
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 21 ноември 1980 
С к о п ј е 

Број 38 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

465. 
Врз основа на член 61-г, став 1 од Основниот 

закон за јавните патишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/65, 7/67 и 10/70), а во врска со член 
16, точка 24 и член 18 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ", 
број 7/74 и 41/75), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПА-

ТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И 
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

1. За моторни и приклучни возила се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта (во на-
тамошниот текст: патарина) за период од 12 месеци 
и тоа: 

1. За товарни возила: 
а) За товарни возила (камиони и камионета), 

за специјални товарни возила и комбинирани во-
зила (комби) наменети за превоз на определени то-
вари, според носивоста и тоа: 

— со носивост до 3 тони — 1.070 динари за се-
кој тон носивост; 

— со носивост над 3 до 8 тони — 3.200 динари 
+ 1.440 динари за секој тон носивост над 3 тони; 

— со носивост над 8 до 10 тони — 10.400 динари 
+ 1.550 динари за секој тон носивост над 8 тони; 

— со носивост над 10 тони — 13.500 динари 4-
1.800 динари за секој тон носивост над 10 тони. 

Ако носивоста на товарното возило не е изра-
зена во цели тони, патарината се плаќа за носи-
вост до половина тон — во висина до 50% од из-
носот определен за еден тон, а за носивост над по-
ловина тон до полн тон — во износ определен за 
цел тон. 

б) За товарни трицикл и со носивост до 400 кг. 
— како за мотоциклите наведени во оваа точка 
под 9 според работната зафатнина на моторот, а за 
товарните *грицикли со носивост над 400 кг. + 120 
динари; 

2. За автобуси, комбибуси и 
комбинирани возила (ком-
би) за превоз на патници 

За работни возила без ог-
лед на носивоста и те-
жината 

120 динари за секое 
патничко возило 

ЗОО динари за секое 
возило 

4. За приклучна возила: 
а) За товарни приколки и за специјални то-

варни приколки, наменети за превоз на определе-
ни товари, според носивоста и тоа: 

— со носивост до 3 тони 560 динари за секој 
тон носивост 

— со носивост над 3 до 8 1.680 динари + 790 
тони ' динари за секој тон 

носивост над 3 тони 

— со носивост над 8 до 10 
тони 

— со носивост над 10 тони 

5.630 динари + 920 
динари за секој тон 
носивост над 8 тони 

7.470 динари + 1.170 
динари за секој тон 
носивост над 10 тони 

Ако носивоста на товарната приколка не е из-
разена во цели тони, патарината се плаќа за но-
сивост до половина тон — во висина до 50°/о од 
износот определен за еден тон, а за носивост над 
половина тон до полн тон — во износ определен 
за цел тон. 

б) За патнички автобуски 
приколки ! 

в) За работни приколки 

5. За влечни возила: 

а) за трактори: 
— до 25 КС 
— над 25 до 40 КС 
— над 40 до 63 КС 
— над 63 КС 

180 динари за секое 
патничко седиште 

180 динари за секоја 
приколка, без оглед 
на тежината 

динари 
275 
410 
550 
680 

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони но-
сивост како за товарни возила наведени во оваа 

' точка под 1) според носивоста на приколката, а за 
секој тон носивост на полуприколката над 10 тони 
по 1.540 динари. 

Ако се регистрира само теглач не се плаќа на-
доместок за употреба на јавните патишта. 

6. За специјални возила за превоз на опреде-
лени лица: 

ЗОО динари за секое возило. 
7. За патнички возила според работната за-

фатнина на моторот и тоа: 

до 900 см8 

над 900 до 1.350 см3 

над 1.350 до 1.800 см3 

над 1.800 до 2.500 см3 

над 2.500 до 3.150 см3 

над 3.150 см3 

динари 
250 

• 375 
550 
800 

1.200 
1.725 

8. Патничките возила од точка 7 кои се пре-
уредени за погон на плин, освен патарината од 
оваа точка плаќаат годишно и додатен надоместок 
во висина од 1.000 динари, а такси возилата 2.250 
динари. 

9. За мотоцикли според работната зафатнина 
на моторот и тоа: 

до 125 см3 

над 125 до 250 см3 

над 250 до 500 см3 

над 500 до 1.000 см3 

над 1.000 см3 

динари 
80 

115 
145 
175 
210 
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2. Имателите на моторни возила плаќаат надо-
месток пред поднесување на барањето за реги-
страција односно за продолжување на регистраци-
јата на возилото и тоа во еднократен износ одна-
пред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој 
се врши регистрацијата односно (продолжувањето 
на регистрацијата. 

По исклучок, автотрансггортните организации 
на здружениот труд можат надоместокот да го 
плаќаат во рати, секои три месеци однапред, во 
износ од една четвртина на тој надоместок. 

Органот да управата надлежен за внатрешни 
работи може да изврши регистрација на патно мо-
торно возило ако имателот1 на возилото поднесе 
потврда за платениот надоместок односно потврда 
за платена прва рата на надоместокот за автотран-
спортните организации. 

3. Имателот на моторно возило што привреме-
но го регистрира своето возило за време покусо од 
12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот 
за тој временски период. 

4. Ако имателот на моторно возило или при-
клучно возило, возилото го одјави пред истекот на 
времето за кое платил патарина, може во рок од 
3 месеци по одјавувањето ка ј општинскиот орган 
на управата надлежен за финансии да бара вра-
ќање на платената патарина за сите преостанати 
цели месеци. 

5. За отуѓено моторно возило или приклучно 
возило, за кое е платена патарина по точка 1 на 
оваа одлука, новиот имател за тоа време не треба 
да плаќа патарина. 

6. Републичкиот секретаријат за сообраќај и 
врски, во согласност* со Републичкиот секретаријат 
за финансии, по потреба ќе го пропише начинот 
на плаќањето на иатарината. 

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за определување на ви-
сината на надоместоците за користење на јавните 
патишта што се плаќаат на моторни и приклучни 
возила („Службен весник на СРМ" бр. 20/75). 

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

Бр. 23-1158/1 
12 јуни 1980 година 

* Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

466. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката 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 ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Се именува за .помошник на републичкиот 
секретар за народна одбрана Тосум Пахуми, прет-
седател на ОК на ССРНМ „Карпош" — Скопје. 

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

Бр. 17-1940/1 
16 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

467. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71) 
и член 98 од Законот за работните односи („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 45/77), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република' Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ВИШИ 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата виши совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија Димче Стоја-
нов — Мире, поради исполнувањето на условите за 
пензија, сметано од 31. 10. 1980 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот :на? 
донесувањето, а ќе се објави' во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1941/1 
16 октомври 1980 година 
, Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

468. 
Врз основа на член 8 од Законот за давање 

надоместок на камата за определени кредити во 
периодот од 1976—1980 година („Службен весник 
на СРМ', бр. 30/77, 39/77 и 28/78), а во врска со 
член 2 од Одлуката ^а видот на инвестиционите 
вложувања за побрзиот развој на подрачјето на 
граничниот појас и ридско-платинските реони за 
кои во периодот од 1976 до 1980 година ќе се дава 
надоместок на камата на товар на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија за инвес-
тиции во стопанството („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/78 и 10/80), републичкиот секретар за фи-
нансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТ-
РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО-

ТО НА НАДОМЕСТОК НА КАМАТА 

1. Во Упатството за потребната документација 
и за начинот и постапката за остварување на пра-
вото на надоместок на камата („Службен весник на 
СРМ", бр. 41/77 и 6/78), во точката 3, по став 1 се 
додава нов став кој гласи: 

„По исклучок на став 1 од оваа точка бара-
њето за надоместок на камата, по кредитите што 
се одобрени во 1976 и 1977 година за вложувањата 
од член 2, став 1, точка 1) од Законот, за кои пла-
ќањето на каматата стасало до 22 март 1980 годи-
на, може да се поднесе до 31 декември 1980 го-
дина". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 11-2410/1 
11 ноември 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 
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469. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 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 одлуки, 
на седницата одржана на 30 октомври 1980 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 1 и 2 на член 23 
од Правилникот за одговорност на работниците од 
здружениот труд на Работната организација „Алу-
мина" во Скопје, усвоен со одлука на Работнич-
киот совет на седницата одржана на ден 21. III. 
1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Работната организација „Алу-
мина" во Скопје, на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 8/80 од 18. 
IX. 1980 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одредбите од оспорениот 
правилник, означен во точката 1 на оваа одлука 
затоа што најде дека основано може да се поста-
ви прашањето за нејзината законитост. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека оспорениот правилник го уре-
дува прашањето за застареноста во дисциплинска-
та постапка' и ги утврдува роковите на застаре-
носта за поведување на дисциплинската постапка 
во зависност од тежината на повредата на работ-
ната обврска. Така, според ставот 1 од член 23 од 
оспорениот правилник, дисциплинската постапка 
заради лесна повреда на работната обврска не мо-
же да се поведе, ниту да се води по истекот на 
рокот од 6 месеци од денот кога повредата е из-
вршена, односно дознаена, а во вториот став од 
членот 23 од оспорениот правилник стои дека ди-
сциплинската постапка заради тешка повреда на 
работната обврска, не може да се поведе, ниту да 
се води по 'истекот на рокот од 12 месеци од де-
нот кога е извршена повредата, односно од денот 
кога за неа се дознало. 

5. Според членот 90 од Законот за работните 
односи, постапката за утврдување на одговорноста 
на работникот (поведување, водење и изречување 
мерка) застарува во рок од 6 месеци од денот на 
дознавањето на повредата, но не подолго од една 
година од ден*от на сторувањето на повредата. Со 
оглед на тоа што со оспорената одредба од член 
23 став 1 и 2 од оспорениот правилник се предви-
дени поинакви рокови од оние што се изрично 
предвидени во член 90 од Законот за работните 
односи, Судов оцени дека таа одредба не е во сог-
ласност со наведениот член од Законот за работ-
ните односи. 

6. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и алинејата 2 на членот 15 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, Судов ја донесе на седница без 
одржување јавна расправа, затоа што оцени дека 
за натамошното разјаснување на работите по пред-
метов не беше потребно присуството на учесниците 
во постапката. 

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

У. бр. 8/80 
30 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

470. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на член 28 
од Правилникот за распоредување на чистиот до-
ход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Централното основно училиште „Гоце 
Делчев" во Демир Хисар, со референдум на 30 де-
кември 1977 година, на основа членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и на членот 15, алинејата 
2 и членот 20 оц Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана на 23 октомври 1980 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 28 од Пра-
вилникот за распоредување на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка, донесен од работниците 
во Централното основно училиште „Гоце Делчев" 
во Демир Хисар, со .референдум на 30 декември 
1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Централното основно училиште 
„Гоце Делчев" во Демир Хисар, на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
V. бр. 10/80 донесено на седницата од 29 мај '1980 
година, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одредбата од актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена 
затоа што пред Судов основано се постави праша-
њето за нејзината согласност со начелото на рас-
пределба според трудот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник Су-
дов, во текот на постапката и на седницата, утвр-
ди дека изведувањето на работите и работните 
задачи од наставно-воспитниот процес се вредну-
ва на начин што за секоја работа и работна зада-
ча е предвиден определен број бодови. Со оспо-
рениот став 2 на член 28 од правилникот, покрај 
бодовите утврдени во ставот 1 на овој член, на ра-
ботниците со виша стручна подготовка им се опре-
делуваат уште по 25 бода, а на работниците со ви-
сока стручна подготовка уште по 45 бода. Овие 
бодови се додаваат за поквалитетно и постручно 
извршување на работите и работните задачи озна-
чени во' ставот 1 на овој член. 

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), на-
ставници за одделенска настава во основното учи-
лиште можат да бидат лица што завршиле фило-
зофски факултет — педагошка група и педагош-
ка академија — отсек за одделенска настава и ли-
ца што завршиле учителска школа. Наставници по 
предметна настава во основното училиште, според 
ставот 2 од истиот "член од означениот закон, мо-
жат да бидат лица што - завршиле еднопредметна 
или двопредметна соодветна група за образование 
на наставници. 

Со оглед на тоа Судов смета дека наставникот 
кој има еден од степените на стручна подготовка 
предвидени во ставовите 1 или 2 на член 79 од 
означениот закон е стручно оспособен за изведу-
вањето настава во основното училиште. 

Судов утврди дека вреднувањето на квалитетот 
на извршените работи и работни задачи, како што 
е тоа определено во оспорениот став 2 на член 28 
од правилникот на училиштето, со претпоставка 
дека наставникот кој има повисок степен на струч-
на подготовка наставно-воспитните работи и ра-
ботни задачи ќе ги извршува поквалитетно од на-
с т а в н и о т со понизок степен на стручна подготов-
ка, не е во согласност со начелото на распределба 
според трудот утврдено во членот 2,2 од Уставот 
на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд. Ова затоа што, до-
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колку работникот со повисок степен на стручна 
подготовка, при утврдувањето на конкретните ре-
зултати постигнати во работата, т. е. при конечно-
то мерење на неговиот придонео во работата и ре-
зултатите од неговиот труд, покаже дека работите 
и работните задачи ги извршил со поголем успех 
по квалитет, дури тогаш тоа би можело да се од-
рази на неговиот конечен личен- доход. 

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

У. бр. 10/80 
23 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

471. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставовите 2 и 3 на 
член 39 од Самоуправната спогодба за основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, донесена со ре-
ферендум на 20 декември 1977 година од работни-
ците во Работната организација за ^превоз на пат-
ници и роба во земјата и во странство „Пелаго-
нија — Турист" — Прилеп и Одлуката за измени и 
дополнувања на означената самоуправна спогодба 
донесена од работничкиот совет на „Пелагонија — 
Турист" во Прилеп, на седницата одржана на 4 
мај 1979 година, на основа членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на-неговите одлуки, 
по одржаната јавна расправа на 8 октомври 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека ставовите 2 и 3 на член 
39 од Самоуправната спогодба за основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка донесена со ре-
ферендум на 20 декември 1977 година од работни-
ците во Работната организација за превоз на пат-
ници и роба во земјата и во странство „Пелагони-
ја — Турист" од Прилеп во времето на важењето 
не биле во согласност со Уставот и Законот за 
здружениот труд. 

2. СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и 
дополнување на Самоуправната спогодба за осно-
вите и мерилата за распределба - на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка донесе-
на на 4 мај 1979 година од Работничкиот совет на 
Работната организација „Пелагонија — Турист" во 
Прилеп. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Работната организација за пре-
воз на патници и роба во земјата и во странство 
„Пелагонија — Турист" во Прилеп на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

4. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 15/80 од 23 
мај 1980 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста .на одредбите од актите оз-
начени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Постап-
ката беше поведена поради тоа што основано се 
постави прашањето за согласноста н а . ставовите 2 
и 3 на член 39 од оспорената самоуправна спогод-
ба со уставното начело на економска и социјална 
сигурност на работникот во вршењето на работите 
и работните задачи и за спротивноста на одлуката 
за измени и дополнувања на оспорената самоуп-
равна спогодба со членот 483 од Законот за здру-
жениот труд, како и за неговата согласност со чле-
нот 262 од Уставот на СР Македонија. 

5. Во претходните испитувања и на јавната ра-
справа Судов утврди дека со членот 39 од оспо-

рениот правилник се предвидени случаите во кои 
може да дојде до застои во работата на возилото и 
како такви се предвидени дефектот на возилото по 
вина на возачот, дефект за кој возачот не е ви-
новен, немање на работа, одземање на возачката 
дозвола или патната исправа, сервисни поправки и 
генерален ремонт на возилото, виша сила односно 
временски непогоди и непроодност на патот. Спо-
ред ставот 2 од овој член ако дефектот дошол по 
вина на возачот односно поради одземање на во-
зачка дозвола или патна исправа, на работникот, 
за првите 5 дена не му се исплатува личен доход, 
а за времето преку 5 дена му се исплатува гаран-
тиран личен доход, ако остварениот личен доход 
по другите основи, во текот на месецот не е пого-
лем од 80°/о од стартниот основ во месецот. Според 
ставот 3 на овој член, ако до дефектот на возило-
то дошло без вина на возачот или до застој во 
работата дошло поради немање работа, сервисни 
поправки, генерален ремонт, како и виша сила, за 
првите три дена на работникот не му се исплату-
ва личен доход, а за времето преку 3 дена му се 
исплаќа 70% од стартниот основ во месецот, под 
услов по другите основи во месецот тој да нема 
остварено личен доход во висина на стартниот ос-
нов. Понатаму, Судов утврди дека работниците во 
текот на постапката на 31 мај 1980 година со ре-
ферендум извршиле измени и дополнувања на ос-
порената самоуправна спогодба. Со членот 42 на 
овој акт изменети се ставовите 2 и 3 на член 39 од 
оспорената самоуправна спогодба така што ако до 
дефектот на возилото дошло по вина на возачот 
или ако возилото не работи поради одземање на 
возачка дозвола, за сите денови на неработење на 
возилото на работникот да му се исплатува гаран-
тиран личен доход и тоа 'доколку е присутен на 
работа, а ако до дефектот чна возилото дошло без 
вина на возачот или ако возилото не може да ра-
боти поради немање на работа, поради сервисните 
поправки, генерален ремонт и виша сила, на ра-
ботникот за сите денови Да му се исплатува 80°/о-
од пресметковниот основ во месецот, под услов да 
биде присутен на работа. 

Според тоа, со измената на членот 39 од оспот 
рената самоуправна спогодба извршено е усогла-
сување на таа одредба со Уставот и законот. Ме-
ѓутоа, со оглед на тоа што од престанокот на ва-
жењето на одредбата на членот 39 од оспорената 
самоуправна спогодба до поведувањето на постап-
ката не поминало повеќе од една година, Судот, 
согласно членот 419 став 2 од Уставот на СР Ма-

к е д о н и ј а смета дека треба да се впушти во оцену-
вањето на ставовите 2 и 3 од член 39 од оспо-
рениот правилник во времето на нивното важење. 

6. Согласно алинејата 5 и 6 на став 3 на дел II 
од Основните начела на Уставот на СР Македони-
ја, неприкосновената основа на положбата и уло-
гата на човекот ја сочинуваат, покрај другото и 
економската и социјалната сигурност на човекот 
како и солидарноста и заемноста на секој спрема 
сите и на сите спрема секого, кој се засновани врз 
свеста на работните луѓе дека своите трајни инте-
реси можат да ги остваруваат само врз тие наче-
ла. Согласно членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 2 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, покрај начелото на распределба спо-
ред трудот, работниците во основната организација 
го применуваат начелото на солидарност. Од дру-
га страна согласно ставот 1 на член 134 и ставот 1 
на член 135 од истиов закон, работниците во текот 
на годината привремено го утврдуваат и исплату-
ваат личниот доход како аконтација, а конечната 
пресметка на личниот доход за секој работник се 
врши при утврдувањето на завршната сметка на 
основната организација. Оваа пресметка на лич-
ниот доход, според ставот 2 на овој член се утвр-
дува без оглед на времето што во текот на годи-
ната работникот го поминал на работа во основна-
та организација. 
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Според мислењето на Судов, во случај на де-
фект на возилото по вина на возачот, или поради 
одземање на возачка дозвола, претходно вината 
на работникот треба да ја утврди дисциплинска 
комисија. Притоа, доколку се изрази сомневање 
за постоење на вина на возачот, основната орга-
низација во смислата на ставот 1 на член 92 од 
Законот за работни односи, може привремено да 
го отстрани работникот од вршењето на неговите 
работи и работни задачи. Во таков случај може 
да му се намали личниот доход на работникот на 
тој начин како што е определено во ставот 1 на 
член 97 од истиов закон. Со оглед на тоа што во 
конкретниов случај запирањето исплатата на лич-
ниот доход не е условено со водење на дисциплин-
ска постапка и што се врши на целокупниот ли-
чен доход за првите пет дена, а потоа се исплаќа 
во смален износ во висина на гарантиран личен 
доход, се повредува уставното начело на економ-
ска и социјална сигурност на работникот во врше-
њето на работите и работните задачи. Поради тоа 
Судов во смислата на членот 434 од Уставот на СР 
Македонија утврди дека ставот 2 на член 39 од 
оспорената самоуправна спогодба во времето на 
важењето не бил во согласност со ова уставно на-
чело, со Законот за работни односи и дека бил во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

Според мислењето на Судов, не е во соглас-
ност со уставот и законот определувањето на во-
зачите на моторни возила да им се ускратува пра-
вото на личен доход во случаите кота работникот 
поради поправка на возилото, немање на работа 
или виша сила е спречен да работи. При ваква 
положба тој може во смислата на членот 23 од 
Законот за работни односи да биде распореден да 
врши работи односно работни задачи кои одгова-
раат на неговата стручна подготовка, а во исклу-
чителни случаи на работи и работни задачи кои не 
одговараат на , неговата стручна подготовка (член 
24 од Законот за работни односи). Според тоа тој 
треба да прима личен доход во согласност со ос-
новите и мерилата определени во актот за рас-
пределба на средствата за лични доходи. Ваквиот 
став произлегува од уставното начело на економ-
ската и социјалната сигурност на работниците во 
вршењето на работите и работните задачи, односно 
од уставното начело на заемност и солидарност. 
Освен тоа работникот има право на личен доход по 
основите и мерилата од самоуправниот општ акт 
за распределба на средствата за лични доходи, и 
со оглед на тоа што во текот на месецот односно 
годината прима аконтација на Личниот доход, ко-
нечната пресметка на личниот доход се врши при 
утврдувањето на завршната сметка во основната 
организација, според неговиот придонес во рабо-
тата, без оглед на времето што во текот на годи-
ната работникот го провел на работа. 

Со оглед на изнесеново Судов утврди дека и 
ставот 3 на член 39 од оспорената самоуправна 
спогодба во времето на важењето не бил во сог-
ласност со наведените уставни и законски одредби. 

7. Во врска со оспорената одлука за измени и 
дополнувања на самоуправната спогодба за рас-
пределба на личниот доход во претходната по-
стапка и на јавната расправа Судов утврди дека 
е донесена од работничкиот совет на „Пелагонија 
— Турист" во Прилеп, на седницата одржана на 4 
мај 1979 година и дека со неа е предвидено изме-
нетата самоуправна спогодба да се применува од 1 
април 1979 година. Со оваа одлука се менуваат 
членовите 49 и 50 од самоуправната спогодба и се 
утврдуваат основите и мерилата за исплата на 
личниот доход на возачкиот персонал во оваа ор-
ганизација во зависност од остварената реализаци-
ја и остварената добивка односно загуба. 

Согласно членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд работниците со референдум, покрај дру-
гото, одлучуваат и за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи. Од дру-

га страна според членот 262 од Уставот на СР Ма-
кедонија, законите и другите, прописи и општите 
акти не можат да имаат повратно дејство. 

Со "оглед на тоа што оспорената одлука со која 
се менуваат основите и мерилата за распределба 
на личниот доход на работниците е донесен од ра-
ботничкиот совет, а не непосредно од работниците 
со референдум, и поради тоа што на оспорената 
одлука и се дава побратио дејство Судов оцени 
дека таа одлука не е во согласност со членот 262 
став 2 од Уставот на СР Македонија и дека е спро-
тивна на членот 463 од Законот за здружениот 
труд. 

Со оглед на изнесеното Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 15/80 
8 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

472. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа На 

членот 20 од Законот За основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
одржана на 8 октомври 1980 година, донесе 

О Д л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставот 3 на член 3, чле-
нот 4, ставот 1 на член 7 и членот 9 од Одлуката 
користење песок, чакал и камен од коритото на 
реката Вардар и другите природни водотеци и во-
ведување општинска такса, донесена од Собрание-
то на општината Тетово на 28 декември 1979 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина-
та Тетово". 

3. Сложената организација на здружениот труд 
„Водостопанство" во Скопје, врз основа на Одлу-
ката за поведување постапка пред Уставниот суд 
на Македонија донесена од Работничкиот совет на 
Основната организација на здружениот труд „На-
воднување" во состав на Водостопанската органи-
зација „Полог" ро Тетово на 1 февруари 1980 го-
дина, поднесе предлог за оценување законитоста 
на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. 

Предлагачот во предлогот и на јавната рас-
права наведе дека членовите 4 и 7 од одлуката не 
биле во согласност со Законот за водите затоа иггб 
предвидувале плаќање општинска такса односно 
придонес за користење песок, чакал и камен. Спо-
ред мислењето на предлагачот, собранието на оп-
штината можело да дава одобрение за користење 
на песок, чакал и камен, но не било овластено да 
пропишува вакви видови такси односно придонеси. 

Предлагачот ги оспори и членовите 3 и 9 од 
одлуката затоа што предвидувале обврска за Ос-
новната организација на здружениот труд „Навод-
нување" во Тетово да изготвува техничка доку-
ментација за користење песок, чакал и камен 
(член 3) и да врши контрола на нивното користе-
ње (член 9). Предлагачот смета дека не е во сог-
ласност со законот да се предвидуваат посебни об-
врски за организациите на здружениот труд без 
притоа да се обезбедат финансиски средства. 

Доносителот на оспорениот акт ги смета наво-
дите на предлагачот како неосновани затоа што 
со оспорената одлука не се воведувала општинска 
такса туку придонес кој го плаќаат корисниците 
за извадениот песок, чакал и камен. Во поглед на 
пропишаните обврски за водостопанската органи-
зација, Доносителот на оспорениот акт наведе дека 
тие обврски не предизвикуваат особено значајни 
трошоци за таа организација и наведе дека собра-
нието е спремно нив да ги надомести. 



Стр. 758 — Вр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 21 ноември 1980 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека Одлуката за користење 
песок, чакал и камен од коритото на реката Вар-
дар и другите природни водотеци и за воведување 
општинска такса е донесена од Собранието на оп-
штината Тетово на 28 декември 1979 година. Со 
оваа одлука се регулира начинот на користењето 
песок, чакал и камен од коритото на реката Вар-
дар и другите природни водотеци на подрачјето 
на општината Тетово и со неа се воведува посебна 
давачка за користење на овие минерални сурови-
ни. Во ставот 3 на член 3 од оспорената одлука 
е определено дека Основната организација на здру-
жениот труд „Наводнување" е должна да изгот-
ви основна техничка документација за користење-
то на песок, чакал и камен од секој природен во-
дотек, а во членот 9 од оспорената одлука е пред-
видена обврска за .водостопанската организација да 1 

врши контрола на користењето песок, чакал и ка-
мен преку организирање соодветна чуварска слу-
жба. 

Според членот 4 од оспорената одлука, за ко-
ристењето песок, чакал и камен се воведува пла-
ќање на придонес. Во ставот 1 на член 7 од одлу-
ката е определено, дека придонесот утврден во 
членот 4 го плаќаат корисниците пред добивање-
то одобрение за користење песок, чакал и камен. -

5. Според членот 86 од Уставот на СР Маке-
донија, системот, изворите и видовите даноци, так-
си и други давачки се утврдуваат со закон. Според 
вториот став на овој член, општините и Репуб-
ликата самостојно ја утврдуваат висината на да-
ноците, таксите и другите давачки што според за-
конот се нивни приходи и располагаат со нив. 

Според ставот 2 на член 3 од Законот за во-
дите („Службен весник на СРМ" бр. 47/73), со при-
родните водотеци, природните езера и природните 
извори управува општината на чие подрачје се 
наоѓаат. Според членот 7 од овој закон, општини-
те се грижат за изградба, реконструкција и одр-
жување на заштитните објекти и постројки и за 
заштита на изворите на водите за пиење. Изград-
бата, реконструкцијата и одржувањето на заш-
титните објекти и постројки, според вториот став 
на овој член, врз основа на склучен договор, оп-
штината ри доверува на водостопанската органи-
зација на здружениот труду а ако таква не по-
стои, на друга организација на здружениот труд. 
Финансирањето на овие работи, според членот 10 
од законот се обезбедува од приходите на Репуб-
ликата и општините. 

Во ставот 1 пак на член 100 од наведениот за-
кон е предвидено дека од коритата и бреговите на 
природните водотеци и езера може да се врши 
експлоатација на песок, чакал и камен само со 
претходно одобрение, и со плаќање такса, а во 
членот 5 од Законот за републичката такса на во-
да („Службен весник на СРМ" бр. 47/73, 20/74 и 
44/77) е определено дека такса за користење на 
песок, чакал и камен од коритата^ и бреговите на 
природните водотеци и езера, плаќаат корисници-
те по 5 динари за еден кубен метар издаден песок, 
чакал или камен. Според ставот 3 на член 9 од 
овој закон, оваа такса корисниците ја уплатуваат 
на чековната сметка на Републичкиот фонд за во-
ди пред добивање на решението со кое се одобру-
ва користењето на песок, камен или чакал. 

Судот смета дека давачката за користење пе-
сок, чакал и камен, која е пропишана во оспоре-
ната одлука, е давачка од јавноправен карактер и 
дека таква давачка, според членот 86 од Уставот 
на СР Македонија, се утврдува со закон. Со оглед 
на тоа што со Законот за водите не е утврдена по-
себна давачка за користење песок, чакал и камен 
како приход на општината, а со Законот за репуб-
личката такса на вода е пропишана само репуб-
личка такса за користење на овие минерални суро-
вини како посебна давачка, Судот утврди дека ос-
порената давачка во одлуката на Собранието на 
општината Тетово нема основа во законот и оцени 
дека одредбите од оваа одлука кои пропишуваат 

плаќање на оваа такса односно придонес, не се во 
согласност со членот 86 од Уставот на СР Маке-
донија. 

Судот го ценеше навод от на доносителот на ос-
порениот акт дека средствата прибрани на основа 
оспорената давачка, исклучиво се наменети за ре-
гулирање на коритата на реката Вардар и други-
те природни водотеци и дека претставуваат соод-
ветен придонес на корисниците на овие минерални 
суровини во уредувањето на коритата на реките од 
кои се врши експлоатацијата и во врска со тоа 
застана на становиште дека намената и начинот на 
употребата на средствата прибрани на овој начин 
немаат влијание на прашањето за уставноста на 
оспорената давачка со оглед на уставниот принцип 
на законитост во утврдувањето на системот, изво-
рите и видовите даноци, такси и други давачки, 
при што уставноста на ваквите давачки не зависи 
од нивната оправданост или целисходно^, туку 
од фактот дали се тие пропишани со закон. 

Оценувајќи ја законитоста на одредбите од ос-
порената одлука кои пропишуваат обврска за во-
достопанската организација на здружениот труд 
за изработување техничка документација и за ор-
ганизирање чуварска служба, Судот застана на 
становиште дека меѓусебните права и обврски на 
општината и водостопанската организација во из-
градбата, реконструкцијата и одржувањето на заш-
титните објекти, согласно членот 7 од Законот за 
водите, се уредува со меѓусебен договор, па според 
тоа со меѓусебен договор се уредуваат и правата и 
обврските во врска со изработката на техничка до-
кументација, организирањето чуварска служба и 
другите обврски за водостопанската организација, 
доколку се во функција на изградбата, реконструк-
цијата и одржувањето на заштитените објекти. Со 
оглед на тоа, не е во согласност со законот, со од-
лука на собранието на општината да се уредуваат 
прашања кои се предмет на договорно уредување 
меѓу општината и водостопанската организација на 
здружениот труд. 

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

У. бр. 96/80 
8 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

473. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на ставот 2 на член 16 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на становање-
то на општина Тетово, донесен од Собранието на 
заедницата на 24 ноември 1976 година и на Одлу-
ката за утврдување градежна вредност на нето 
станбена површина, донесена од истото собрание на 
13 март 1979 година, врз основа на членот 433 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа на 8 
октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНУШТУВА ставот 2 на член 16 од 

Статутот на самоуправната интересна заедница на 
становањето на општината Тетово, донесен од Соб-
ранието на заедницата на 24 ноември 1976 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување за-
конитоста на Одлуката за утврдување градежна 
вредност на нето станбена површина, донесена од 
истото собрание на 13 март 1979 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Тетово". * 

.4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на актите означени во точките 1 и 2 
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на оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со членот 11 од За-
конот за самоуправните интересни заедници ћа 
становањето („Службен весник на СРМ" бр. 49/74). 

5. Во претходната постапка "и на јавната рас-
права Судов утврди дека Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на становањем на оп-
штината Тетово, на 8 декември 1978 година со од-
лука ја утврдило градежната вредност, на т 2 нето 
станбена површина за 1078 година. Судов исто така 
утврди дека оваа одлука била изменета на 13 март 
1979 година со Одлука за измена на Одлуката за 
утврдување на градежната вредност на т 2 нето 
станбена површина за 1978 година. Со оваа одлука 
е намален износот на просечната градежна вред-
ност на еден т 2 станбена површина од 5.500 на 
5.200 динари, така што во методологијата за пре-
сметување на етанарините е земен износот од 5.200 
динари. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судов изврши увид во записникот од седни-
цата на собранието на оваа самоуправна заедница 
одржана на 13 март 1979 година и утврди дека ос-
порената одлука со која е изменета градежната 
вредност на станбената површина за 1978 година е 
усвоена со мнозинство на гласови на сите делегати 
во заедницата. Судов покрај тоа утврди дека ста-
вот 2 на член 16 од. Статутот на заедницата оп-
ределува дека собранието своите одлуки и други 
акти ги донесува со мнозинство гласови од при-
сутните делегати. 

6. (Според точката 12 на член 5 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на станова-
њ е м , заедницата на становањето, меѓу другото, ја 
определува и висината на станарината. Според чле-
нот 11 од овој закон, за прашањата од својот де-
локруг, собранието ги донесува одлуките со мно-
зинство на гласови на сите делегати на собра-
нието. 

Со оглед на тоа што оспорената одредба од 
статутот на самоуправната интересна заедница 
предвидува собранието да ги донесува своите од-
луки со мнозинство на присутните делегати, а не 
со мнозинство на сите делегати на собранието, како 
што е определено со законот, Судов оцени дека 
оваа одредба од статутот не е во согласност со За-
конот за самоуправните интересни заедници на ста^ 
новањето. 

Во врска со Одлуката за утврдување градежна 
вредност на нето станбена површина, донесена од 
истото собрание на 13 март 1979 година, Судов ут-
врди дека е донесена со мнозинство на гласови 
определено со законот, со оглед на што, оцени дека 
не може со основ да се постави прашањето за неј-
зината законитост. 

Со оглед на изнесеното, Судов одлучи како во 
точката 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 232/79 
8 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

474. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 26 од Самоуп-
равната спогодба за заеднички основи и мерила за 
решавање на станбените прашања на работници-
те, од 10 август 1979 година, склучена помеѓу ра-
ботниците во основните организации на здруже-
ниот труд и работните заедници во состав на Ра-
ботната организација Рудници и железарница 
„Скопје" во Скопје, на основа членот 433 од Ус-
тавот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 16 октом-
ври 1980 година, дбнесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 26 од Самоуправната 
спогодба за заеднички основи и мерила за реша-
вање на станбените прашања на работниците, од 
10 август 1979 година, склучена меѓу работниците 
во основните организации на здружениот труд и 
работните заедници во состав на Работната орга-
низација Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Работната организација Руд-
ници и железарница „Скопје" во Скопје на начи-
нот определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 250/79 од 26 
јуни 1980 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 26 од самоуп-
равната спогодба означена во точката 1 на ова 
решение, затоа Што основано се постави праша-
њето за неговата согласност со ставот 2 на член 
16 од Уставот на СР Македонија, ставот 2 на член 
13 и ставот 1 на член 463 од Законот за здруже-
ниот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека според ставот 1 на член 26 од 
означената самоуправна спогодба, работните луѓе 
во основните организации на здружениот труд и 
работните заедници во состав на Работната орга-
низација Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје, се согласиле 5% од вкупниот број на станови 
и средства за кредити за изградба на станови, што 
ќе им ги додели работничкиот совет на работната ор^ 
ганизација, да ги издвојат за решавање на кад-
ровски прашања во работната организација. За 
распределбата на така издвоените станови и кре-
дити за станбена изградба одлучува, според ставот 
2 на овој член од спогодбата, работничкиот совет 
на работната организација на предлог од колеги-
јалниот работоводен орган и извршниот одбор. Од-
лука за доделување на стан или кредит за стан, 
според ставот 3 на овој член од спогодбата, доне-
сува работничкиот совет на работната организаци-
ја на заеднички предлог на директорот на основ-
ната организација на здружениот труд односно ра-
ботната заедница. 

Од изнесеното се гледа дека оспорениот член 
26 од самоуправната спогодба предвидува здру-
жување во работната организација на дел * од сред-
ствата за заедничка потрошувачка, наменети за 
станбена изградба, заради решавање на кадровски-
те прашања на ниво на работната организација. 
Освен тоа овој член предвидува за распределба 
на така здружените средства да одлучува работ-
ничкиот совет на работната организација. 

Согласно ставот 2 на член 118 од Законот за 
здружениот труд, работниците можат средствата за 
заедничка потрошувачка во основната организа-
ција да ги здружат со средствата за заедничка 
потрошувачка со кои управуваат работниците во 
други основни организации на здружениот труд. 
Меѓутоа, своите општествено-економски и други 
самоуправни права работниците ги остваруваат не-
посредно и рамноправно во основната организаци-
ја на здружениот труд која е основен облик на 
здружениот труд (став 2 на член 16 од Уставот на 
СР Македонија и ставот 2 на член 13 од Законот 
за здружениот труд). Во основната организација 
на здружениот труд, работниците, согласно чле-
нот 463 од Законот за здружениот труд, ги утвр-
дуваат и основите и мерилата за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка. 

Според мислењето на Судов, работниците во 
основните организации на здружениот труд можат 
да издвојат дел од средствата за заедничка пот-
рошувачка и да ги наменат за решавање на кад-
ровските прашања, но притоа тие се должни да го 
утврдат не само обемот на тие средства, туку и 
основите и мерилата за нивната распределба. Ос-
вен тоа, доколку средствата за заедничка потро-
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шувачка, па и оние издвоени за решавање на кад-
ровските прашања, бидат здружени на ниво на ра-
ботната организација, нивната конкретна распре-
делба не може да се врши надвор од основната 
организација во која тие средства се создадени. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 26 од 
означената самоуправна спогодба е предвидено за 
здружените средства за заедничка потрошувачка 
(станови и кредити за станбена изградба) да од-
лучува работничкиот совет на работната организа-
ција и тоа без претходно утврдени основи и мери-
ла во основните организации и работните заедни-

ци, Судов оцени дека тој не е во согласност со оз-
начените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 250/79 
16 октомври 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

257. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, член 32 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), а во согласност со Ре-
золуцијата за политиката на остварување на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976—1980 година во 
1980 година („Службен весник на СРМ", бр. 42/79), 
член 23 од Договорот за спроведување на полити-
ката на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/80 
и 46/80) и член 19 од Договорот за спроведување 
на политиката на цените за производите и услуги-
те од надлежност на Републиката и општините во 
1980 година („Службен весник на СРМ", бр. 17/80), 
Извршниот совет на Собранието на ОР Македонија 
и надлежните органи на општините и таа градот 
Скопје го склучија овој , 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИ-
КАТА НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУ-
ГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА И 

ОПШТИНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Договорот за спроведување на политиката 

на цените за производите и услугите од надлеж-
ност на Републиката и општините во 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 17/80), член 2 се 
заменува со 4 нови члена, кои гласат: 

„Член 2 
Заради остварување на програмата за економ-

ската стабилизација, а со цел да се подобри кон-
курентната способност на домашното стопанство во 
меѓународната размена и ограничување на влија-
нието? на негативните ефекти од промената на кур-
сот на динарот врз трошоците на, животот, учесни-
ците во Договорот се согласни со своите мерки и 
активности да влијаат на забавување на порастот 
на цените и да придонесат за остварување на ста-
билизацијата, .при што во спроведувањето на по-
литиката на цените ќе тргнуваат од следниве на-
чела : 

— негативните ефекти од промената на курсот 
на динарот да се покријат, пред се, со искорис-
тување на внатрешните резерви, Заштеди, зголе-
мување на продуктивноста на трудот и ефикаснос-
та во работењето, изменување на односите во стек-
нувањето, а посебно во расподелбата на доходот 
и зголемувањето на извозот, со цел влијанието од 
промената на курсот на динарот да се пренесе во 
што помала мерка врз цените и трошоците на ж и -
вотот; 

— порастот на цените на увозните суровини и 
репроматеријали поради изменетиот курс на дина-
рот да не биде основ за изменување на цените, 
освен , во исклучителни случаи во согласност со 
овој договор; 

— негативните влијанија од промената на кур-
сот на динарот врз цените на производите и услу-
гите од посебно значење за реализација на дого-
ворената политика на вкупниот развој на СР Ма-
кедонија, врз чија економска положба промената 
на курсот на динарот има особено неповолен ефект, 
да се ублажуваат по исклучок, со зголемување на 
цените; 

— цените на производите и услугите, по ис-
клучок, да се зголемуваат постапно во случаите 
кога постои голем диспаритет меѓу цените на до-
машниот и странскиот пазар; 

— основ на зголемување на цените на произ-
водите и услугите до крајот на 1980 година не 
може да биде обезбедувањето на додатни средства 
за зголемување на личните доходи, за општата и 
заедничката потрошувачка и за развојот. 

Учесниците во Договорот се согласни при спро-
ведувањето на политиката на цените да ги при-
менуваат начелата од овој договор во нивната сев-
купност. 

Член 2а 
Учесниците во овој договор се согласни да ги 

преиспитаат сите зголемувања на цените изврше-
ни после склучувањето на Договорот за спроведу-
вање на политиката на цените за производите и 
услугите од надлежност на Републиката и општи-
ните во 1980 година и доколку ^оценат дека некои 
од нив не се во согласност со утврдената полити-
ка, да преземаат мерки за нивното враќање во 
рамките на договорената политика на цените. 

Член 26 
Учесниците во овој договор се согласни да во-

дат селективна политика на цените по производи 
и услуги.^ 

Имајќи го предвид ефектот од промената на 
курсот на динарот на цените на производите од 
одделните гранки, како и значењето на тие гранки 
врз одвивањето на процесот на општествената ре-
продукција, учесниците- во Договорот се согласни 
исклучоците од член 2 на овој договор да се од-
несуваат на цените на енергетиката и на произ-
водите и услугите врз кои ќе има влијание про-
мената на цените на енергетиката односно врз кои 
ќе има поголемо влијание промената на курсот на 
динарот, како и цените на. основните прехранбени 
производи и други производи од витално значење 
за снабдувањето на населението. 

Со цел да се забави стапката на инфлацијата 
до крајот на 1980 година, учесниците во Договорот 
се согласни со своите мерки и активности да обез-
бедат цените на производите во другите гранки 
на индустријата да се зголемуваат само по исклучок 
и за оној процент што го обезбедува остварувањето 
на вкупната политика на цените. 

Член 2в 
Учесниците во овој договор се обврзуваат при 

преземањето на мерките за непосредна контрола / 
на цените и на другите мерки да водат сметка за 
влијанието на данокот на промет врз политиката 
за економската стабилизација. 
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Учесниците во Договорот се обврзуваат, во 
рамките на своите права и должности, да предла-
гаат и да преземаат мерки со кои стапката на да-
нокот на промет и другите давачки содржани во 
цената ќе ги усогласуваат така што да се оневоз-
можи пораст на масата на данокот на прометот и 
на другите (Обврски за задоволување на општите и 
на заедничките потреби над планираниот обем". 

Член 2 
Членот 4, став 1 од Договорот се менува и гла-

си: 
„При преземањето на мерките на непосредна 

контрола на цените и на другите мерки со кои, 
по исклучок ќе се намалуваат ефектите од промена-
та на курсот на динарот, како и при промената на 
цените на производите и услугите од битно значе-
ње за спроведувањето на политиката на цените и 
трошоците на животот, учесниците во Договорот 
претходно меѓусебно ќе соработуваат за промената 
на цените на: 

— ПТТ услугите; 
— лебот; 
— млекото; 
— месото; 
— станарината и закупнината; 
— превозот во градскиот и приградскиот со-

обраќај ; 
— топлификацијата". 

Член 3 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето од овластените претставници на учес-
ниците во Договорот. 

Член 4 

Овој договор ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
! 
Потписници: 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, Собранието на општината Берово, Собра-
нието на општината Битола, Собранието на општи-
ната Брод Македонски, Собранието на општината 
Валандово, Собранието на општината Виница, Со-
бранието на општината Гевгелија, Собранието на 
општината Гостивар, Собранието на општината - Де-
бар, Собранието на општината Делчево, Собрание-
то на општината Демир Хисар, Собранието на оп-
штината Кавадарци, Собранието на општината Ки-
чево, Собранието на општината Кочани, Собрание-
то на општината Кратово, Собранието на општина-
та Крива Паланка, Собранието на општината Кру-
шево, Собранието на општината Неготино, Собрани-
ето на општината Куманово, Собранието на општи-
ната Охрид, Собранието на општината Прилеп, Со-
бранието на општината Пробиштип, Собранието на 
општината Радовиш, Собранието на општината Ре-
сен, Собранието на град Скопје (собранијата на оп-
штините ..Гази Баба", „Карпош", Кисела Вода", 
„Чаир" 4 и „Центар"), Собранието на општината 
Струга, Собранието на општината Свети Николе, 
Собранието на општината Струмица, Собранието на 
општината Тетово, Собранието на општината Ти-
тов Велес, Собранието на општината Штип. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
' ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

258. 
Врз основа на член 188 точка 5 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Собранието 
на 'Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 5 ноември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СО 
ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Заради порастот на просечните трошоци на 

животот во 1980 година во однос на 1979 година, 
старосните, инвалидските и семејните пензии акон-
тативно се Усогласуваат со 16 отсто. 

Член 2 
На усогласувањето од член 1 на оваа одлука 

подлежат сите /пензии определени од пензиска ос-
нова во која не е засметан целосно или делумно 
личниот доход односно основицата на осигурување 
од 1980 година. 

Привремените пензии определени според член 
48 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување аконтативно се усогласуваат со 16 от-
сто со тоа што така усогласената пензија не може 
да биде поголема од граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање. 

Пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 сеп-
тември 1943 година, определени од гарантирана 
пензиска основа, аконтативно се усогласуваат со 
16 отсто ако тоа усогласување е поповолно од усог-

ласувањето според член 42 став 2 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Член 3 
Паричните надоместоци во врска со професи-

оналната рехабилитација и вработување аконта-
тивно се усогласуваат со 16 отсто. 

Член 4 
Како основица за определување износот на 

усогласувањето на пензиите и другите парични 
примања според член 1, 2 и 3 на оваа одлука 
служи износот на пензијата без заштитниот дода-
ток, односно износот на другите парични примања 
што на корисникот му следувал за мерец декем-
ври 1980 година, не земајќи го предвид усогласу-
вањето според Одлуката за вонредно усогласува-
ње на пензиите и другите примања според порас-
тот на трошоците на животот во 1980 година. 

Член 5 
На пензиите усогласени според одредбите на 

оваа одлука се додава износот на заштитниот до-
даток определен според одредбите на соодветната 
одлука. 

Член 6 
Усогласувањето по оваа одлука припаѓа од 1 

јануари 1981 година и се смета за аконтативно 
усогласување на пензиите и другите парични при-
мања со порастот на просечните трошоци на ж и -
вотот со тоа што дополнително ќе се изврши ко-
нечно усогласување. 

Член 7 
Усогласувањето на пензиите и другите п а р т и и 

примања според оваа одлука ќе се изврши по 
службена должност, без донесување на решение. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на^ објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се црименува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-2848/1 
5 ноември 1980 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, е. р. 
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259. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СЃМ", бр. 39/78) и член 103 став 2 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 8/79), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 ноември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Граничниот износ на најниското пензиско при-
мање кој служи за определување висината на заш-
титниот додаток на пензиите во 1981 година се 
утврдува во износ од 3355 динари. 

Член 2 
Определувањето на новиот износ на заштитни-

от додаток според граничниот износ на најниското 
пензиско примање од член 1 на оваа одлука на 
корисниците на пензија кои имаат право на таков 
додаток на 1 јануари 1981 година ќе се изврши 
по службена должност, без донесување на реше-
ние. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-2850/1 
5 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

260. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78) и член 102 став 2 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на ПРМ", бр. 8/79), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 5 ноември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ 

ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на минималните пензии во 1981 годи-

на изнесува 1770 динари. 
Член 2 

Исплатата на минималните пензии од член 1 
на оваа одлука ќе се врши по службена должност, 
без донесување на писмено решение. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на^ објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-2849/1 
5 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
261. 

Врз основа на член 32 од Законот за опреде-
лени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник 

на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 5. 
XI. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ 

НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1980 ГОДИНА 

I 
На корисниците на додаток на деца во месе-

ците октомври, ноември и декември 1980 година 
им се исплатува зголемен износ на додаток на де-
ца за 100 динари за секое дете без оглед на цен-
з у р а т а група и бројот на децата. 

II 
Средствата за исплатата на зголемените изно-

си на додаток на деца ги теретат редовните сред-
ства на Републичката заедница. 

III 
Додатокот на деца во зголемен износ ќе се ис-

платува едновремено со редовната исплата за ме-
сеците октомври, ноември и декември 1980 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 839/2 
5 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 

262. 
Врз основа на член 12 и член 14 точка 2 од 

Законот за избор на делегации и делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 3/78), Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, на седницата 
одржана на 5. XI. 1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ДЕНОТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Се распишуваат избори за избор на делегат 

во Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на деца-
та, во делегатската единица бр. 1, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на град Скопје, за 1 (еден) 
делегат од редот на делегатите даватели на ус-
лугите. 

И 
Изборите, ќе се одржат најкасно до 15 декември 

1980 година. 
III 

Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
на изборните дејствија се определува 10 ноември 
1980 година. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 839/10 
5 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ПРИЛЕП 

263. 
Врз основа на член 27 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за социјална зашти-
та, Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Прилеп, 
на седницата одржана на 12. IX. 1980 година, .до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките' на придо-

несот од доходот на работните организации на 
здружениот труд на Заедницата за социјална заш-
тита — Прилеп, бр. 02-230 од 28. XII. 1979 година, 
во член 2 став 1 точка 1 се менува и гласи: 

1. „Придонесот од доходот на работните орга-
низации на здружен труд по стапка од 0,38°/о". 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Прилеп". 

Член 3 
Примерок од оваа одлука да се достави до 

Службата на општественото книговодство — При-
леп, Општинската управа за приходи и Архивата 
на Заедницата. 

Бр. 03-111 
15 септември 1980 година 

Прилеп 
Претседател, 

Благоја Таблоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КАВАДАРЦИ 

264. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Кавадарци, Собранието на За -
едницата за социјална заштита — Кавадарци, на 
седницата одржана на 29. X. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СТАПКАТА ОД ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА МЕСЕЦИТЕ X, XI И 
ХИ 1980 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ 

, Член 1 
Сите организации на здружен труд кои според 

Номенклатурата се распоредени во областа од 0 до 
9 нема да плаќаат придонес од бруто личниот до-
ход за месеците X, XI и XII 1980 годр^на, за ф и -
нансирање на СИЗ за социјална заштита — Ка-
вадарци. 

Утврдената стапка од 0,55 за придонесот од 
личен доход се укинува за месеците X, XI и XII 
1980 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

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

Бр. 03-496 
2 октомври 1980 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Киро Гечев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СТРУГА 

265. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за со-
цијална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74), член 275 од Статутот на општината Струга, 
член 23 став 1 и член 57 став 1 алинеја 10 од Ста-
тутот на ОСИЗ за социјална заштита — Струга, 
Собранието на ОСИЗ за социјална заштита, на 
седницата одржана на 20. X. 1980 година и Со-
борот на здружениот труд на Собранието на оп-

иштината Струга, на седницата одржана на 12. XI. 
1980 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-
ТИТА — СТРУГА ЗА 1977 ГОДИНА, ОБЈАВЕНА 

ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА 
СТРУГА", БР. 2/77 

Член 1 
Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката од 0,20% 

се зголемува на 0,38°/о. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општината Струга", а ќе се применува од 1. I. 1980 
година. 

Бр. 03-134 
20 октомври 1980 година 

Струга 

Претседател ' Претседател 
на Собранието на ОСИЗ за на Соборот на здружениот 

социјална заштита, труд, 
Љуан Ајрула, е. р. Борис Прентоски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на општината Струга, 

Ристо Милески, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
надомест на штета од тужителот „Дунав" ЗОИЛ 
Београд, против тужениот Веселиновиќ Слободан 
од село Доброште. Вредност на спорот 70.332,65 
динари. 

Бидејќи тужениот Веселиновиќ Слободан се 
наоѓа на привремена работа во Англија, на непоз-
ната адреса, се повикува да се јави пред овој суд 
или секое друго лице што ја знае неговата адре-
са да ја соопшти на судов. Во спротивно по обја-
вениот оглас ќе му биде поставен привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси. 

Од Општинскиот суд — Тетово, П. бр. 1087/80. 
(80) 

Пред овој суд се води граѓанска парница од 
тужителот Абази Гафур од село Челопек, против 
тужениот Шасивари Џабир од село Челопек, на 
привремена работа во Данска. 

Бидејќи тужениот Шасивари Џабир се наоѓа 
на привремена работа во Данска, на непозната 
адреса, се повикува да се јави пред судот или се-
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кое друго лице што ја знае неговата адреса да ја 
соопшти на судов како би можел да биде повикан. 
Во спротивно ќе му биде поставен старател кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 809/80. 
(81) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 20 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-462-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на станувањето, 
ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 140221 — утврдување и про-
грамирање на станбената изградба; обезбедување 
на средства за станбена изградба; организирање 
здружувањето на средствата за станбена изградба 
и одредување стапката на придонесот за станбена 
изградба; инвестирање во општествена станбена 
изградба; утврдување на станбената политика на 
подрачјето на Општината; управување и одржу-
вање на станбените згради, станови и работни про-
стории во општествена сопственост. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачот не одговара за обврските на 
Заедницата. \ 

Заедницата ќе ја застапува Ивановски Иван, 
секретар, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 20/79. (515) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 26 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-468-0-0 га запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 140233 — културна, образов-
но-културна и забавно-кулгурна дејност. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
одговара со сите свои средства (целосна одговор-
ност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските 
на Заедницата. 

Јован Гацов, секретар, ја застапува Заедницата 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 26/79. (517) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 27 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-469-0-Ѕ го запиша во суд-
окиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура, ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 140234 — физичка култура. 
Физичката култура е дејност од посебен општес-
твен интерес и ги опфа!ќа: 

— физичкото образование и воспитание, телес-
ното вежбање, спортската и спортско-рекреатив-
ната активност; 

— организираните облици на спортски и спорт-
ско-рекреативни активности во организациите на 
здружениот труд, други организации, месни заед-
ници; 

— организираните спортски и спортско-рекре-
ативни активности со младината во рамките на 
спортските и другите организации за физичка 
култура; 

— организираното телесно вежбање заради от-
странување на лошото држење на телото и реха-
билитација на телесните деформитет^ , 

— прикажувањето на достигањата во областа 
на физичкото образование, воспитување и спорт, 
преку натпревари, масовни настапи и ел.; 

— научноистражувачката и стручната работа 
за унапредување на физичкото образование и вос-
питание, физичкото вежбање, спортската и спорт-
ско-рекреативната активност. 

Во правниот промет со трети лица4 Општинска-
та самоуправна интересна заедница за физичка 
култура — Кочани има неограничени, овластувања 
и одговара со сите свои средства (целосна одго-
ворност). 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за физичка култура — Кочани не одговара за об-
врските на основачите и основачите на Заедницата 
не одговараат за обврските на Заедницата. 

1. Георгиев Јордан, секретар на Заедницата, ја 
застапува без ограничување. 

2. Илиев Борис, претседател на Извршниот од- » 
бор на Заедницата ја застапува без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 27/79. (518) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 15 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-457-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за вработување, ЦО — Кочани! 

Основни дејности: 140236 — го проучува и сле-
ди движењето на запосленоста и факторите кои 
влијаат на заложувањето, потребите во стопанство-
то и општествените служби од кадри; 

— посредува при заложувањето на работните 
луѓе, решава по правата на работните луѓе за 
време на привремената безработност; за здравстве-
ното и материјалното обезбедување и исплата пе 
донесените решенија; 

— врши стручно оспособување и преквалифи-
кација на незапослените; 

— учествува во утврдување на работните места 
За инвалиди и други лица со намалена работо-
способност; 

— врши и други стручни и административни 
работи утврдени со Закон, Статутот и Самоуправ-
ната спогодба за основање на Заедницата. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачот и основачот не одговара за обврските на 
Заедницата. 

Андон Стаменков, секретар, ја застапува Заед-
ницата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 15/79. (519) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 30 од 17. I. 1979 година на регис-
тарска влошка бр. 1-472-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето вм 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
.воспитание, образование и наука, ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 
140231 — востаитно-образовна дејност од облас-

та на основното образование и воспитание и оддел-
ни прашања од насоченото средно образование; 

140232 — некои прашања од научните дејности. 
Во правниот промет со трети лица Заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства ( целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските ка 
заедницата. 

Љуочо Крстев, секретар, ја застапува Заедни-
цата без органичување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 30/79. (52Ѕ* 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 19 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-461-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците на општината — Ко-
чани, ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 
140291 — го спроведува старосното осигурува-

ња и ги врши работите за остварување правата на 
осигурениците; 

— го планира и програмира развојот на ста-
р о с н о г осигурување на земјоделците; 

— го следа и проучува спроведувањето на ста-
р о с н о г осигурување и презема и предлага мерки 
за развој и унапредување на истото; 

— се грижи за обезбедување на потребните 
средства за минималната старосна пензија И семеј-
ната пензија до висината на минималната старосна 
пензија и редовната наплата на придонесот за 
старосно осигурување; . 

—утврдува услови за определување повисок 
износ на старосна пензија од износот на минимал-
ната старосна пензија; 

— утврдува услови за доброволно осигурување 
на осигурениците — земјоделци, основици на оси-
гурувале, врши распоредување на осигурениците 
според соодветната основица, на осигурување, ги 
определува начинот наѓ утврдувањето и плаќањето 
на придонесот и ги уредува и другите прашања 
во врска со доброволното определување на пови-
сока пензија; 

— одлучува за правата на осигурениците од 
старосното осигурување; ^ 

— обезбедува евиденција на осигурениците и 
корисниците на пензија и му обезбедува податоци 
на органот за приходи на општината заради на-
плата на придонесот; 

— врши и други работи определени со закон 
и Статутарната одлука. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските 
на Заедницата. 

Јованов Благој, секретар, е овластен да ја за-
стапува Заедницата во имотно-правниот промет 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 19/79. (520) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 18 од 17. I. 1979 година, на регис-, 
тарска _ влошка бр. 1-460-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 
140237 — обезбедува задолжителни видови на 

здравствена заштита, утврдени со Закон, во обем 
.утврден со соодветна програма; 

— обезбедува здравствена заштита и други 
права од здравственото осигурување, за случај не-
среќа при работа и професионално заболување; 

— обезбедува и други права од здравственото 
осигурување што самостојно ги утврдува заедни-
цата; 

— ја утврдува политиката за развој и унапре-
дување на здравствената заштита и здравствената 
дејност и донесува годишни и перспективни пла-
нови за развој на здравствената заштита и здрав-
ствената дејност; 

— одлучува за усмерување на средствата обез-
бедени за здравствената заштита врз основа на 
заеднички утврдената политика и за условите и 
начинот под кои се остварува здравствената заш-
тита; 

— ги утврдува придонесите за здравственото 
осигурување; 

— ги утврдува приоритетите во изградбата и 
опремувањето на здравствените објекти на по-
драчјето на Заедницата и за насочување на сред-
ствата обезбедени за проширување на материјал-
ната основа на трудот во здравствените организа-
ции на здружениот труд; 

— врши и други работи предвидени со закон, 
Статутот и другите општи акти на Заедницата. 

Во правниот промет со трети лица има нео-
граничени овластувања и одговара со сите свои 
средства (целосна одговорност). 

Јованов Благој, секретар, е овластен да ја 
застапува Заедницата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 18/79. х (521) 

Окружниот стопански суд во .Штип со реше-
нието Фи. бр. 14 од 18. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-456-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Пробиштип, со 
ЦО. 

Основни дејности: 
140235 — ги усогласува и утврдува заеднич-

ките потреби и интереси на општествената заш-
тита на децата на основачите на Заедницата; 

— ги усогласува и утврдува своите планови и 
програми за развој на дејноста со плановите и про-
грамите на основните организации на здружен 
труд од материјалното производство и другите са-
моуправни интересни заедници и општествените 
планови на општествено-политичките заедници; 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свои име и за своја сметка, а за обврските на за^ 
едницата одговара со сите свои средства (целосна 
одговорност). 

Од Окружниот стопански суд во Штип/ Фи. 
бр. 14/79. (523) 

Окружниот стопански суд во Штип со решег 
нието Фи. бр. 82/ од 22. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-537-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура, ЦО — Пробиштип. 

Основни дејности: 
140234 — го утврдува развојот на физичката 

култура со општествениот план за стопански раз-
вој на Општината — Пробиштип. 

— се грижи за обезбедување на простор за 
потребите на - физичката култура во урбанистич-
ките и другите просторни планови на Општината 
— Пробиштип; 

— учествува во обезбедувањето средства за из-
градба на објектите за физичка култура; 

—: се грижи за задоволување на потребите од 
врвни спортски достигања и ги развива врвните 
спортови; 

врши други работи утврдени со закон, Ста-
тутот на општината и Статутот на Заедницата. 

Во правниот промет со трети лица има нео-
граничени овластувања и одговара со сите свои 
сдрества (целосна одговорност). 

За обврските на заедницата основачот не од-
говара и за неговите .обврски заедницата не одго-
вара. 

Заедницата ќе ја застапува Дончо Марков, 
претседател, со неограничени овластувања во за-
стапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 82/79. (524) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 13 од 18. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-455-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Пробиштип со ЦО. 

Бр. 38 — Стр. 765 
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Основни дејности: 
140235 — ги усогласува и утврдува заедничките 

потреби и интереси на социјалната заштита на ос-
новачите на Заедницата; 

— ги усогласува и утврдува своите планови 
и програми за развој на дејноста со плановите и 
програмите на основните организации на здружен 
труд од материјалното производство и другите са-
моуправни интересни заедници и општествените 
планови на општествено-политичките заедница. 

Во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските од-
говара со сите свои средства (целосна одговорност). 

Александар Пановски, секретар, ја застапува 
организацијата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 13/79. (525) 

ч Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 38 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-480-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за вработување, ЦО — Радовиш. 

Основни дејности: 
140236 — самоуправна интересна заедница во 

областа на вработувањето. 
Во правниот промет со трети лица заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на своите 
основачи и основачите не одговараат за обврските 
на заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Бранко Начаров, 
секретар, со неограничени овластувања во заста-
пувањето на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 38/79. (526) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 360 од 15. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 528 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита, ЦО — Радовиш. 

Основни дејности: 
140235 — СИЗ во областа на детската и социјал-

ната заштита. 
Во правниот промет со трети лица заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара на обврските на своите 
основачи и основачите не одговараат за обврските 
на заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Ѓорѓиев Димитраки, 
претседател, со неограничени овластувања во за-
стапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 360/79. (527) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 48 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-490-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 
140235 — ја утврдува политиката на развојот 

и унапредувањето на непосредната детска заш-
тита ; 

— донесува годишни и повеќегодишни програ-
ми за развој на детската заштита и се грижи за 
нивното спроведување; 

— учествува во финансирањето на изградбата, 
адаптацијата и опремувањето на установите во кои 
се остваруваат облиците на непосредната детска 
заштита; 

— организира општествена исхрана на децата; 
— ги утврдува и другите облици, содржината 

и обемот на непосредната детска заштита. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства. 

Основачите на заедницата не се одговорни за 
обврските на заедницата и заедницата не е од-
говорна за обврските на основачите. 

Ристо Атанасов, секретар, ја застапува заед-
ницата без органичување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 48/79. (528) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 37 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-479-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 
140233 — самоуправна интересна заедница во 

областа на културата. 
Во правниот промет со трети лица заедницата 

одговара со сите свои средства ( целосна одговор-
ност) и има неограничени овластувања. 

Основачите на заедницата не се одговорни за 
обврските кон неа и заедницата не одговара за 
обврските на основачите. 

Станоевски Иван, секретар, ја застапува заед-
ницата со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 37/79. (529) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Округли печат под назив: „ЦОУ „Мирче Ацев" 
е. Локвица, Македонски Брод", се огласува за не-
важен. (3903) 

Округлиот печат и штембил под назив: „Мон-
тажно-занаетчиска задруга „Далеководи" — Скоп-
је", се огласуваат за неважни. (4055) 

Округли печат под назив: „Макпетрол" увоз-
извоз Н. Сол. О. ООЗТ за проектирање, производ-
ство, вградување и одржување на електронска оп-
рема „ Т Е А С " Н. Сол. О., Скопје", се огласува за 
неважен. (4644) 

Округли печат под назив „Центар за средно 
насочено образование „Злате Ма лаковски", Гостин 
вар", се огласува за неважен. (5731) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: ч 

Свидетелство за III клас гимназија, издаден« 
од УЦСО „Јосип Броз Тито", Ресен на име Ѓор-
ѓиевска Маре, ул. „29 Ноември" бр. 166, Ресен. 

(4277) 
Барира^ чек бр. 6945265, издаден од Заедницата 

на југословенските железници, Белград на име 
^ООЗТ Стоковна куќа „Беко", Скопје. (4785) 

Пасош бр. МА 174456, издаден од ОВР Кума-
ново на име Благоја Арсовски, ул. „Србо Томиќ" 
бр. 17, Куманово. (5758) 

Цертификат за уплата на кола 750 ЛЦ,, изда-
ден од Основната банка на Аутомобилската индус-
трија — Крагуевац, на износ од 45.628,00 динари 
на име Трајко Цветков, Скопје. (5976) 

Свидетелство за IV одделение на име Имер Јо-
нузи, е. Неготино, Гостивар. (495) 

Свидетелство на име Исо Весели, Тетово. (496) 
Воена книшка издадена од Куманово на име 

Стојанчо Стојановски, Куманово. (6194) 
Свидетелство за IV одделение на име Шефи 

Бајрами, е. Горјане, Гостивар. (497) 
Воена книшка, издадена од Осиек на име Ѓор-

ѓи Филипов, Скопје. (498) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име 

Новка Бошковска, Скопје. (499) 
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КОНКУРСИ 
Советот на Ветеринарниот институт „Скопје" 

— Скопје 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден ветеринарен лекар за бактериолошки 

испитувања на хранител™ продукти во Одделе-
нието за контрола и хигиена на хранителни про-
дукти. 

2. Еден ветеринарен лекар по живин арство во 
Одделението за жив ин арс тво. 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за научните дејности и Законот за работните од-
носи, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршен ветеринарен факултет, 
да се на постдипломски студии по микробиологија 
односно живинарство и да не се постари од 30 го-
дини. 

Покрај молбата кандидатите треба да ги до-
стават и следните документи: препис од диплома, 
потврда дека се на постдипломски студии, извод 
од матичната книга на родените, биографија и до-
каз за работното искуство. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот. Вработување на примените е 
од 1. I. 1981 год. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 
објавувањето. (579) 

Работничкиот совет на Работната организација 
за производство на персиски килими и волнени 
јамболии „ РОБ ЛЕНКА" — Делчево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на: 
1. Индивидуален работоводен орган — дирек-

тор на ОЗТ. 
Покрај општите услови, предвидени со законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат висока школска подготовка — еко-
номски, технолошки или текстилен факултет; 

— да имаат 5 години работно искуство на ра-
ководно работно место; 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Заедно со пријавите кандидатите се должни да 

достават: 
— доказ за стручна подготовка; 
— доказ за работно искуство; 
— доказ дека не се осудувани по член 511 од 

ЗЗТ. 
Пријавите со потребните документи се доста-

вуваат до конкурсната' комисија во ООЗТ „Гоб-
л е н а " . 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
(601) 

Советот на ООЗТ — Детска пнеумофтизиологи-
ја при Градската општа болница — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на работник за вршење на работите и 
работните задачи на: 
— еден началник на Одделението за акутни 

белодробни заболувања со отсек за интен-
зивна нега и терапија. 

Услови: 
• Кандидатот да е лекар специјалист педијатар 

со звање д-р на науки, доцент,- примариус, асистент 
или лекар специјалист со 5 години специјалистич-
ки стаж. 

Со пријавите за конкурирање кандидатите да 
достават: уверение за положен специјалистички 
испит, уверение за звањето, документ за стажот и 
извод на родените. 

Некомплетирани пријави со потребните доку-
менти нема да се земаат предвид при разгледува-
њето од страна на Комисијата за работни односи. 

Работите и работните задачи се реизборни и 
изборот се . врши на 4 години. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (596) 

Институтот за архитектура, урбанизам и про-
сторно планирање на Архитектонскиот факултет 
во Сараево, Работна единица „Конзалтинг" во име 
и за сметка на инвеститорот СОУР Радио телеви-
зија Сараево, а во согласност со одредбите на За-
конот за отстапување изградба на инвестициони 
објекти' („Службен лист на СР БиХ" бр. 33/77), 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачите за отстапување ра-
ботите околу изградбата на Производно репродук-
ционен објект РТВ Дом Сараево на Алипашино по-
ле во Сараево 

4. Предмет: 
1.1. Предмет на јавното наддавање за подоб-

ност на изведувачот е отстапување на следните ра-
боти на изведување: 

А — Градежни и градежно-занаетчиски рабо-
ти, работи на водоводната и канализационата ин-
сталација и работи на надворешното уредување; 

Б — Машински инсталации (инсталации на 
климатизација, греење и проветрување); 

Ц — Електро-инсталации на јака и слаба стру-
ја на Производно-рапродукциониот објект РТВ Дом 
— Сараево, на локација Алипашино поле, VI про-
летерска бригада бр. 4, Сараево. 

2. Ориентациона вредност на работите: 

— група работи А 507,000.000, — динари, 
— група работи Б 131,000.000, — динари, 
— група работи Ц 130,000.000, — динари. 

3. Работи на изградбата: 
3. 1. Рок за почнување изведувањето на глав-

ните работи е 1 март 198И година. 
3. 2. Рок за завршување на сите предметни ра-

боти е 1 март 1983 година. 
4. Услови за отстапување на работите: 
4. 1. Отстапувањето на работите ќе се изврши 

врз основа на тендер документација по вкупната 
конечна и непроменета цена. 

4. 2. Понудите ќе се даваат поединечно и тоа 
спрема групите работи од точката 1 на конкурсот. 

4. 3. Инвеститорот го задржува правото на од-
б р а н а т понудувач за работите од групата А го 
услови прифаќањето на одбраните понудувачи за 
работите од групите Б и Ц, со тоа што понудува-
чите за изведување на работите под Б и Ц се 
должни да го прифатат одбраниот изведувач на 
работите за групата работи под А како главен 
изведувач. 

4. 4. Одбраните изведувачи се должни да го 
прифатат Институтот за архитектура, урбанизам и 
просторно планирање при Архитектонскиот факул-
тет — Сараево како носител на изработката на си-
те фази од изведената проектна документација. 

5. Рок за поднесување на пријавите: 
5. 1. Пријавите по овој конкурс се поднесуваат 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

6. Потребна документација: 
6. 1. Заинтересираните организации на здру-

жен труд кои се сметаат подобни да учествуваат 
во изведувањето на дел или делови од работите 
под точката 1 од конкурсот, можат да ги поднесат 
своите пријави со следните податоци: 
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а) Полн назив на организацијата на здружен 
труд, односно организацијата на з д р у ж е н труд ко-
ја ќе биде носител на реализацијата на наведените 
работи, точна адреса и извод од судскиот регистар; 

б) Документ за финансиската состојба по по-
следната периодична пресметка, оверена од над-
лежната служба на општественото книговодство. 

ц) Потврда од банката за висината на основ-
ните и обртните средства. 

д) Податоци за опремата и механизацијата ко-
ја би се користела за изведување на наведените 
работи на објектот. 

е) Имињата и референците на стручните к а д -
ри кои би се ангажирале за изведување работите 
на објектот. , 

ф) Фотокопии на документите за евентуално 
склучените самоуправни спогодби со испорачатели-
те на клучните репроматеријали како гаранција за 
редовна испорака. 

г) Гарантен рок за изведени работи по издава -
њето решение од надлежниот орган за употреба на 
објектот. -

х) Евентуални погодности кои понудувачот мо-
ж е да ги понуди (сопствено учество во делот од 
финансирањето, кредитирање и слично). 

и) Приказ на сопствената технолошка работа 
и начинот на (Планирањето, к а к о и следењето на 
изведувањето на работите со из јава за спремноста 
за п р и ф а ќ а њ е методот на автоматската обработка 
на податоците за планирање и следење на изведу-
ваните работи. 

ј) Список на кооперантите со кои понудувачот 
би настапил и нивните основни референци. 

к) Референци на понудувачот за изведените 
слични работи со називите на инвеститорот, дату-
мите за почетокот и завршетокот на работите и 
инвестициона вредност на работите. 

л) Други податоци кои би биле интересни за 
инвеститорот. 

м) И з ј а в а на понудувачот на работите за при-
ф а ќ а њ е на условите од точките 3. 1., 3. 2., усло-
вите од точките 4. 1., 4. 2., 4. 3., и 4. 4. 

н) Из јава за спремноста на понудувачот да из -
работи привремен монтажен објект во големина 
цца 1000 м2 вообичаено ќонфорен со опрема, те-
лефони и приклучоци за потребите на инвестито-
рот, проектантите и надзорот и одбраниот изве-
дувач на работите на самата локаци ја за изградба 
на објектот за периодот на користење април 1981 
година до кра јот на конечната пресметка на изве-
дените работи. 

о) Из ј ава за п р и ф а ќ а њ е на посебните узанси 
за градење како основ за формирање на договор-
ните односи. 

6. 2. Пријавите кои ќе стигнат по утврдениот 
рок од точката 6. 1. на овој конкурс, к а к о - и п р и ј а -
вите со некомплетна документација нема да се зе-
маат во разгледување. 

7. Работната единица „Конзалтинг" на Инсти-
тутот за архитектура, урбанизам и просторно пла -
нирање при Архитектонскиот ф а к у л т е т — Сараево 
и инвеститорот по разгледувањето на сите пода-
тоци, од добиените уредни п р и ј а в и на конкурсот ќе 
состави дефинитивна листа на одбраните како ш и 
добни понудувачи за изведување на дел или дело-
ви од работите од точка 1. на овој конкурс и ќе ги 
извести за резултатите сите учесници во рок од 
15 дена од заклучувањето на конкурсот. 

8. Пријавите по конкурсот се доставуваат на 
адреса: Институт за архитектура , урбанизам и про-
сторно планирање при Архитектонскиот ф а к у л т е т 
— Сараево, работна единица „Конзалтинг", 71000 — 
Сараево, ул. „Хасана Б р к и ќ а " бр. 24 /Ш со наз -
нака „пријава за конкурс за подобност на изведу-
вачите за изведување на работите за изградба на 
Производно-репродукциониот објект Р Т В Дом Са-
раево на Алипашино поле во Сараево". (583) 
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