ученичка легитимација за градски сообраќај, 
издадена во Скопје на име Валдета Меча, Скопје. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Рајко „Жинзифов" 
— Скопје на име Селами Шабан, Скопје. (7) 

Ученичка слободна легитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Љубица Трајчевска, Ѓорче 
Петров, Скопје. (8) 

Студентска слободна легитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Златко Спировски, Скопје. 

Ученичка слободна легитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Бранко Колевски, Скопје. 

Ученичка слободна легитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Фатима Ахметовић е. Ин-
џиково, Скопје. (И) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Љупчо Ивановиќ, Скопје. (12) 

Ученичка слободна лигитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Боре Бошковски, Скопје. 

Лична карта на име Јовановски Живко, Кра-
тово. (14) 

Здравствена легитимација на име Ефремова 
Надица, е. Шлегово, Кратово. , <15) 

Свидетелство за IV одделение на име Царин-
ка Стојановска, е. Подржикоњ, Крива Паланка. 

Свидетелство за VIII одделение на име Велиу 
Хеват, е. Неготино, Гостивар. (17) 

Диплома за завршено средно економско учи-
лиште „Борис Кидрич" — Скопје на име Цвета 
Стамболиска, Скопје. <18) 

Студентска слободна легитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Зоран Пешковски, Скопје. 

Свидетелство за завршено средно земјоделско 
училиште, „Јосиф Јосифовски — Свештарот" — 
Ресен на име Стојче Глужески, е. Обртани, При-
леп. (20) 

Ученичка слободна легитимација, издадена од 
ГСП — Скопје на име Махмуд Худевет, Скопје. 

Свидетелство за I клас, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Титов Велес на име Смиленов-
ска Борјанка, е. Чифлик, Титов Велес. (22) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ 
„Субура Чучук", е. Водоврати на име Бечковиќ 
Муса, е. Водоврати, Титов Велес. <23) 
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Свидетелство за IV одделение, издадено од О. 
У. ,,'Субура Чучук" на име Башини Ариф, е. Водо-
врати, Титов Велес. (24) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О. 
У. „Даме Груев", Титов Велес на име Уат Јамдија, 
Титов Велес. (25) 

Свидетелство за IV одделение на име Орце 
Славевски, е. Извор, Титов Велес. (26) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Ирена Димитрова, Неготино. (27) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Кос-
тов Џими, Неготино. (28) 

Свидетелство за VIII одделение на име Екрем 
Муареми, е. М. Речица, Тетово. (29) 

Свидетелство за осумгодишно училиште на име 
Јовица Ристовски, е. Градец, Тетово. ^ (30) 

Здравствена легитимација на име Зеќири т а -
дије, е. Пирок, Тетово. (31) 

Свидетелство за VII одделение на име Ремзи 
Алими, е. Добарце, Тетово. (32) 

Свидетелство за V одделение на име Рефет 
Асени, е. Добарце, Тетово. (33) 

Работна книшка на име Влајко Трајковски, е. 
Сараќино, Тетово. (34) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ариф-
нади Мурсели, Тетово. (35) 

Здравствена легитимација на име Љутвиу к а -
зими, е. Доброште, Тетово. (36) 

Здравствена легитимација на име Левтерка Ди-
ховска, е. Раотинце, Тетово. (37) 

Лична карта на име Даути Јакуп, е. Раковец, 
Тетово. (38) 

Свидетелство за VIII одделение на име Пурев-
ски Георге, е. Ново Село. Струмица. (40) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џикан 
Ајрули, е. Раковец, Тетово. (41) 

Свидетелство на име Камбер Исени, Тетово. 
Возачка дозвола на име Ристоски Зоран, Те-

тово. (43) 
Сообраќајна дозвола на име Ристоски Зоран, 

Тетово. (44) 
Здравствена легитимација на име Амир Амети, 

Тетово. (45) 
Здравствена легитимација на име Беадини Ѓу-

леиме, е. М. Речица, Тетово. (46) 
Работна книшка на име Бафќари Шабан, е. М. 

Речица, Тетово. (47) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ќемал Мурати, е. Џепчиште, Тетово. (48) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нухиу Шериф, е. Г. Речица, Тетово. (49) 
Лична карта на име Рамадани Али, Тетово. 

(50) 
Здравствена легитимација на име Хавдије Му-

харему Тетово. (51) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нухиу Рефик, е. Г. Речица, Тетово. (52) 
Одобрение за јавен патен превоз, издадено од 

Тетово на име Несими Џабир, е. Челопек, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Беадини Џе-

ваир, е. М. Речица, Тетово. (54) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од О. 

У. во е. Желино на име Кадрија Јусуф, е. Стрим-
ница, Тетово. (55) 

Свидетелство за V одделение, издадено од О. 
У. е. Желино на име Хамзаи Музафер, е. Стрим-
ница, Тетово. (56) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од О. 
У. е. Желино на име Саити Исмет, е. Желино, Те-
тово. (57) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мамути 
Зеќир, е. Раковец, Тетово. (58) 

Свидетелство за IV одделение на име Камбери 
Селапи, е. Копачин Дол, Тетово. (60) 

Работна книшка на име Гајур Шаини, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Амети Џе-

ваира, Тетово. ^ (62) 
Здравствена легитимација на име Шаќири Зул-

фи, е. Слатино, Тетово. (63) 
Лична карта на име Шаќири Зулфи, е. Сла-

тино, Тетово. (64) 

[МШ ' 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 
Иљази Назми, Тетово. (бб) 

Свидетелство за VIII одделение на име Југо-
слав- Миленоски, Тетово. (67) 

Свидетелство на име Сајдиу Фејзула, е. Порој, 
Тетово. (68) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 
Синани Изаир, е. Седларце, Тетово. (69) 

Диплома за завршено средно училиште на име 
Хисени Хисен, Гостивар. (70) 

Свидетелство за IV одделение на име Драгица 
ѓорѓиеска, е. Куново, Гостивар. (71) 

Свидетелство за VIII одделение на име Деми-
ри Мехмедали, Гостивар. (72) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 
Локман, е. Чегране, Гостивар. (73) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
гимназија на име Мемети Фадил, Гостивар. (74) 

Свидетелства за III и IV година на име Ајдини 
Музафер, е. Велебрдо, Гостивар. (75) 

Уверение за положен испит за занаетчиски деј-
ности — шивач, издадено од СО — Гостивар на 
име Мемеџашар Тотре, Гостивар. (76) 

Свидетелства за I, II, III и IV година, изда-
дени од гимназија на име Николоски Ацо, Гости-
вар. (77) 

Диплома за завршено индустриско училиште 
на име Јованоски Тони, Гостивар. (78) 

Лична карта на име Муслиу Рашит, е. Лакави-
ца, Гостивар. (79) 

Свидетелства за I, II, III и IV година на име 
Гиноски Мишо, Гостивар. (80) 

Свидетелство за VIII одделение на име Африм 
Мустафи, Гостивар. (81) 

Свидетелство за IV одделение на име Орце 
Петрески, Гостивар. (82) 

Свидетелство за III година, издадено од гимна-
зија на име Муртезан Адеми, Гостивар. (83) 

Свидетелство за VIII одделение на име Идриз 
Емрули, Гостивар. (84) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдули 
Мислими, е. Форино, Гостивар. (85) 

Ученичка книшка од I—VI одделение на име 
Алагиќ Ајрудин, Гостивар. (86) 

Диплома и свидетелство за VIII одделение на 
име Фабије Ејупи, е. Добридол, Гостивар. (87) 

Индекс бр. 1526/78, издаден од ВШ за ОР Вра-
ње на име Јован Младенов, Кочани. (89) 

Свидетелство за завршена гимназија, издаде-
но од Гимназијата „Ванчо Прке" — Виница на име 
Атанасов Лазар, Виница. (90) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Куз-
манов Анче, Кочани. (91) 

Здравствена легитимација на име Благоја 
Алексов, Виница. (92) 

Лична карта на име Шефки Шидилески, е. 
Мелнија, Струмица. (93) 

Свидетелство за VIII одделение на име Миле 
Мицески, Прилеп. (94) 

Свидетелство за VIII одделение на име Карос-
ка Надежда, Прилеп. (95) 

Свидетелство за завршено VII одделение на 
име Џафер Зејниловиќ, е. Лажани, Прилеп. (97) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драган 
Здравески, е. Ропотово. Прилеп. (98) 

Работна книшка на име Јоше Трај коски, При-
леп. (99) 

Ученичка книшка на име Стефан Спиркоски, 
е. Мажучиште, Прилеп. (100) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гаша-
нин Лапо, е. Лажани, Прилеп. (101) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Осмогодишното училиште „Стив Наумов", е. Плас-
ница на име Адемоска Керима, е. Пласница, Ма-
кедонски Брод. (102) 

Работна книшка на име Андриевска Јагода, е. 
Долна Бела Црква, Ресен. (103) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубица 
Костадинова, е. Град, Делчево. (104) 

Книшка на име Молчева Нада, Делчево. (105) 
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Ученичка книшка на име Новчев Злате,, Ко-
чани. (107) 

Свидетелство за VIII одделение на име Митев 
Митко, Штип. (108) 

Здравствена легитимација на име Рашев Саш-
ко, Штип. (109) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мирка 
Наумова, Штип. (111) 

Здравствена легитимација на име Боре Митов-
ски, е. Облешево. Штип. (112) 

Ученишка книшка, издадена од Гимназијата 
„Никола Карев" — Скопје на име Науме В и д а -
новски, Скопје. (113) 

Здравствена легитимација на име Милица Тер-
зиевска, Скопје. <114) 

Свидетелства од III и IV година и диплома, из-
дадени од Економското училиште во Куманово на 
име Емини Ејуп, с. Слупчане, Куманово. (115) 

Воена книшка, издадена во Задар на име Мин-
чо Јорданов, Скопје. <116) 

Работна книшка на име Јашари Исмет, Кума-
ново. (117) 

Здравствена легитимација на лме Столе Бој-
девски, Куманово. (119) 

Здравствена легитимација на име Бисера Мла-
деновска, Куманово. (120) 

Здравствена легитимација на име Мемети Ну-
хи, Куманово. (121) 

Работна книшка на име Даути Селим, с. Лип-
ково, Куманово. (122) 

Здравствена легитимација на име Демири Ам-
дије, с. Слупчане, Куманово. (123) 

Здравствена легитимација на име Милка Зла-
тановска. Куманово. <124) 

Свидетелство за завршен испит на име Симо-
новска Македонка, Куманово. (125) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗОО — 
Куманово на име Божиновиќ Сташа, с. Сопот, Ку-
маново. (126) 

Здравствена легитимација на име Милена Ива-
новска, Куманово. ^ (127) 

Книшка на име Среќко Јовановски, с. Шупли 
Камен, Куманово. <128) 

Здравствена легитимација на име Лепа Пет-
ковска, Куманово. <129) 

Здравствена легитимација на име Виолета Ди-
ковска, Куманово. (130) 

Здравствена легитимација на име Јовановски 
Марјан, Куманово. ^ (131) 

Здравствена легитимација на име Митиќ Зо-
ра, Куманово. (132) 

Здравствена легитимација на име Зоран Цвет-
ковски, Куманово. (133) 

Здравствена легитимација на име Емине Саки-
пи, Куманово. (135) 

Работна книшка на име Зоран Милановски, 
Куманово. (135) 

Здравствена легитимација на име Зоран Велич-
е в с к и , Куманово. (136) 

Здравствена легитимација на име Назим Мош-
ќи, Куманово. (137) 

Здравствена легитимација на име Слободан Ро-
девски, Куманово. (138) 

Свидетелство за IV одделение на име Павлов-
ски Цонко, е. Куново, Кратово. <139) 

Диплома, издадена од АСУЦ „Боро Петрушев-
ски — Папучаров' — Скопје на име Стојан Ди-
митров, Скопје. (140) 

Ученичка книшка, издадена од Гимназија „Ни-
кола Карев", Скопје на име Пешевски Добре, 
Скопје. (141) 

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата 
„Зеф Љуш Марку" — Скопје на име Зекирија Љи-

' варека, Скопје. (142) 
Ученичка книшка, издадена од Гимназијата 

„Зеф Љуш Марку" 1— Скопје на име Севрија Су-
лејмани, Скопје. <143) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гимна-
зијата „Кочо Рацин", Скопје на име Сим јановски 
Стево, Скопје, (144) 

Диплома за завршено гимназија, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев", Куманово, на име Сне-
жана Младеновска, Куманово. <145) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трај-
ч е т а Милева, с. Дреновце, Прилеп. (146) 

Свидетелство за VIII одделение на име Соња 
Божиновска, с. Ропотово, Прилеп. (148) 

Здравствена легитимација на име Шабани Се-
љамедин, Куманово. <149) 

Здравствена легитимација на име Мурсели Ра-
мизе, Куманово. (150) 

Здравствена легитимација на име Лидија Ми-
тевска, Куманово. (151) 

Здравствена легитимација на име Надица Ав-
рамовска Куманово. (152) 

Здравствена легитимација на име Рагми Аса-
новски, Куманово. (153) 

Здравствена легитимација на име Божиновски 
Драгољуб, Куманово. (154) 

Работна книшка на име Доне Спасовски, е. Ка-
нарев©, Куманово. (155) 

Здравствена легитимација на име Наташа Са-
лиевска, Куманово. (156) 

Здравствена легитимација на име Рамиќ Бог-
дан, Куманово. (157) 

Свидетелство за IV одделение на име Иле Ми-
ланов, с. Рлевци, Титов Велес. (159) 

Свидетелство на име Ката Тодорова, Титов 
Велес. (160) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Јо-
вица Петковски, Неготино. (161) 

Свидетелство на име Василевска Милица, с. 
Вилешино, Тетово. (162) 

Свидетелство за IV одделение на име Абди Ќе-
мал*, е. Стрмница, Тетово. (163) 

Здравствена легитимација на име Идризи Не-
шат, е. Д. Палчиште, Тетово. (164) 

Лична карта на име Идризи Нешат, е. Д. Пал-
чиште, Тетово. (165) 

Свидетелство на име Вајдин Суриноски, е. Пи-
рок, Тетово. (166) 

Ученичка книшка на име Илир Веј сели, Те-
тово. (167) 

Здравствена легитимација на име Шерибане 
Изаири, Тетово. (168) 

Здравствена легитимација на име Живко Ди-
митровски, с. Саракино, Тетово. (169) 

Свидетелства за I, И, III и IV година на име 
Јусуф Адеми, Тетово. (170) 

Диплома на име Јусуф Адеми, Тетово. (171) 
Свидетелство на име Јовановски Бошко, Те-

тово. (172) 
Свидетелство за VI одделение на име Хај дари 

Веј сели, с. Стрмница, Тетово. (173) 
Свидетелство за VII одделение, издадено од 

Основното училиште во е. Желино на име Џафер 
Бајрашање, с. Палатица, Тетово. (174) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Желино на име Рамдани 
Шаудет, е. Желино, Тетово. <175) 

Свидетелство за-1 година, издадено од гимна-
зија на име Мустафи Абдула, е. Лисец, Тетово. 

Лична карта на име Абдули Шабан, с., Стрим-
ница, Тетово. (176-а) 

Здравствена легитимација на име Севдије Зи-
бери, е. Камењане, Тетово. (177) 

Здравствена легитимација на име Стојановски 
Трајко, Тетово. (178) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бого-
еска Савица, с. Блаце, Тетово. (179) 

Здравствена легитимација на име Демири На-
зим, е. Челопек, Тетово. (180) 

Ученичка книшка на име .Јашари Северџан, 
Тетово. (181) 

Свидетелство за VI одделение на име Бафќари 
Неџат, е. Желино, Тетово. (182) 

Свидетелство за VI одделение на име Ељези 
Зиљфу, с. Стримница, Тетово. <183) 

Свидетелство за VI. одделение на име Абдиу 
Шефедин, е, Стримница, Тетово, (184) 
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Свидетелство за IV одделение на име Касами 
Веби, е. Стримница, Тетово. (185) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од О. 
У. „Влазними" на име Селими Муарем, е. Пада-
л и н а , Гостивар. (186) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Алији Низам, е. Падалиште, Гостивар. (187) 

Одобрение за пиларска дејност, бр. 10-1269, из-
дадено од СО — Гостивар на име Безати Безат, 
Гостивар. (188) 

Свидетелство за VI одделение на име Селими 
Лулзим, Гостивар. (189) 

Работна книшка на име Лазар Димитровски, 
Гостивар. (190) 

Свидетелство за III година, на име Незири Ќа-
шиш, Гостивар. (191) 

Свидетелство за VI одделение на име Селими 
Ајдари, Гостивар. (192) 

Свидетелства за I, И и III година на име Ни-
кола Мидоски, Гостивар. (193) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бајра-
ми Абдураман, е. Врапчиште, Гостивар. (194) 

Свидетелство за IV одделение на име Абдура-
ман Чеграни, е. Врапчиште, Гостивар. (195) 

Свидетелство за И клас на име Ејупи Заиде, 
е. Добридол, Гостивар. (196) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Ди-
митриоска Илка, Гостивар. (197) 

Свидетелство за V одделение на име Рамадани 
Камиле, Гостивар. (198) 

Свидетелство за III година економско училиш-
те на име Благица Лазароска, Тетово. (199) 

Свидетелство за VI одделение на име Садрије 
Пашоска, Гостивар. (200) 

Свидетелства за II и III година, издадени од 
текстилно училиште на име Миле Ристоманов, 
Штип. (201) 

Диплома на име Гицева Ружа, Штип. (202) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гордана 

Стојановска, Делчево. (203) 
Работна книшка на име Камина Челих, Ресен. 
Ученичка книшка, издадена од Основното учи-

лиште „29 Ноември", Скопје на име Игор Аспров-
ски, Скопје. (205) 

Ученичка книшка на име Радевљиќ Ана, При-
леп. (207) 

Ученичка книшка за III година на име Петар 
Николоски, Прилеп. (208) 

Свидетелство на име Таќир Мамудоски, При-
леп. (209) 

Ученичка книшка на име Миланоски Златко, 
Прилеп. (210) 

Свидетелство за VI одделение на име Кунески 
Ицко, Прилеп. (211) 

Работна книшка бр. 4330280-20 на име Димоска 
Илинка, Скопје. (212) 

Диплома на Име Кирил Димитриоски, Прилеп. 
Ученичка книшка на име Талески Бранко, При-

леп. (215) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Борка Синадиноска, е. Ропотово, Прилеп. (216) 
Здравствена легитимација на име Трајче Ис-

маиловски, Куманово. (217) 
Здравствена легитимација на име Стојна Бел-

ковска, е. Тромега, Куманово. (219) 
Здравствена легитимација на име Благојка То-

доровска, е. Љубодраг, Куманово. (220) 
Здравствена легитимација на име Сакипи Мус-

ли, е. Ваксинце, Куманово. (221) 
Здравствена легитимација на име Арифовски 

Мустафа, Куманово. (222) 
Здравствена легитимација на име Среќко Рис-

товски, е. Довезенце, Куманово. (223) 
Здравствена легитимација на име Димковски 

Чедо, е. Коинце, Куманово. (224) 
Здравствена легитимација на име ѓорѓевиќ 

Симка, Куманово. (225) 
.Здравствена легитимација на име Арсовски Ни-

кола, Куманово. (226) 

Свидетелство на име Ленче Петринска, е. Скач-
ковце, Куманово. (227) 

Здравствена легитимација на име Шабани Са-
кип, Куманово. (228) 

Здравствена легитимација на име Јовановски 
Марјан, Куманово. (229) 

Книшка на име Додевски Горан, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Антиќ Сашо, 

Куманово. (231) 
Свидетелство за II година, издадено од Гимна-

зијата „Моша Пијаде" на име Трајковска Гордана, 
Крива Паланка. (232) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Јоаким Крчовски" на име Станковски Дра-
ган, Крива Паланка. ч (233) 

Ученичка книшка за III одделение, издадена 
од Основното училиште „Гоце Делчев", Неготино 
на име Делова Елица и Делова Јасминка, Него-
тино. (234) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фазли 
Љоки, Тетово. (235) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Демири Мирљинди, е. Желино, Тетово. (236) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од О. 
У. „Братство" на име Ќамил Хисени, е. Челопек, 
Тетово. (237) 

Свидетелство за I клас издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновић на име Крстевска Олга, 
Тетово. (238) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Асипи Кадрије, е. Дебреште, Тетово. (239) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ферати Исмет, е. М. Речица, Тетово. (240) 

Свидетелство за IV одделение на име Золита 
Ебиби, е. Камењане, Тетово. (241) 

Здравствена легитимација на име Невзат Меха-
зи, Тетово. (242) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Асип Фетаи, е. Гургурница, Тетово. (243) 

Ученичка книшка за VIII одделение на име Са-
вески Душко, е. Саракино, Тетово. (244) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Казими Елмеж, е. Порој, Тетово. (245) 

Свидетелство за III година, издадени од инду-
стриското училиште на име Илиески Андро, Гос-
тивар. (246) 

Свидетелства за I и II година на име Беџети 
Исмаили, Гостивар. (247) 

Свидетелства за II и III клас на име Гаври-
л о в а Стевка, Гостивар. (248) 

Лична карта, издадена од СО — Гостивар на 
име Алији Нехат, е. Градец, Гостивар. (249) 

Свидетелства за I и III година гимназија на 
име Јашари Фаут, Гостивар. (250) 

Ученичка книшка на име Мегдиу Рефет, Гос-
тивар. (251) 

Свидетелство за VIII одделение на име Синани 
Имрли, Гостивар (252) 

Свидетелство за V одделение на име Емурлаи 
Лутфи, е. Лакавица, Гостивар. (253) 

Здравствена легитимација на име Стојанов 
Јорданче, Штип. (254) 

Свидетелство за I клас, издадено од ГЕП „Љуп-
чо Сантов" на име Андонов Никола Ввонко, Ко-
чани. (255) 

Ученичка книшка за средно образование, изда-
дена од Е1МАУЦ „Г. Викентиев", Кочани на име 
Стојковски Томислав, Виница. (256) 

Здравствена легитимација на име Јован Ста-
менков, Виница. (257) 

Здравствена легитимација на име Јана Рис-
това, е. Липец, Виница. (258) 

Здравствена легитимација на име Митевска 
Ерменка, Виница. (259) 

Здравствена легитимација на име Јованова 
Ерина, Виница. (260) 

Ученичка книшка, издадена од О. У. „Јосип 
Броз Тито", е. Бардовци, Скопје, на име Дончо 
Симјановски, е. Злокуќани, Скопје. (261) 
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Свидетелство за положен завршен испит при 
ГУЦ „Здравко Цветковски" — архитектонска насо-
ка во Скопје на име Андон Колишев, Скопје. <262) 

Свидетелство за VII одделение на име Цена 
Богданоска, е. Дреновци, Прилеп. (263) 

Здравствена легитимација на име Болијоска 
Емина, с. Пешталево, Прилеп. (264) 

Ученичка книшка на име Самир Бејкулоски, 
Прилеп. (265) 

Свидетелства за I, II и III гбдина на име Ме-
тодија Вељанчески, Прилеп. (266) 

Ученичка книшка на име Велески Златко, 
Прилеп. (267) 

Свидетелство за VIII одделение на име Пашос-
ка Сузана, с. Веселчани, Прилеп. (268) 

Ученичка книшка за II година на име Киро 
Костоски, Прилеп. (269) 

Здравствена легитимација на име Тасева Маја, 
Куманово. (270) 

Здравствена легитимација на име Надица Авра-
мовска, Куманово. (271) 

Здравствена легитимација на име Жаклина 
Мирчевска, Куманово. (272) 

Здравствена легитимација на име Мирчевски 
Мирче, Куманово. (273) 

Здравствена легитимација на име Нергиван 
Криезиу, Куманово. (274) 

Дозвола на име Николовски Михајло, Кума-
ново. (275) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦСУ „Климент Охридски" е. Д. Река на 
име Јовановски Борис, с. Станци, Крива Паланка. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Лирија", с. Жеровјане на име Ти-
хомир Милевски, е. Радиовце, Тетово. (277) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Асипи Беџети, е. Доброште, Тетово. (278) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Демири Феми, е. Камењане, Тетово. (279) 

Свидетелство за VIII одделение на име Леонид 
Крстовски, Тетово. (280) 

Здравствена легитимација на име Бајрами Ша-
банедин, Тетово. (281) 

Свидетелство на име Џеладин Рамадани, е. Д. 
Палчиште, Тетово. (282) 

Здравствена легитимација на име Муса Мур-
тезан^ Тетово. (283) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Име-
ри Абдула, Тетово. (284) 

Свидетелство за I клас на име Зуљбеари Му-
хамед, е. Озормиште, Тетово. (285) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Даут Адоји, е. Г. Палчиште, Тетово. (286) 

Свидетелство на име Бален Адила, Гостивар. 
Свидетелство за VI одделение на име Рецепи 

Асип, Гостивар. ( (288) 
Свидетелство за IV одделение на име Јакупи 

Шенази, е. Чајле, Гостивар. (289) 
Свидетелство за VII одделение на име Џемил 

Белули, Гостивар. (290) 
Свидетелство на име Атанасов Ванчо, е. Коз-

јак, Штип. (291) 
Книшка на име Снежана Николова, Штип. 
Здравствена легитимација на име Милев Сло-

боданчо, Штип. (293) 
Здравствена легитимација на име Ацо Илиев-

ски, Штип. (294) 
Ученичка книшка за I година, ЕМАУЦ на име 

Шаинов Шезаир, Кочани. (295) 
Здравствена легитимација на име Љубомир 

Малчев, е. Црн Камен, Виница. (296) 
Индекс досие бр. 2562/79, издаден од ВШОР 

Врање на име Тодор Николовски, ул. „Вера Јо-
циќ" бр. 57, Делчево. 

Свидетелство од I, И и III година на име 
Момчило Темеловски, е. Сајаклари, Титов Велес. 
(5801) 

Воена книшка бр. 57933 на име Локман Ибра-
здоди, е. Пирок, Тетово. (5810) 

Сообраќајна книшка бр. ТЕ 32—086 на име 
Сами Илјази, е. Боговиње, Тетово. (5856) 

Лична карта на име Сами Илјази, е. Богови-
ње, Тетово. * (5857) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
УЦ СО „Коле Неделковски" на игде Назиф Цуцак, 
е. Г. Оризари, Титов Велес. (5927) 

Пасош на име Јанко Трајковски, е. Челопек, 
Тетово. (5946) 

Воена книшка на име Бошко Илијевски, е. 
Росоман, Кавадарци. (5932) 

Ивалидска книшка бр. 143667 на име Стојче 
Трпоски, Струга. (6087) 

Пасош на име Аванда Берзорска, е. Пласница, 
Македонски Брод. (6105) 

Оружен лист на име Ибиш Мемети, е. М. Ре-
чица, Тетово. (6154) 

Воена книшка на име Звонко Мисајловски, е. 
Вратница, Тетово. * (6147) 

Лична карта на име Љубен Крстевски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 2/35, Прилеп. , (6164) 

Воена книшка на име Љубен Крстески, ул. „М. 
Пијаде" бр. 2/35, Прилеп. (6165) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фатмир Рушити, е. Стримница, Тетово. (3857) 

Свидетелство за I одделение на име Адеми Ибра 
хим, е. Градец, Тетово. (3858) 

Свидетелство за II одделение на име Адеми 
Ибрахим, е. Градец, Тетово. (3859) 

Свидетелство за IV одделение на име Мус-
тафа Зебида, е. Пирок, Тетово. (3860) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илир 
Камбери, е. М. Речица, Тетово. (3861) 

Свидетелство за VII одделение на име Лазиме 
Османи, Тетово. (3862) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шаини Демире, е. Боговиње, Тетово. (3863) 

Свидетелство за VI одделение на име Муста-
фаи Аљи, Тетово. (3864) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Работната организација 
„Сива лепенка" — Свети Николе 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување — избор на: 
1. индивидуален работоводен орган дирек-

тор, 
2. комерцијален директор. 
Посебни услови: 
Покрај општите услови предвидени со зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— за вршење на работите под 1 — кандида-
тите треба да имаат завршено високо или више 
образование и 6 години работно искуство; 

— за вршење на работите под 2 — кандидатите 
треба да имаат завршено више образование и 5 
години работно искуство. 

Заеднички услови: 
— да имаат морално-политички квалитети и 

способности за развивање на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи; 

— да не се под истрага и да не се осудувани 
за кривични дела утврдени во член 511 од Законот 
за здружен труд. 

Со пријавата за учество на конкурсот, канди-
датите треба да ги достават следните документи: 

— доказ за школска подготовка, 
— доказ за работно искуство, 
— кратка биографија и 
— уверение дека против кандидатот не се во-

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

Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена по 
истекот на рокот за поднесување на пријавите. 

Некомплетни пријави нема да се земаат во 
разгледување. 

Пријавите се поднесуваат на адреса: РО „Сива 
лепенка" ул. „Маршал Тито" бр. 71 — Свети Ни-
коле, за Конкурсната комисија. 

Советот на Народниот музеј „Д-р Никола Нез-
лобински" — Струга 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— кандидатот под точка 2 да има завршено 
технички факултет — градежен смер I степен и 1 
година работно искуство, II степен или средно тех-
ничко училиште — градежен смер и 5 години ра-
ботно искуство. 

Кандидатите се должни со молбата да дос-
тават и препис од дипломата за стручната подго-
товка и докази за работно искуство. 

Личните доходи се утврдуваат според осно-
вите и мерилата утврдени во Правилникот за лич-
ните доходи. 

Некомплетирани документи нема да бидат земани 
предвид при разгледувањето. 

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

Целокупната документација се доставува на ад-
реса: РЃО „Базалт" — Штип, ул. „Партизанска" 
бр. 56. (289) 

за избор на работоводен орган — директор 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работните односи, да ги исполнува и след-
ните: 

— да има соодветна висока школска подготов-
ка со над пет години работно искуство во кул-
турата или образованието; 

— да не е осудуван за кривично дело според 
Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на ОЗТ, 

— со судска одлука да не му е забрането вр-
шење на должност директор; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Пријавите со комплетната документација да се 

доставуваат до Народниот музеј — Струга (Кон-
курсна комисија). (287) 

Вишата Земјоделска школа — Струмица 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставник со неполно работно вре-
ме по предметот 

Општонародна одбрана. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те од член 102 од Законот за високото образова-
ние и член 117 од Статутот на Вишата земјодел-
ска школа — Струмица. 

Кандидатите пријавите со потребната докумен-
тација да ги доставуваат до Секретаријатот на 
школата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СВМ". (288) 

Конкурсната комисија при РЃО „. Базалт" — 
Штип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор-реизбор на работи и работни задачи 
со посебни овластувања и одговорности и тоа: 

1. Раководител на финансиска служба — реиз-
бор, 

2. Раководител на техничка служба — избор. 
УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 

со Законот за работните односи, кандидатите тре-
ба да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— кандидатот под точка 1 да има завршено 
економски факултет I или II степен, или средна 
стручна подготовка од економски смер и работно 
искуство од 5 години исклучиво на работи во кни-
говодството; 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Соб-
ранието на општината Охрид 

ОБЈАВУВА 
дека ќе врши избор на еден судија на Општин-
скиот суд во Охрид 
Услови: 
— кандидатот да е државјанин на СФРЈ; 
— да е дипломиран правник со потребно ис-

куство и стручно знаење со положен правосуден 
испит и 

— да има морално-политички квалитети за вр-
шење на судската функција. 

Рокот за пријавување на заинтересираните кан-
дидати трае 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на С1РМ". 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
достават до Собранието на општината Охрид — 
Комисија за избор и именување во гореозначе-
ниот рок. (290) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија 

ОБЈАВУВА 

дека ќе врши избор на тројца судии на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје (реизбор) 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 став 1 од Законот за редовните судови 
пријавите треба да ги поднесат до Собранието на 
СРМ — Комисија за прашања на изборите и име-
нувањата, во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на ова соопштение. 

Бр. 10-2306 
27 септември 1982 година 

Скопје 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА 

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ", бр. 
17/79), Собранието на општината Титов Велес 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на судии во 

Општинскиот суд Титов Велес 

— избор (реизбор) на тројца судии, 
— избор на еден судија. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 

член 91 став 1 Законот за редовните судови треба 
да поднесат пријави до Собранието на општината 
Титов Велес — Комисија за прашања на изборите 
и именувањата, во рок од 15 дена од денот на одја-
вувањето. 

Комисија за прашања на изборите 
и именувањата 
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СОДРЖИНА 
Страна 

547. Одлука за помилување на осудени лица 705 
548. Одлука за ослободување од плаќање да-

нок од доход на организациите на здру-
жениот труд во 1982 година — — — 705 

549. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 9/82 од 6 мај 1982 година — — 706 

550. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 11/81 од 1 април 1982 година 706 

551. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 121/81 од 6 мај 1982 година — 707 

552. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 172/81 од 21 април 1982 година 707 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
274. Одлука за изменување на Одлуката за 

воведување придонес од доходот и виси-
на на стапката на придонесот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедни-
ца за железнички сообраќај за финан-
сирање на дел од трошоците на репро-
дукцијата и за нормални услови на сто-
панисување во железничкиот сообраќај 708 

275. Општествен договор за усогласување на 
пензиите во Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 
година — — — — — — — — — 
БИТОЛА 

276. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување — — — 710 

277. Одлука за измени на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите на 
ОСИЗ за социјална заштита — Битола 710 
КИЧЕВО 

278. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за здравствено осигурување на 
работниците за 1982 година — — — 710 
РАДОВИШ 

279. Одлука за измена на Одлуката Бр. 63/4, 
донесена од Собранието на СИЗ за ос-
новно образование и наука — Радовиш 711 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

280. Одлука за измена на пресметковната 
стапка за здружување на средствата во 
Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на де-
цата — Титов Велес за 1982 година — 711 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

281* Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за пресметковната стапка за 
здружување на средствата за остварува-
ње на програмата на СИЗ на физичка-
та култура и здружување на средствата 
во РСИЗ _ _ _ _ _ _ _ _ 712 
КОЧАНИ 

282. Одлука за изменување на Одлуката за 
висината на стапката на придонесот од 
личен доход од работен однос за здрав-
ство и здравствено осигурување — Ко-
чани — — — — — — — — — 712 
ТЕТОВО 

283. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на физичката 
култура — Тетово и Републичката заед-
ница на физичката култура — Скопје за 
1982 година — — — — — — — — 712 

284. Одлука за намалзгвање на стапката од 
придонесот од личен доход — — — — 713 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

располага со следните изданија: 
УСТАВ НА СФРЈ 
— со амандмани — 
УСТАВ НА СРМ 
— со амандмани — Цена 150,00 динари 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ и 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања и со регистар на поимите — 

Цена 180,00 динари 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАНКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Цена 200,00 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 
— со коментар — Цена 350,00 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 

708 ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
со објаснувања — Цена 160 динари 

ЗБИРКА ИА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАНКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања Цена 85 динари 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ 
за периодот од 1981 до 1985 година 
— со експозе — Цена 98 динари 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТЦКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на 
парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


