
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Среда, 27 септември 1978 
С к о п ј е 

Број 34 Гад. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 6 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

439. IV 
Врз основа на член 77 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРИ" бр. 5/74 и 9/78), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА 
НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 2—8 ОКТОМВРИ 1978 

ГОДИНА 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2015/1 
22 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

I 
Висината на придонесот за „Детската недела" 

според член 77 од Законот за определени облици на 
општествена заштита на децата и за самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на 
децата („Службен весник на СРМ" бр. 5/74 и 9/78), 
која се наплатува во првата недела од месец ок-
томври изнесува: 

1. На секој продаден возен билет во меѓуград-
скиот и меѓународниот авионски, железнички, брод-
ски и автобуски сообраќај, ако вредноста на воз-
ниот билет изнесува: 

— до 50 динари висината на придонесот е 3 динари 
— од 50 до 150 динари „ 4 динари 
— преку 150 динари „ 5 динари 

2. На^секој продаден билет во градскиот авто-
буски сообраќај — 0,30 динари. 

3. На секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации, ако вредноста на влезниот билет изне-
сува: 

— до 10 динари 2 динари 
— преку 10 динари 3 динари 

4. На секој влезен билет за спортски натпрева-
ри и други спортски приредби, ако вредноста на 
билетот изнесува: 

— до 10 динари 2 динари 
— од 10 до 40 динари 3 динари 
— преку 40 динари 4 динари 

5. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен за печатени работи — 1 динар. 

П 
Наплатата на посебниот придонес од точка I 

на оваа одлука под 3 и 4 се врши со готови пари 
при продавањето на секој влезен билет, а напла-
тата на посебниот придонес од точка I на оваа одлу-
ка под 1, 2 и 5 се врши во маркици што се изда-
ваат за таа намена. 

440. 

Врз основа на член 247 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на СРМ", бр. 29/73, 47/74 
и 13/78), Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
на седницата одржана на ден 3. Ш. 1978 год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИ-
ХОДИТЕ ОД НАПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ КАЗНИ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1980 

ГОДИНА 

I 
Дел од приходите од наплатените парични каз-

ни, согласно член 27 од Законот за прекршоците, 
ќе се користат следните износи: 

а) за изградба на објекти за казнено-поправни 
установи: 

1. на казнено-поправен дом за мало-
летници динари 18.000.000 

2. отворено одделение во Казнено-
поправниот дом Идризово динари 17.000.000 

3. Струга, за зграда на општински 
затвор динари 2.500.000 

4. Струмица, за зграда на општински 
затвор динари 2.000.000 

5. Титов Велес, за зграда на оп-
штински затвор динари 2.000.000 

б) за доградба на објекти на КПУ и ВПД: 
1. Охрид, доградба на општинскиот 

затвор динари 600.000 
2. Гевгелија, доградба на општин-

скиот затвор динари 400.000 
3. Тетово, доградба на Воспитно-по-

правниот дом динари 1.000.000 

Ш 
Републичкиот совет за грижи и воспитување на 

децата и младинците води грижа за издавање, рас-
пределба и повлекување од употреба на маркиците 
што се издаваат за наплатата на дел од придоне-
сот за „Детската недела". 

П 
Носител на изградбата и доградбата на оп-

штинските затвори во Струга, Струмица, Титов Ве-
лес, Охрид и Гевгелија се општините на чие по-
драчје ќе се градат односно доградуваат општин-
ските затвори. 
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Ш 
Носител на изградбата — инвеститор на објек-

тите за казнено-поправниот дом за малолетници, 
Отвореното одделение во Казнено-поправниот дом 
— Идризово и Воспитно-поправниот дом во Тетово 
е Републичкиот секретаријат за правосудство. 

IV 
Средствата наведени во точка 1-а потточка 3, 

4 и 5, и точка 1-6, потточка 1 и 2 ќе ги користат 
општините на чие подрачје ќе се градат општин-
ските затвори, односно на чие подрачје се изгра-
дени. 

За користење на средствата од претходниот 
став Републичкиот секретаријат за правосудство 
склучува договор со соодветните општини. 

Во договорот се одредува начинот на користе-
ње на средствата определени со оваа програма. 

V 
Динамиката за користењето на средствата рас-

пределени со оваа програма, ја утврдува Републич-
киот секретаријат за правосудство во сообразност 
со приливот на средствата. 

VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

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

Број 23-476/1 
3 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благај Попов, е. р. 

441. 
Врз основа на член 43 став 3 и член 46 став 1 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ЦЕНИ 

1. Се именува за вршител на должноста дирек-
тор на Републичкиот завод за цени Петко Чади-
е в с к и , потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за општостопански работи и пазар. 

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

Број 17-1952/1 
7 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

442. 
Врз основа на член 43 став 3 и член 46 став 1 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА ЦЕНИ 

1. Се разрешува од должност заменик на ди-
ректорот на Републичкиот завод за цени Јован Кр-
стевски, поради заминување на друга должност, 
сметано од 31. 8. 1978 година. 

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

Број 17-1953/1 
7 септември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

443. 
Врз основа на одредбите од член 43 став 1 

од Општествениот договор за заедничките основи и 
мерила во усогласувањето на самоуправното уре-
дување на односите во распоредувањето на доходот 
и чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", број 41/77), 
Заедничката комисија за општествено договарање, 
заедно со Службата на општественото книговод-
ство во СР Македонија, го донесува следното 

У П А Т С Т В О 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА САМОУПРАВ-
НИТЕ СПОГОДБИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДО-
ХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 

1. Со цел да се обезбеди еднообразност во сле-
дењето на примената на самоуправните спогодби 
за распоредување на доходот и чистиот доход и 
распределбата на средствата за лични доходи на 
групациите, гранките и дејностите, со ова упатство 
се уредува начинот на следењето на примената на 
самоуправните спогодби. / 

2. Следењето на примената на самоуправните 
спогодби се врши со обрасците ПС-1 (пресметка за 
распоредувањето на чистиот доход) и ПС-2 (пре-
сметка за сведувањето на бројот на работниците на 
условно неквалификувани работници според ква-
лификационата структура), кои се составен дел на 
ова упатство. 

3. Основните организации и работните заедници 
опфатени во круговите на спогодувањето ќе доста-
вуваат податоци на утврдените обрасци за приме-
ната на спогодбите. 

4. Податоците на обрасците ПС-1 и ПС-2, основ-
ните организации и работните заедници ги доста-
вуваат до надлежната служба на општественото 
книговодство во роковите пропишани за поднесу-
вање на периодичната пресметка и завршната 
сметка, и тоа образецот ПС-1 во 3 примероци и 
образецот ПС-2 во 2 примероци. 

5. Покрај податоците утврдени во образецот 
ПС-1, учесниците во самоуправното спогодување 
можат да искажуваат и други податоци утврдени 
во нивните самоуправни општи акти и да ги доста-
вуваат до соодветниот орган на групацијата. 

6. Службата на општественото книговодство во 
СР Македонија — централа во Скопје, образецот 
ПС-1 ќе го прилагоди за механографска обработка 
на податоците. 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува почнувајќи со периодич-
ните пресметки за периодот јануари—септември 
1978 година. 

Бр. 12-1601 
20 септември 1978 година 

Скопје 
Претседавач 

на Заедничката комисија 
за општествено 

договарање, 
Мемед Нурединоски, е. р. 
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ООЗТ 
ОЗТ 

Образец ПС-1 

Работна заедница, односно друг корисник 

Назив на групацијата 
Место Ознака (број) на групацијата 

(Сите парични податоци се внесуваат во 
динари и со пари) 

П Р Е С М Е Т К А 
за распоредување на чистиот доход за периодот 

од 1.1. до 197— год. 
(износ) 

1. Дел од чистиот доход за лични 
доходи според мерилото од само-
управната спогодба 

2. Дел од чистиот доход за лични 
доходи по периодична пресметка, 
односно завршна сметка (ред. бр. 
68 + 69 од Б.У.)* 

3. Повеќе распоредено средства за лич-
ни доходи (ред. бр. 2 минус ред. бр. 1) 

4. Помалку распоредено средства за 
лични доходи (ред. бр. 1 минус ред. 
бр. 2) 

5. Дел од чистиот доход за унапре-
дување и проширување на матери-
јалната основа на трудот по пе-
риодична пресметка, односно за-
вршна сметка (ред. бр. 73 + 74 + 75 
+ 76 + 78 од Б.У.) 

6. Дел од чистиот доход за заеднич-
ка потрошувачка според периодич-
ната пресметка односно завршна 
сметка (ред. бр. 70 + 71 + 72 од Б.У.) 

7. Дел од чистиот доход за резерви 
според периодичната пресметка од-
носно завршна сметка (ред. бр. 77 
од Б.У.) 

8. Чист доход (вкупно ред. бр. 2 + 5 + 
6 + 7 = 79 од Б. У.) 

9. Појавена загуба во пресметковниот 
период (ред. бр. 95 од Б.У.) 

10. Вкупен износ на регресот за го-
дишен одмор во пресметковниот пе-
риод (дел од ред. бр. 72 од Б.У.) 

11. Просечен износ по работник на ре-
гресот за годишен одмор во пре-
сметковниот период 

12. Вкупен износ на партиципација за 
општествена исхрана во пресмет-
ковен период (дел од ред. бр. 72 од 
Б.У.) 

13. Просечен месечен износ по работ-
ник на партиципацијата за опште-
ствена исхрана во пресметковниот 
период 

14. Просечен број вработени врз база 
вкалкулирани басови на работа во 
пресметковен период (ред. бр. 12, 
кол. 3 од образ. ПС-2) 

15. Просечен број условно неквалифи-
кувани работници (ред. бр. 12, ко-
лона 9 од образец ПС-2) 

16. Планиран вкупен приход 
17. Планиран доход 
18. Планиран чист доход 
19. Планиран личен доход 
20. Планирана акумулација 
21. Контролен збир на редните 

броеви од 9 до 20 

П Р Е С М Е Т К А 
на примена на мерилото од самоуправната спо-
годба за распоредување на чистиот доход во пре-

сметковниот период 

Според мерилото од самоуправната спогодба, 
чистиот доход во пресметковниот период треба да 
се распореди, и тоа: 

Дел од чистиот доход за: Износ во дин. Структ. 
ВО % 

1. Лични доходи 
2. Заедничка потрошувачка 
3. Унапредување и проширување 

на материјалната основа 
на трудот 

4. Резерви 
Се: 

Раководител на сметководство Диреу тор 

*) Образецот Деловен резултат во текот на го-
дината — биланс на успех. 

Објаснување на начинот на искажувањето на 
податоците во Пресметката за распоредувањето на 
чистиот доход на образецот ПС-1: 

1. На редниот број 1 се искажува делот на 
чистиот доход што е наменет за лични доходи, а 
кој се добива по пат на примена на мерилото утвр-
дено во самоуправната спогодба. 

Во случаите кога чистиот доход искажан на 
реден број 79 од образецот Деловен резултат во 
текот на годината — Биланс на успехот е помал 
од износот на делот на чистиот доход за лични 
доходи според мерилото предвидено во самоуправ-
ната спогодба, на редниот број 1 се искажува рас-
поред ениот дел за лични доходи најповеќе до из-
носот на чистиот доход. 

Основната организација односно работната за-
едница е должна да достави кон пресметката 
(образецот ПС-1) посебен прилог за начинот на 
утврдувањето на износот што се искажува на ре-
ден број 1 според мерилото од самоуправната спо-
годба. 

2. На редниот број 2 се внесува делот на чис-
тиот доход распореден за лични доходи по пери-
одичната пресметка и завршната сметка што е 
искажан на редните броеви 68 и 69 од образецот 
Деловен резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот. 

3. На редниот број 3 се искажуваат повеќе рас-
поредените средства за лични доходи, односно из-
носот на реден број 3 претставува разлика на из-
носите од редните броеви 2 и 1. 

4. На редниот број 4 се искажуваат помалку 
распоредените средства за лични доходи, односно 
износот на реден број 4 претставува разлика на 
износите од редните броеви 1 и 2. 

5. На редниот број 5 се искажува делот на 
чистиот доход распореден за проширување и уна-
предување на материјалната основа на трудот по 
периодичната пресметка односно завршната смет-
ка што треба да претставува збир на износите ис-
кажани на редните броеви 73, 74, 75, 76 и 78 од 
образецот Деловен резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот. 

6. На редниот број 6 се искажува делот на 
чистиот доход распореден за заедничката потрошу-
вачка по периодичната пресметка односно по за-
вршната сметка што всушност претставува збир на 
износите искажани на редните броеви 70, 71 и 72 
од образецот Деловен резултат во текот на годи-
ната — Биланс на успехот. 

7. На редниот број 7 се искажува делот на чис-
тиот доход распореден за резерви кој се внесува 
од редниот број 77 од образецот Деловен резултат 
во текот на годината — Биланс на успехот. 
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8. На редниот број 8 се искажува чистиот до-
ход што претставува збир на износите искажани на 
редните броеви 2, 5, 6 и 7 од образецот ПС-1. Чис-
тиот доход искажан на реден број 8 по правило 
треба да одговара на износот искажан на реден 
број 79 од образецот Деловен резултат во текот 
на годината — Биланс на успехот. 

9. На редниот број 9 се искажува појавената 
загуба (вкупната загуба) во пресметковниот пери-
од. Износот искажан на овој реден број се вне-
сува од редниот број 95 од образецот Деловен ре-
зултат во текот на годината — Биланс на успе-
хот. 

10. На редниот број 10 се искажува вкупниот 
износ на регресот за користење на годишен одмор 
кој е исплатен на работниците и регресирање^ на 
пансионот во одморалиштата до крајот на пресмет-
ковниот период. 

11. На редниот број 11 се искажува просечниот 
износ по работник на регресот за годишен одмор и 
регресирањето на пансионот во одморалиштата во 
пресметковниот период. 

12. На редниот број 12 се искажува вкупниот 
износ на партиципацијата за општествена исхрана 
во пресметковниот период односно делот на чис-
тиот доход по основ на исплатени износи за ис-
храна на работниците (дел од реден број 72 од обра-
зецот Деловен резултат во текот на годината — 
Биланс на успехот). 

13. Износот на реден број 13 се добива на след-
ниот начин: 

ред. бр. 12 : ред. бр. 14 

број на месеци во пре-
сметковниот период 

14. Износот на реден број 14 се внесува (пре-
пишува) од редниот број 12 колона 3 од образе-
цот ПС-2. 

15. Износот на реден број 15 се внесува (пре-
пишува) од редниот број 12 (вкупно) колона 9 од 
образецот ПС-2. 

16. Редните броеви од 16 до 20 претставуваат 
планирани износи од планот на организацијата на 
здружен труд, односно друг корисник на опште-
ствени средства за тековниот период за кои се 
составува пресметката и идниот период како на 
пример: 

1. За периодот I—ХП во колона 3 се внесуваат 
податоците за тековната година, а во колона 4 за 
идната година. 

2. За периодот I—Ш во колона 3 се внесуваат 
податоците за тековниот период (I—III), а во колона 
4 за идниот период (I—VI). 

3. За периодот I—VI во колона 3 се внесуваат 
податоци за тековниот период (I—VI), а во колона 
4 за идниот период (I—IX). 

4. За периодот I—IX во колона 3 се внесуваат 
податоци за тековниот период и во колона 4 за 
идниот период (I-*—XII). 

17. Редниот број 21 од образецот ПС-1 претста-
вува контролен збир на искажаните износи од ре-
ден број 9 до 21 во образецот ПС-1. 

18. Останатите корисници на општествени сред-
ства (органи на општествено-политички заедници, 
самоуправни интересни заедници, месни заедници и 
останати корисници) кои немаат формирано работ-
на заедница податоците од овој образец ги попол-
нуваат од соодветните броеви од периодична пре-
сметка односно од завршна сметка на нивното 
функционално работење. 

Основна организација 
на здружен труд 
Организација на 
здружен труд 
Работна заедница 
Место 

Образец ПС—2 

Ознака (број) на групацијата 

П Р Е С М Е Т К А 
за сведување на бројот на работниците на условно 
неквалификувани работници според квалифика-

ционата структура за периодот од 1. I. до 
1978— година 

За вкуп. вработ. 
Од тоа: вработ. со 
бенифициран стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Неквалификувани 1,00 
2. Полуквалификувани 1,25 
3. Квалификувани 1,50 
4. Висококвалификувани 1,92 
5. Ниже стручни 1,32 
6. Средно стручни 1,73 
7. Више стручни 2,30 
8. Високо стручни 2,85 
9. Магистри 3,15 

10. Доктори на науки 3,50 
11. Зголемување на бројот на УНР по основ 

ноќна работа и државни празници 

12. ВКУПНО: 

Раководител на сметководство 

Директор 

Објаснување за начинот на пополнувањето на 
податоците во Пресметката за сведување на бро-
јот на работниците на условно неквалификувани ра-
ботници според квалификационата структура на 
образецот ПС—2: 

1. Сведувањето на бројот на работниците по ус-
ловно неквалификувани работници се врши според 
пондерационите коефициенти означени во самиот 
образец ПС—2 во колоната 4. 

2. Во колоната 3 се искажува просечниот ме-
сечен број на вработените според валкулираните 
часови на работа (по квалификации) кој се добива 
со примена на следната формула: 

Просечен месечен број 
на вработените во пре-

сметковниот период 

Вкупен број калкули-
раш! часови на рабо-
та (по квалификации) 

182 х број на месеци 
во пресмет. период 

3. Во колоната 7 се искажува зголемувањето на 
коефициентот за бенефицираниот стаж, така што 
на коефициентот од колоната 4 се применува стап-
ката на бенефицираниот стаж. 

На пример: за категоријата квалификувани ра-
ботници со бенефицираност на стажот од 25% (што 
значи дека една година се признава како 15 месеци 
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работен стаж), коефициентот од 1,50 се множи со 
25°/о и се добива зголемувањето од 0,375 (1,50 х 25%) 
што се внесува во колоната 7. 

4. На редниот број 11 во колоната 9 се иска-
жува бројот на УНР за износот на средствата за 
ноќна работа и работа во деновите на државните 
празници и тоа по следната формула: 

Листата на кандидатот за делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ од СР Македонија 
е утврдена од страна на Републичката кандидаци-
она конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија на 25 септември 
1978 година. 

Скопје, 26 септември 1978 година 
Број 49-93 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Просечен месечен број 
на УНР за ноќна ра-
бота и работа во дено- = 
вите на државните 

празници 

Износ на исплатената 
разлика на личните 
доходи за ноќна рабо-
та и работа во дено-
вите на државните 
празници 

Просечен личен доход 
по УНР остварен во 
стопанството во соод-
ветниот пресметковен 
период во претходната 

година 

Секретар 
Данчо Стојчески, е. р. 

Претседател 
Стојче Поповски, е. р. 

Членови: 
1. Никола Конески, е. р. 
2. м-ц> Славко Телевски, е. р. 
3. Живко Атанасовски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за корис-
тење на дел од приходите остварени во 1978 годи-
на, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 32 
од 2 септември 1978 година, се поткраднала грешка 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД 

ПРИХОДИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 1978 ГОДИНА 

Во точката 1, ред 1 по запирката по зборот 
„организации", се додаваат зборовите: „освен Ди-
рекцијата на републички стоковни резерви" и да 
се стави запирка. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

5. По структура на вработени податоците се 
даваат со два децимала. 

444. 
Републичката изборна комисија за избор на де-

легати во соборите на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, врз основа на член 54 
од Законот за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, за допол-
нителните избори што ќе се одржат од 25 сеп-
тември до 4 ноември 1978 година, ја утврдува 

ЛИСТАТА НА КАНДИДАТОТ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Христов Страшо, роден 1921 година — опште-
ствено-политички работник, Македонец, делегација 
на СКМ — Скопје 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

330. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 14 од Оп-
штествениот договор за висината и движењето на 
средствата за финансирање на општата и заеднич-
ката потрошувачка во општините за 1977 година, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија и собранијава на општи-
ните во Социјалистичка Република Македонија 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКА-
ТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ЗА 1977 

ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија и собранијата на оп-
штините во Социјалистичка Република Македонија 
се согласија издвоените средства на посебни смет-
ки, според член 13, став 2 од Општествениот дого-
вор за висината и движењето на средствата за 
финансирање на општата и заедничката потрошу-
вачка во општините за 1977 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 18/77) да се користат за покри-
вање на загубите на организациите на здружен труд 
од областа на стопанството (преку општинските 
фондови за заеднички резерви) и за покривање на 
загубите на организациите на здружен труд од Оп-
штествените дејности. 

Член 2 
Учесниците во овој договор се согласија средст-

вата од член 1 на овој договор да се користат врз 
основа на договор што ќе го склучат собранието на 
општината и самоуправните интересни заедници во 
општината. 

Член 3 
За спроведување на овој договор ќе се грижи 

Службата на општественото книговодство на Ма-
кедонија. 

Член 4 
Договорот е потпишан на 23. V. 1978 година. 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

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

Бр, 23-683/1 
23 мај 1978 година 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И : 
1. Извршен совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија, 2. Собрание на оп-
штина Берово, 3. Собрание на општина Битола, 4. 
Собрание на општина Валандово, 5. Собрание на 
општина Виница, 6. Собрание на општина Гевгели-
ја, 7. Собрание на општина Гостивар, 8. Собрание 
на општина Дебар, 9. Собрание на општина Делче-
во, 10. Собрание на општина Демир Хисар, 11. Соб-
рание на општина Кавадарци, 12. Собрание на оп-
штина Кичево, 13. Собрание на општина Кочани, 
14. Собрание на општина Кратово, 15. Собрание на 
општина Крива Паланка, 16. Собрание на општи-
на Крушево, 17. Собрание на општина Куманово, 
18. Собрание на општина Македонски Брод, 19. Соб-
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рание на општина Неготино, 20. Собрание на оп-
штина Охрид, 21. Собрание на општина Прилеп, 22. 
Собрание на општина Пробиштип, 23. Собрание на 
општина Радовиш, 24. Собрание на општина Ресен, 
25. Собрание на општина Свети Николе, 26. Собра-
ние на општина Струга, 27. Собрание на општина 
Струмица, 28. Собрание на општина Тетово, 29. Соб-
рание на општина Титов Велес, 30. Собрание на оп-
штина Штип. 

331. 
Брз основа на член 88 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, а тргнувајќи од 
потребата за изедначување на условите за сто-
панисување и заради усогласување на обврските 
за плаќање на даноците и придонесите од работ-
ните луѓе и граѓаните, како и од потребата преку 
политиката на даноците и придонесите да се пот-
тикнува зголемувањето на производноста на тру-
дот, развојот на одделни стопански дејности и 
остварувањето на задачите на економската и на со-
цијалната политика во Републиката, општините на 
територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ И ПРИДО-

НЕСИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Општините на територијата на Социјалистичка 

Република Македонија (во натамошниот текст: 
учесници на договорот) се договорија со овој дого-
вор да ги утврдат рамковните мерки за политиката 
на општинските даноци и придонесите на самоуп-
равните интересни заедници од подрачјата на оп-
штините во поглед на висината на стапките, осло-
бодувањата, олеснувањата и другите услови за пла-
ќање на даноците и придонесите и преку посебни 
договори на ниво на општина меѓу општината и 
самоуправните интересни заедници за подрачјето 
на општината ја утврдат политиката на даноци-
те и придонесите што ги плаќаат работните луѓе 
од личните доходи. 

Член 2 
Преку зафаќаното со општинскиот данок и 

придонесите за самоуправните интересни заедници 
од личен доход од земјоделска дејност (заедно со 
републичкиот данок и придонесите), да обезбеди 
оптоварување на народниот доход од индивидуал-
ното земјоделство во општината од најмалку 8%, 
односно најмалку 6,4% во недоволно развиените оп-
штини. 

Доколку со примената на став 1 од овој член 
вкупната обврска во даноци и придонеси се зго-
лемува повеќе од 40% во однос на претходната го-
дина, зголемувањето на вкупната обврска може да 
изнесува помалку, но не помалку од 40%. 

Член 3 
Стапките на општинскиот данок од личен до-

ход од земјоделска дејност да бидат пропишани 
најповеќе во три групи на катастарски општини, 
со тоа што во една група влегуваат катастарските 
општини (населбите) од ридско-планинските и од 
пограничните подрачја. 

Стапките на општинскиот данок од личен до-
ход од земјоделска дејност за групата на катас-
тарските општини (населби) од ридско-планински-
те и од пограничните подрачја да бидат пониски 
најмалку за 10% од стапките на другата група. 

Член 4 
Стапките на општинскиот данок и придонесите 

за самоуправните интересни заедници од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска и профе-
сионална дејност збирно да изнесуваат во висина 
на збирот на стапките на даноците и придонесите 
што ги плаќаат работниците во здружениот труд 
од доходот и од личните доходи во стопанството, а 
за одделни акумулативни дејности повисоки, и тоа 
најмногу до 5 процентни поени. 

Член 5 
Општинскиот данок од личен доход од самостој-

но вршење на стопанска и професионална дејност 
што се плаќа во годишен паушален износ да изне-
сува до 5.000 динари, а за вршење на услуги со 
комбајн и со вршалица најмалку 5.000 динари. 

Доколку даночниот обврзник што е обложен во 
годишен паушален износ оствари во текот на го-
дината чист приход над износот на просечните 
(бруто) лични доходи во стопанството во општина-
та, ќе се обложи според вистинскиот доход. 

Член 6 
Општинскиот данок од личен доход од автор-

ски права ќе се плаќа по различни стапки, завис-
но од видовите на авторските дела, кои ќе изне-
суваат од 15% до 25%. 

Член 7 
Нужните трошоци од вкупните приходи, за 

остварување на личен доход од авторски права, во 
смисла на член 82 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, се признаваат и тоа: 

— 35% од бруто остварениот приход за научни, 
литературни, публицистички, кинематографски и 
композиторски творби; 

— 45% од бруто остварениот приход за ликов-
ни творби (сликарски, вајарски, архитектура, гра-
фика) и творби од сите области на применетата 
уметност и индустриското обликување; и 

— 20% од бруто остварениот приход за остана-
тите авторски права. 

Член 8 
Општинскиот данок на приходи од имот ќе се 

плаќа по следниве стапки и тоа: 

На основица (динари) Стапка 
до 20.000 25% 

од 20.000 до 30.000 30% 
од 30.000 до 40.000 35% 
од 40.000 до 50.000 40% 

над 50.000 50% 

Стапката на данокот на приходите остварени од 
награди добиени од општествени правци лица ќе 
изнесува 25%. 

Трошоците нужни за остварување на приходи-
те од имот не можат да бидат повеќе од 15%. 

Член 9 
Општинскиот данок на добивка од игри на сре-

ќа ќе се плаќа по стапка од 10%. 
Член 10 

Општинскиот данок на имот — за згради ќе се 
плаќа по следниве стапки и тоа: 

С т а п к а 
На основица 

(динари) За станб. 
згради 

За дел. 
згради 

За згр. за 
одмор и 
закрепн. 

до 100.000 0,10% 0,15% 0,20% 
од 100.000 до 200.000 0,15% 0,20% 0,25% 
од 200.000 до 300.000 0,20% 0,25% 0,30% 
од 300.000 до 500.000 0,25% 0,30% 0,35% 

над 500.000 0,30% 0,350/о 0,40% 
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Ако данокот на имот на зградите се плаќа по 
м2 корисна површина, данокот ќе се плаќа зависно 
од зоната на локацијата, материјалот на градбата 
односно квалитетот на градбата односно квалитетот 
на зградата и тоа: 

— за станови од 5 до 15 дин., по 1 м2, 
— за деловни простории од 15 до 20 дин., по 

1 м2, 
— за згради за одмор и закрепнување од 10 до 

25 дин., по 1 м2. 
Општинскиот данок на имот на товарните друм-

ски моторни возила и комби — возила — фурго-
ни ќе се плаќа од 1.000 динари за секој тон носи-
вост, а за тракторските приколки — по 500 динари 
за секој тон носивост. 

Член 11 
Општинскиот данок на наследство и подарок 

ќе се плаќа за зградите по следниве стапки и тоа: 

в) За правата 

С т а п к а 
На основица 

(динари) II наследен 
ред 

Останати 
наслед. 
редови 

до 100.000 4% 6% 
од 100.000 до 200.000 6°/о 8% 
од 200.000 до 300.000 8% 10°/о 
од 300.000 до 400.000 10% 13% 
од 400.000 до 600.000 13% 15% 

над 600.000 15% 20% 

Општинскиот данок на наследство и подарок 
ќе се плаќа за земјиште по следниве стапки и тоа: 

С т а п к а 
На основица 

(динари) II наследен 
ред 

Останати 
наслед. 
редови 

до 10.000 4% 6% 
од 10.000 до 20.000 6% 8% 
од 20.000 до 30.000 8% 10% 
од 30.000 до 40.000 10% 13% 
од 40.000 до 50.000 13% 16% 
од 50.000 до 60.000 16% 19% 
од 60.000 до 70.000 19% 22% 

над 70.000 22% 25% 

Член 12 
Општинскиот данок на промет на недвижности 

и права ќе се плаќа по следниве стапки: 

а) За земјиште 

На основица м2 
Стапка (динари) Стапка 

до 20 6% 
од 20 до 30 10% 
од 30 до 50 14% 
од 50 ДО 70 18% 
од 70 до 100 22°/о 

над 100 25% 

б) За згради 

На основица м2 
(Стапка (динари) А С41ХХХС1 

до 1.000 8% 
од 1.000 до 2.000 10% 
од 2.000 до 3.000 12% 
од 3.000 до 4.000 14% 
од 4.000 до 5.000 17% 
од 5.000 до 6.000 20% 

над 6.000 . 23% 

На основица 
(динари) Стапка 

до 1.000 4% 
од 1.000 до 3.000 7% 
од 3.000 до 5.000 10% 

над 5.000 15% 

Член 13 
Заради поттикнување на зголемувањето на про-

изводноста на трудот, развојот на одделни стопан-
ски — занаетчиски дејности, остварувањето на мер-
ките на социјалната политика и заради други оп-
штествени интереси, ќе се дадат следниве даночни 
олеснувања: 

1. Ослободување од плаќање на данок од врше-
ње на стопанска и професионална дејност за време 
од најмногу 1 година, на граѓаните кои во странст-
во поминале најмалку 3 години со членовите на 
своето семејство, под услов стопанската дејност да 
започнат да ја вршат најдоцна една година по вра-
ќањето од странство и да не користат дополнителен 
труд од други лица, а за земјоделците ослободува-
ње од плаќање на данок за време од најмалку 2 
години по враќањето од странство. 

2. На одделни даночни обврзници на данокот 
од личен доход од самостојно вршење на стопанска 
и професионална дејност, кои за првпат почнуваат 
да ја вршат занаетчиската дејност, ќе им се нама-
ли данокот и тоа: 30% за првата, 20% за втората 
и 10°/о за третата година. 

3. На даночните обврзници на данокот на при-
ходи од имот кои во домаќинството немаат други 
приходи, освен приходите од имот, данокот на при-
ходи од имот ќе им се намали најмалку за 50%. 

4. На даночните обврзници на данокот на имот 
за згради за одмор и закрепнување што се наоѓаат 
во планинските подрачја, данокот на имот ќе им се 
намали за 20%. 

Член 14 
Спроведувањето на овој договор го следи Ре-

публичкиот секретаријат за финансии и за тоа ги 
известува учесниците и им предлага мерки во 
врска со спроведувањето на овој договор. 

Постапка за изменување и дополнување на овој 
договор може да покрене секој учесник. 

Барањето за изменување и дополнување на до-
говорот се доставува во писмена форма до сите 
учесници и до Републичкиот секретаријат за фи-
нансии. 

Член 15 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

По т п и с н и ц и : 

1. Општината Берово, 2. Општината Битола, 3. 
Општината Брод, 4. Општината Валандово, 5. Оп-
штината Виница, 6. Општината Гевгелија, 7. Оп-
штината Гостивар, 8. Општината Дебар, 9. Општина-
та Делчево, 10. Општината Демир Хисар, 11. Оп-
штината Кавадарци, 12. Општината Кичево, 13. Оп-
штината Кочани, 14. Општината Кратово, 15. Оп-
штината Крива Паланка, 16. Општината Крушево, 
17. Општината Куманово, 18. Општината Неготино, 
19. Општината Охрид, 20. Општината Прилеп, 21. 
Општината Пробиштип, 22. Општината Радовиш, 23. 
Општината Ресен, 24. Општината Свети Николе, 25. 
Општината Центар, 26. Општината Карпош, 27. Оп-
штината Кисела Вода, 28. Општината Гази Баба, 
29. Општината Чаир, 30. Општината Струга, 31. Оп-
штината Струмица, 32. Општината Тетово, 33. Оп-
штината Титов Велес, 34. Општината Штип. 
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332. 
Општините на територијата на Социјалистичка 

Република Македонија, заради усогласување на ко-
муналните такси, согласно член 86 став 2 од Уста-
вот на СР Македонија и член 3 од Законот за ко-
муналните такси („Службен весник на СРМ", бр. 
45/72 и 37/77), склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Општините на територијата на Социјалистичка 

Република Македонија (во натамошниот текст: 
учесници на договорот) се договорија комунални-
те такси за одделни права, предмети и услуги на 
граѓаните, организациите на здружен труд и на 
другите организации, да се плаќаат според единст-
вена тарифа. 

Член 2 
Учесниците на договорот, во смисла на член 

1 на овој договор, ги: утврдија елементите за опре-
делување на комуналните такси, основите за кои 
што ќе се плаќа такса и износите и тоа: 

7. За користење на површини за по-
дигање на кампови, шатори и друга 
слична привремена употреба до 40 

1. За истакнување фирми на работни 
простории од граѓаните што самостој-
но вршат стопанска и професионална 
дејност 

2. За привремен престој на лица 
(дневно) 

3. За држење музика во јавни локали 
4. За држење предмети за игра во 

јавните локали 
5. За користење простор за паркирање 

на моторни возила: 
— до 2 часа 
— повеќе од 2 часа до 5 часа 
— над 5 часа 

6. За користење на плоштад и друг 
простор за стопанска цел, од м2 

Се плаќа 
(динари) 

до 1.000 

ДО 4 
до 5.000 

до 5.000 

до 
ДО 
ДО 

ДО 

2 
5 

10 

20 

Член 3 
Учесниците на овој договор се договорија про-

писите за комуналните такси да ги сообразат со 
овој договор. 

Член 4 
Спроведувањето на овој договор го следи Ре-

публичкиот секретаријат за финансии, ги изве-
стува учесниците за тоа и им предлага мерки во 
врска со спроведувањето на овој договор. 

Постапка за изменување и дополнување на овој 
договор може да покрене секој учесник. 

Барањето за изменување и дополнување на до-
говорот се доставува во писмена форма до сите 
учесници и до Републичкиот секретаријат за фи-
нансии. 

Член 5 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

П о т п и с н и ц и : 

1. Општината Берово, 2. Општината Битола, 3. 
Општината Брод, 4. Општината Валандово, 5. Оп-
штината Виница, 6. Општината Гевгелија, 7. Оп-
штината Гостивар, 8. Општината Дебар, 9. Општи-
ната Делчево, 10. Општината Демир Хисар, 11. Оп-
штината Кавадарци, 12. Општината Кичево, 13. Оп-
штината Кочани, 14. Општината Кратово, 15. Оп-
штината Крива Паланка, 16. Општината Крушево, 
17. Општината Куманово, 18. Општината Неготино, 
19. Општината Охрид, 20. Општината Прилеп, 21. 
Општината Пробиштип, 22. Општината Радовиш, 23. 
Општината Ресен, 24. Општината Свети Николе, 
25. Општината Центар, 26. Општината Карпош, 27. 
Општината Кисела Вода, 28. Општината Гази Баба, 
29. Општината Чаир, 30. Општината Струга, 31. Оп-
штината Струмица, 32. Општината Тетово, 33. Оп-
штината Титов Велес, 34. Општината Штип. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

333. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одржа-
на на 18 септември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА 
НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУ-
ПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Од обврската за уплата на пресметаниот при-

донес за Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата од ис-
платените лични доходи за месеците септември, ок-
томври и ноември 1978 година се ослободуваат об-
врзниците од областа на: 

1. земјоделското производство (земјоделие); 
2. преработка и конзервирање на овошје и зе-

ленчук; 
3. производство на руди од обоени метали; 
4. производство на обоени метали; 

5. производство на текстилни предива и ткае-
нини; 

6. производство на готови текстилни производи; 
7. производство на кожа и крзно; 
8. производство на кожни обувки и галанте-

рија; 
9. преработка на каучук. 

П 
Службата на општественото книговодство ќе се 

грижи за правилно спроведување на оваа одлука. 

Ш 
За висината на пресметаниот, а неуплатен при-

донес обврзниците од точка I на оваа одлука долж-
ни се писмено да ја известат Републичката само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Број 560/4а 
18 септември 1978 година -

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

334. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ"), бр. 21/71 и член 201 од Статутот на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување — Кавадарци, Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Кавадарци, на заедничка седница на си-
те собори на делегатите, одржана на 29 мај 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 1 точка 1 став 1, 2 и 3 од Одлуката 

за придонесите на здравствено осигурување на зем-
јоделците за 1978 година, бр. 01-968 од 23. ХП. 1977 
година се менува и гласи: 

Придонесите на здравственото осигурување на 
земјоделците за 1978 година се утврдуваат и тоа: 

1. за осигуреници-земјоделци кои имаат сопстве-
на земја (катастарски доход) се плаќа: 

— по стапка место од 20% на 6% на катастар-
ски приход (доход), во која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита место 6,68% на 2,01%; 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови место 
од 13,32% на 3,99%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1. 1. 1978 година. 

Бр. 01-416/5 
29 мај 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре тулевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — РАДОВИШ 

335. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за самоу-
правните интересни заедници на станувањето 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и член 260 
од Статутот на Собранието на Општина Радовиш 
(„Службен гласник", бр. 4/74), Соборот на здруже-
ниот труд при Собранието на општина Радовиш и Со-
бранието на СИЗ на станувањето во Радовиш, на 
заедничката седница одржана на 1. 7. 1978 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛБА-
ТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАН-

БЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува висината на стапката на придоне-

сот за станбена изградба за 1978 година и тоа: 
1. 5% на исплатениот бруто личен доход на ра-

ботниците во ОЗТ од областа на стопанството и вон-
стопанските дејности како и работниците вработени 
кај работните луѓе што работат со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните и користат допол-
нителен труд на други лица. 

Член 2 
Основица за пресметување на придонесот од 

претходниот член претставува исплатениот бруто 
личен доход. 

Член 3 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

е и Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување за пензионерите и корисниците на пра-
вото од пензиското и инвалидското осигурување. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
станбена изградба од член 3 од оваа одлука е виси-
ната на исплатените пензии на пензионерите во оп-
штина Радовиш. 

Член 4 
Средствата обезбедени — собрани по горенаве-

дените стапки се распоредуваат по следните стапки 
и намени; 

1. 50% за изградба и купување на станови за 
работните луѓе со пониски доходи во семејството 
— солидарна станбена изградба; 

2. 15% за изградба и купување на станови и за 
кредитирање на индивидуална станбена изградба 
на учесниците во НОБ; 

3. 14% за изградба и купување на станови за 
ОЗТ кои не располагаат со средства за станбена 
изградба и за средства за редовна дејност на ра-
ботната заедница, на Стручната служба, а спо-
ред Самоуправната спогодба за уредување на ме-
ѓусебните права и обврски и одговорности меѓу СИЗ 
и работната заедница; 

4. 20% за давање на кредити на работниците од 
ОЗТ обврзници на плаќање на придонесот, за ин-
дивидуална станбена изградба; 

5. 1% за субвенционирање на станарината на 
одделни категории на корисници на станови. 

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

сувањето, ќе се применува од 1. 4. 1978 година, а 
ќе се објави во „Службен гласник на општина 
Радовиш". 

Бр. 03-323 
1 јули 1978 година 

Радовиш 

Претседател 
на Собранието на СИЗ на 

станувањето, 
Николовски Томе, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Трпков Кирил, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води постапка за издршка по тужбата на тужи-
тел ката Ариза Реџепова од е. Сарај, Скопје, про-
тив тужениот Реџепов Исмаил од е. Сарај, со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужениот Реџепов Исмаил во рок 
од 30 дена да се јави или да ја достави својата 
адреса на судот. По истекот на овој рок судот ќе 
му одреди привремен старател согласно член 84 од 
ЗПП, кој ќе го застапува до правосилното окончу-
вање на спорот за издршка. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ХУИ 
П. бр. 2194/78. (64) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за смеќавање на 
посед по тужбата на тужителот „Водостопанство" 
ООЗТ „Полог" — Тетово, против тужениот Рис-
товски Ѓоко од с. Лешок. 

Се повикува лицето Ристовски Ѓоко од е. Ле-
шок, а сега со непозната адреса во Западна Гер-
манија, во рок од 30 дена да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово по спорот заведен од страна 
на „Водостопанство" ООЗТ „Полог" — Тетово про-
тив него или да определи свој полномошник кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во спорот. 

Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 584/78 (62) 

Пред овој суд се води спор по тужбата на ту-
жителот Ибраими Алита Тефик од Тетово ул „Вон-
вардарска" бб, против тужените Ферати Таира Фе-
рат од Тетово, ул .„Пречанска" бр. 11 и Атифете 
Пеливани од Тетово, сега со непозната адреса во 
Република Турција, за исполнување на договор за 
купопродажба на недвижен имот, вредност 42.500,00 
динари. 

Бидејќи тужената Атифете Пеливани се наоѓа 
во Република Турција со непозната адреса, се пови-
кува во рок од 30 дена, сметано од објавувањето 
на огласот, да се јави пред Општинскиот суд во 
Тетово, да определи свој полномошник или да ја 
соопшти својата точна адреса. Во спротивно, ќе и 
биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 843/78. (63) 

Пред овој суд се води спор за раскин на дого-
вор за доживотна издршка по тужбата на тужите-
лот Бакиу Османа Јакуп од село Доброште, Тетов-
ско, против Бакиу Јакупа Љатифи од село Добро-
ште, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 
20.000,00 динари. 

Бидејќи тужениот Бакиу Љатифа Јакуп од село 
Доброште, сега со непозната адреса, се повикува 
во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огла-
сот, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово. 
Исто така се повикуваат и лицата кои нешто знаат 
каде се наоѓа тужениот и на која адреса да го изве-
стат судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 914/77. 
(59) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за неосновано збогатување по тужбата на лицето 
Алил Касами, од село Гургурница против тужените 
Јашари Реџеп и Јашари Расим, двајцата од село 
Гургурница. 

Се повикува тужениот Јашари Реџеп од село 
Гургурница, сега на привремена работа во Запад-
на Германија, да се јави на Општинскиот суд во 
Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот или во истиот рок да означи свој полномошник 
кој ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Доколку не се јави во определениот рок, нити 
одреди свој полномошник, ќе му биде поставен при-
времен старател преку Центарот за социјална ра-
бота кој ќе ги штити неговите интереси до окон-
чувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр| 641/68. 
(60) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води по-
стапка за алиментација по тужбата на малолет-
ната Јожица Трај кова, застапуваа од нејзината 
мајка Даринка Трај кова од село Оризари, против 
Данаил Трајков од истото село. 

Бидејќи адресата и местожителство™ на ту-
жениот Данаил Трајков се непознати, се повикува 

во рок од еден месец од објавувањето на огласот 
да се јави или да определи свој застапник. Ве 
спротивно, судот по службена должност ќе го од-
одреди за застапник Никола Михајлов, приправник 
при Општинскиот суд во Кочани. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 93/78. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО 

Општинскиот суд во Крушево, како вонпар-
ничен суд, а по предлог на предлагачот Михај-
л о в а Антина од Скопје, поднесен против против-
ниците Елена, Димитрија и Ристо Михајлоски од 
Крушево, а врз основа на правосилното решение 
за поделба на куќата со дворното место, Впс. бр. 
12/75, овој суд го издава следниот 

ПРОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА 

На јавната продажба ќе се изнесе следниот не-
подвижен имот: 

1. Куќа со дворно место што се наоѓа во Кру-
шево, на ул. „Питу Гули" бр. 61, а заведен под К.П. 
20/1125/2 и тоа под зграда 92 м2 и двор 233 м2. 

Прометната вредност на куќата со дворното 
место, согласно Уверението за прометна вредност на 
Општинската управа за приходи — Крушево, бр. 
03-8/24/1 од 4. ОЗ. 1978 год., изнесува 348.092,00 дин. 

Јавната продажба на овој имот се определува 
на 12. 10. 1978 г. во 10 часот во просториите на Оп-
штинскиот суд во Крушево. 

За да се одржи јавната продажба потребно е 
да се јават најмалку двајца лицитанти-купувачи. 
Почетната дражбена цена на овој имот ќе изнесува 
348.092,00 дин. 

Лицитантот-купувач е должен пред да почне 
да лицитира да внесе гаранција — кауција во вид 
на учество од 20%> од почетната дражбена цена или 
сума во износ од 69.600,00 дин. Купувачот е дол-
жен целокупната купопродажна цена да ја внесе 
најкасно во рок од 60 дена откако ќе стане пра-
восилно решението со кое се утврдува дека е тој 
најповолен купувач на имотот. 

Странките-учесници односно предлагачот и про-
тивникот не се обврзани да внесат кауција-учество 
од 20% затоа што истите се сосопственици на имо-
тот што се продава и ја имаат вложено таа сума 
односно го имаат процентот од 20% од вредноста на 
куќата со дворното место. 

Секој еден којшто има било какви стварни пра-
ва врз основа на овој имот што се продава, овлас-
тен е до започнувањето на дражбеното рочиште да 
поднесе барање. Поднесеното барање по заклучу-
вањето на дражбеното рочиште судот нема да го 
земе предвид. 

Од Општинскиот суд во Крушево, Впс. 12/75 
од 6. IX. 1978 г. (65) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 154 од 22. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-909-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Новинско-изда-
вачка установа „Просветен работник", Ц.О., со се-
диште во Скопје, со следните податоци: 

Работната организација води единствено книго-
водство, без донесување на завршна сметка. 

Предмет на работењето е: организација од по-
себен општествен интерес, издавање на весникот 
„Просветен работник" — весник на просветните ра-
ботници на СРМ. 

Во правниот промет со трети лица, истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Китановски 
Милутин, главен и одговорен уредник, без огра^ 
ничување. 
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Лица овластени за потпишување се Китановски 
Милутин, главен и одговорен уредник — без огра-
ничување и Киранџиски Бојко, заедно со главниот 
уредник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 154 од 22. I. 1974 година. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 202 од 10. П. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-893-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Заштитна работилница за про-
фесионална рехабилитација и вработување на глу-
ви и други инвалидни лица „Светлост", О. Суп. О., 
со ООЗТ, со седиште во Скопје, ООЗТ „Градежен", 
О. Суп. О., со седиште во Скопје, ул. „250" бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на ООЗТ Николовски Ванчо, директор, а се за-
пишува како нов застапник Алексовски Коста, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 202 од 10. I. 1977 год. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нијето Фи. бр, 1425/75 од 18. НГ. 1976 година, на 
регистарска влошка бр. 1-893-2-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на ОЗТ Заштитна работилница за 
професионална рехабилитација и вработување на 
глуви и други инвалидни лица „Светлост", О. Суп. О, 
со ООЗТ, со седиште во Скопје, ООЗТ „Столарија", 
О. Суп. О., со седиште во Скопје, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ 
Таневски ѓорѓи, директор, а се назначува како нов 
застапник Георгиевски Ѓорѓи, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1425/75 од 18. Ш. 1976 година. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 471 од 4. V. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-633-1-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Театар на народностите — Скопје, ООЗТ 
Албанска драма, Н. Суб. О. Скопје со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ 
Шахики Мухарем, а се запишува како нов застап-
ник Кенан Махмути ,без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
471 од 4. V. 1978 година. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 470 од 4. V. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-633-2-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО Театар на народностите — Скопје, 
ООЗТ Турска драма, Н. Суб. О. — Скопје со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник на 
ООЗТ Шерафедин Хајредин, а се запишува како 
нов застапник Кемал Лила, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 470 од 4. V. 1978 година. (227) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 333 од 10. IV. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-921-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ОЗТ Училишен центар за средно обра-
зование „Гоце Делчев", — Ц. О., — со седиште во 
Валандово, ул. „Првомајска" бр. 3, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник на работ-
ната организација Манчев Леонид, в. д. директор, а 
се запишува како нов застапник ѓорѓиев Михаил, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 333 од 10. IV. 1978 година (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решени-
ето Фи. бр. 796 од 9. VI. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 1-921-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на фирмата на ОЗТ Гимназија 
„Гоце Делчев", Ц. О., со седиште во Валандово, ул. 
„Првомајска" бр. 3 со следните податоци: Досегаш-
ната фирма на Гимназијата „Гоце Делчев" се ме-
нува, така што во иднина ќе гласи: Училишен цен-
тар за средно образование „Гоце Делчев", Ц. О. — 
Валандово, ул. „Првомајска" бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Фи. 
бр. 796 од 9. VI. 1976 година. (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи .бр. 39 од 22. I. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-921-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ОЗТ Гимназија „Гоце Делчев", Ц. О., со 
седиште во Валандово, ул. „Првомајска" бр. 3, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на работната организација Костадин Кај дамов, 
директор, а се запишува како нов застапник Ман-
чев Леонид, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 39 од 22. I. 1976 година. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1227од 24. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-923-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Народна аптека, Ц. О., со се-
диште во Дебар, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник на работната организација 
Узуновска Ружа, а се запишува за нов застапник 
мр. Мухарем Довољани, управник, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1227 од 24. XI. 1975 година. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 172 од 21.1.1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-921-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Гимназија „Гоце 
Делчев", Ц. О., со седиште во Валандово, ул. „Пр-
вомајска" бр. 3, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство со донесување на завршна сметка. 

Предмет на работење е: просветна дејност. Ус-
танова за средно образование со I, П, III и IV клас. 

Во правниот промет со трети лица работната ор-
ганизација истапува во свое име и за своја сметка, 
со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Костадин Кај дамов, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 172 од 21. I. 1974 година. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение 
Фи. бр. 174 од 23. I. 1974 година, на регистарска 
влошка бр. 1-923-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на ОЗТ Народна аптека, 
Ц. О., со седиште во Дебар, со следните податоци: 

Работната организација води двојно книговод-
ство со изготвување завршна сметка и периодична 
пресметка. 

Дејноста на работната организација е здрав-
ствена. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
во свое име и за своја сметка, со целосна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување е УЗуновска 
Ружа, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Узуновска 
Ружа, без ограничување и Манојлова Евдокија, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
174 од 23. I. 1974 година. (239) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 479 од 22. V. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1277-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирање-
то на Сложена организација на здружен труд 
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Музеи на Македонија: Археолошки, Етнолошки и 
Историски музеј, Н. Сол. О. —• Скопје, ул. „Ќур-
ќиска" бб со следните податоци: Работните органи-
зации Археолошки, Етнолошки и Историски му-
зеј, се здружија во Сложена организација на здру-
жен труд, со Самоуправна спогодба за здружу-
вање бр. 06-2960 од 25. XI. 1977 година. 

Основни дејности: 120321 — Музеи. Сложената 
организација на здружен труд, во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за смет-
ка на здружените работни организации. За обвр-
ските на сложената организација на здружен труд, 
во правниот промет со трети лица, одговараат нео-
граничено солидарно здружените работни органи-
зации. 

Саржо Саржовски е в. д. индивидуален раково-
воден орган на СОЗТ, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 479 од 22. V. 1978 година. (240) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 194 од 29. I. 1974 година, на егис-
тарска влошка бр. 1-924-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Детски 
јасли „Раде Јовчевски Корчагин", Ц. О., со седиште 
во Скопје, ул. „104" бр. 20, со следните податоци: 

Работната организација води задолжително кни-
говодство и донесува завршна сметка. 

Основач е Градскиот народен одбор — Скопје, 
со решението бр. 2838 од 25. IV. 1955 година. 

Предмет на работењето е: да ги збринува децата 
од 0—3 годишна возраст на запослени родители во 
време додека се тие на работа; преку својот запо-
слен стручен кадар да делува организирано, конти-
нуирано, стручно, постапно и систематски во негу-
вањето, хранењето и воспитувањето на децата збри-
нати во јаслите; да постави темели на здрава фи-
зичка конституција; да делува на стварање хиги-
енски навики кај децата; да се грижи за правилен 
психосоматски развој; да формира основни елемен-
ти на морален лик кај децата; да се грижи за добра 
здравствена состојба на сите збринати; да делува 
превентивно против рахитисот; да формира основ-
ни навики за културно и социјално однесување на 
децата кон средината; да соработува со родителите 
во однос укажување помош во начинот на примену-
вање на најсовремените начела и методи за збри-
нување, негување и воспитување на децата; со це-
локупната своја активност да го привикне детето 
на заеднички живот, а со тоа да го оспособи за по-
безбеден премин во градинката. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Бошњакоска Вера, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
194 од 29. I. 1974 година. (241) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 891 од 5. УШ. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-944-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Станица за унапредување на 
индивидуалното земјоделство „Боемија", Ц. О., со 
седиште во Валандово, ул. „Маршал Тито" бр. 60, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник на работната организација Прдлев инж. 
Коце, а се запишува како нов застапник Тодоров-
ски инж. Стојмир, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
891 од 5. УШ. 1974 година. (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 428 од 12. IV. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-944-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Станица за 
унапредување на индивидуалното земјоделство 
„Бој миј а", Ц. О., со седиште во Валандово, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 60, со следните податоци: 

Работната организација води единствено книго-
водство и изготвува завршна сметка. 

Станицата за унапредување на индивидуално-
то земјоделство има за цел на индивидуалните 
земјоделци да им набавува семенски и посадочен 
материјал од високородни сорти со субвенција и 
да врши кредитирање во областа на земјоделство-
то и сточарството. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње на работната организација е Прдлев Коце, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 428 од 12. IV. 1974 година. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 894 од 26. IX. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-962-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Центар за 
социјална работа, Ц. О. ,со седиште во Валандово, со 
следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето на работната организа-
ција е: открива, следи и анализира проблеми и 
појави од областа на социјалната заштита, изгот-
вува информации, прикази и анализи, ги проучува 
причините за појавата на одредени проблеми на 
социјалната заштита; решава за правата на гра-
ѓаните од социјалната заштита; доделува социјал-
на помош и обезбедува здравствена заштита на со-
цијално загрозени лица; згрижува деца без роди-
тели и воспитно запуштени; згрижува стари и из-
немоштени лица; врши работи на старателски ор-
ган, врши и други работи од управен карактер од 
областа на социјалната заштита и старателство што 
со закон и други прописи ќе му бидат ставени во 
надлежност. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Александар Иванов, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
894 од 26. IX. 1974 година. (267) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 226 од 26. П. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-962-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на ОЗТ Центар за социјална работа, 
Ц. О., со седиште во Валандово, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на работ-
ната организација Бранко Андонов, директор, а се 
запишува како нов застапник Александар Иванов, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
226 од 26. П. 1975 година. (269) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1404 од 22. XI. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-962-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Центар за социјална работа, 
Ц. О., со седиште во Валандово, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на работна-
та организација Александар Иванов, а се запи-
шува како нов застапник Бранко Андонов, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1404 од 22. XI. 1974 година. (270) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1520 од 10. ХП. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-943-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Училишен центар за средно 
образование, Н. Сол. О., со ООЗТ, со седиште во 
Куманово, ул. „Бајрам Шабани" бб, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник горѓи 
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Поповски, директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Владимир Филиповски, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1520 од 10. ХП. 1976 година. (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1407 од 17. ХП. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-943-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Училишен центар за средно 
образование, Н. Сол. О., со ООЗТ, со седиште во 
Куманово, ООЗТ Економско училиште „Моша Пи-
јаде", со седиште во Куманово, ул. „Бајрам Шаба-
ни" бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник на ООЗТ Ѓорги Поповски, директор, 
а се запишува како нов застапник Пешевски Бои-
слав, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1407 од 17. ХП. 1974 година. (272) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 649 од 25. V. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-943-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ОЗТ Училишен центар за средно обра-
зование, Н. Сол. О., со ООЗТ, со седиште во Ку-
маново, ООЗТ Техничко училиште „Наце Буѓони", 
со седиште во Куманово, ул. „Бајрам Шабани" бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник на ООЗТ Даштевски Драган, директор, а се 
запишува како нов застапник Дечовски Димитар, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
649 од 25. V. 1978 година. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 68 од 22. II. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-938-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар престанокот на ОЗТ Центар за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство, Ц. О., со се-
диште во Кавадарци, ул. „7-ми септември" бр. 74 
поради припојување кон Агрокомбинатот „Тиквеш" 
од Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
68 од 22. II. 1977 година. (275) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 768 од 3. IX. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-947-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Завод за 
урбанизам, проектирање и станбено-комунално уре-
дување, Ц. О., со седиште во Кавадарци; ул. „Мар-
шал Тито" бб, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува периодични и завршна 
сметка. 

Работната организација е основана со решение-
то на Собранието на општината Кавадарци, бр. 
01-897 од 3. III. 1972 година. 

Предмет на работењето е: работи на урбаниз-
мот, проектирањето и станбено-комуналното уреду-
вање на изграденото и неизграденото градежно 
земјиште во населбите од подрачјето на општината 
Кавадарци и град Кавадарци, како и врши надзор 
во изградбата на инвестициони објекти во кои ка-
ко инвеститори се јавуваат општината Кавадарци, 
самоуправните интересни заедници, другите само-
управни организации и заедници и граѓаните. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е инж. Јордан Јосифов, директор, без 
ограничување. 

Лица овластени за застапување се инж. Јордан 
Јосифов, директор, без ограничување, и Милева Га-
лебова, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
768 од 3. IX. 1975 година. (276) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 472 од 22. IV. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-943-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Училишен цен-
тар за средио образование, Н. СОЛ. О., со ОЗТ, со 
седиште во Куманово, ул. „Бајрам Шабани", со 
следните податоци: 

Работната организација води посебно книго-
водство и изготвува посебна завршна сметка на 
ООЗТ. 

Дејноста на работната организација е збирот на 
основните дејности на ООЗТ. 

Работната организација самостојно истапува во 
правниот промет со трети лица и во свое име и за 
своја сметка презема обврски во рамките предви-
дени со Самоуправната спогодба за здружување, 
односно за обврските што ќе настанат солидарно 
одговараат сите ООЗТ. Кога работната организа-
ција настапува во име на една или две ООЗТ то-
гаш обврските им припаѓаат на основните органи-
зации во чие име настапувала. 

Потполна одговорност за своите обврски во 
правниот промет со трети лица. ООЗТ за обврски-
те на работната организација одговараат солидар-
но. Супсидијарната одговорност помеѓу ООЗТ во 
состав на работната организација е исклучена. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација и ѓорѓи Спиро Поповски, генерален-
директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се ѓорѓи Спи-
ро Поповски, генерален директор, и Живка Панче 
Анчевска, секретар. 

Во состав на работната организација се след-
ните ООЗТ: 

ООЗТ Гимназија „Гоце Делчев" — Куманово, 
ул. „Перо Ничо" бр. 31-а. 

ООЗТ води посебно книговодство и изготвува 
посебна завршна сметка. 

Пренотација на одлуката за организирање на 
ООЗТ е извршена со решението Фи. бр. 140 од 24. 
I. 1974 година. 

Предмет на работење е: образовно-воспитна 
дејност. Припрема кадри за продолжување на обра-
зованието на виши и високи школи во СФРЈ. 

ООЗТ самостојно истапува во правниот промет 
со трети лица и во свое име и за своја сметка пре-
зема обврски. 

Потполно одговара за своите обврски во прав-
ниот промет, исклучена е супсидијарната одговор-
ност за други ООЗТ. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Фи-
липовски Владимир, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување на ООЗТ се 
Филиповски Владимир, директор, и Цветановски 
Стојан, режисер. 

ООЗТ Економско училиште „Моша Пијаде" — 
Куманово, ул. „Бајрам Шабани" бб. 

ООЗТ води посебно книговодство, посебна за-
вршна сметка. 

Пренотацијата на одлуката за организирање е 
извршено со решението Ус. 142 од 23. XI. 1973 го-
дина. 

Предмет на работењето е: ги следи и унапре-
дува современите форми во работата и наставата, 
работи на стручно усовршување на учениците, им 
пружа социјално воспитување што ги бара совре-
мениот општествен развиток, истите ги воведува во 
основни научни погледи на свет, развива ка ј нив 
творечка снага за менување на природата и оп-
штеството, за создавање материјални блага за раз-
вој на цивилизација и култура и изградба на 
социјалистичките општествени односи; ги запоз-
нава учениците со историјата и достигањата на ју-
гословенските и други народи од разни области на 
културното, научното, техничкото и уметничкото 
творештво; учениците ги воспитува во духот на 
братството и единството и рамноправноста на наро-
дите на Југославија; ги подготвува учениците за 
нивното вклучување во општествениот живот и са-
моуправувањето; се грижи за нивното здравје и 
физичкиот развој на учениците, оспособувајќи ги 
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за средно економско и управно административен 
кадар од општ профил и работници во трговијата. 

ООЗТ самостојно истапува во правниот промет 
со трети лица и во свое име и за своја сметка пре-
зема обврски. 

Потполно одговара за своите обврски во прав-
ниот промет, исклучена е супсидијарна одговор-
ност за други ООЗТ. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Горѓи Поповски, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување на ООЗТ се 
Горѓи Попоски, директор, и Живка Панче Анчев-
ска, секретар. 

ООЗТ Техничко училиште „Наце Бушни", Ку-
маново, ул. „Бајрам Шабани" бб. 

ООЗТ води посебно книговодство и изготвува 
посебна завршна сметка. 

Пренотација на одлуката за организирање на 
ООЗТ е извршена со решението бр. 141/74 од 23. 
XI. 1973 година. 

Предмет на работењето е: воспитување к струч-
но, теоретско и практично образование на средно 
техничка струка, кадар од металско-електро и ква-
лификувани работници. Школувањето на заеднич-
ки содржини трае две учебни години — подготви-
телен период, а траењето на наставата за профе-
сионално специјализиран© образование — завршен 
период трае исто така две години утврдено со прог-
рамата на училиштето. 

ООЗТ самостојно истапува во правниот промет 
со трети лица и во свое име и за своја сметка пре-
зема обврски. 

Потполно одговара за своите обврски во прав-
ниот промет, исклучена е супсидијарна одговорност 
за други ООЗТ. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Даштевски Драган, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување на ООЗТ се 
Дапчевски Драган, директор и Иванов Владимир, 
секретар. 

ООЗТ Земјоделско училиште „Киро Бурназов", 
Куманово. 

ООЗТ води посебно книговодство и изготвува 
посебна завршна сметка. 

Предмет на работење е: подготвува земјодел-
ски и хидромелиоративни техничари и работници 
во земјоделие, како и хемичари за земјоделски ма-
шини и трактори и други кадри од земјоделска 
струка. 

ООЗТ самостојно истапува во правниот промет 
со трети лица и во свое име и за своја сметка пре-
зема обврски. 

Потполно одговара за своите обврски во прав-
ниот промет, исклучена е супсидијарна одговорност 
за други ООЗТ. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Сре-
тен Спасовски, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Сретен Спа-
совски, директор, и Јошко Стефановски, секретар. 

ООЗТ Училиште за занимања „Перо Наков" — 
Куманово. 

ООЗТ води посебно книговодство и изготвува 
посебна завршна сметка. 

Предмет на работењето е: подготвува кадри за 
нашето стопанство од областа на разни занимања 
како: текстилно, дрво-преработувачка, металска-
дреери, машинобравари, глодари, авто-механичари 
и др.; кожарска струка-чевлари, крзнари, прера-
ботка на тешки кожи и др.; графичари, книговесци 
и словослагачи и др., како и други занимања што 
се потребни на нашето индустриско и занаетчиско 
стопанство. 

ООЗТ самостојно истапува во правниот промет 
со трети лица и во свое име и за своја сметка пре-
зема обврски. 

Потполно одговара за своите обврски во прав-
ниот промет, исклучена е супсидијарна одговорност 
за други ООЗТ. 

Лице овластено за застапување е Трајковски 
Ангел, директор. 

Лица овластени за потпишување се Трајковски 
Ангел, директор и Краљевска Зора, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
427 од 24. IV. 1974 година. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 315 од 25. IV. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-938-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Центар за 
унапредување на индивидуалното земјоделство, Ц. 
О., со седиште во Кавадарци, ул. ,,7-ми Септември" 
бр. 74, со следните податоци: 

Работната организација води единствено книго-
водство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето е унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство во општината Кавадар-
ци, реализирани преку: давање на стручно технич-
ка и технолошка помош, реализирање на програма-
та на Фондот за унапредување на индивидуалното 
земјоделие, субвенционирање на семе од расплод-
ници за вештачко осеменување; субвенцирање на 
производство и набавка на сортен семенски посадо-
чен материјал, изведување на демонстративни про-
изводни обиди во врска со жито, заштитата и дру-
ги агротехнички и зоотехнички мерки, изработка 
на конкретни програми, проектирање и модели за 
одделни индивидуални стопанства и посредување 
во кредитирањето на индивидуалните земјоделци. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е инж. Борис Георгиевски, директор, 
без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се инж. Борис 
Георгиевски, директор и Сапунџиев Блажо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
315/1974 година. ' (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1064 од 4. XI. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-961-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Завод за 
унапредување на претшколското и основното обра-
зование и воспитување, Ц. О., со седиште во Гос-
тивар, со следните податоци: 

Работната организација води единствено книго-
водство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето на ОЗТ е просветно-
научна. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Матески Станислав, привремен извршен орган, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1064 од 4. XI. 1974 година. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 257 од 22. И. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-935-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно 
училиште „Перпарими"", Ц. О., со седиште во село 
Чегране, Гостиварско, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Во остварувањето на целите и задачите на об-
разованието и воспитувањето, училиштето е дол-
жно: 

— на учениците да им ги пружи основите на 
социјалистичкото образование и воспитување кое 
го бара социјалистичкиот развој на општеството; 

— да ги развива техничките способности на 
учениците, особено способностите на самостојно и 
критичко мислење и постојано интересирање за 
нови сознанија; 
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— на учениците да им даде основи на научниот 
поглед на светот, ја развива нивната свест за тво-
речка улога на човечкиот ум и труд, на распоз-
навање и менување на природата и општеството, 
стварање на материјалната благосостојба, цивили-
зација и култура во изградбата на социјалистич-
ките општествени односи; 

— да ги развива работните навики кај учени-
ците, да ги поттикнува и менува нивните лични 
способности и им помага во изборот на позивот; 

— учениците да ги запознаваат со нашата оп-
штествена стварност и со преспективите на ната-
мошниот развој; 

— организирано, на достапен и непосреден на-
чин да ги вклучува учениците во производната 
работа и во останатите работни активности во оп-
штествениот живот и самоуправувањето и да ја 
развива нивната свест за општествена одговорност; 

— да води постојана и систематска грижа за 
здравјето и физичкиот развој на учениците, а по-
себно на физичкото воспитување; и 

— во заедница со останатите општествени ор-
ганизации активно да учествува во културно-прос-
ветниот живот во својата средина и да делува како 
фактор, на социјалистичкото општествено преобра-
зување. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Руци Ајет 
Муслиу, директор, без ограничување. Лица Овлас-
тени за потпишување се Руци Ајет Мусли, дирек-
тор без ограничување и Жахир Халим Есмаили, се-
кретар, ограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
257 од 22. II. 1974 година. (279) 

ро Владо од село Шишево, Скопско; Стојанов Рис-
то Стевчо, од Скопје, ул. „Железничка триангла" 
бб; Јачевски Љубе Јаким од Скопје, ул. „Жетодија 
Митевски", влез I, ст. 7; Белковски Данчо Глигор 
од Скопје, ул. „842" бр. 16; Жаневски Димитар Жи-
лорад од Скопје, ул. „842" бр. 16; Жаневски Борис 
Жарко од Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10; Георгиев 
Иван Павле од Скопје, ул. „Кленоец", бр. 32-а; 
Цветковски Владо Сретен од Скопје, ул. „Горѓи Ди-
митров" бр. 11/1,10; Пислевиќ Лазо Ратко од Ѓорче 
Петров ул. „Новоселски пат" бр. 25. 

Основни дејности: 
1. лимарска — изработка на производи од ли-

мови и вршење на лимарски услуги со изолација; 
2. инсталатерски работи за централно греење и 

уреди за климатизација. 
Задругата самостојно истапува на пазарот и 

заклучува договори во свое име и за своја сметка. 
Задругата одговара за своите обврски спрема 

трети лица со средствата со кои располага. 
За обврските на задругата сторени во јавниот 

промет со трети лица одговараат и задругарите во 
висина на трократниот износ од здружниот влог 
чии износ е 3.000,00 динари. 

Цветковски Владо Сретен, в. д. директор, без 
ограничување од Скопје, ул. „ѓорѓи Димитров" бр. 
11/1/10, кој е овластен да ја застапува, претста-
вува и потпишува задругата во сите нејзини делов-
ни активности, пред деловните партнери и другите 
органи располага со средствата на жиро сметка и 
презема други мерки за нормално и законско ра-
ботење. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
661 од 16. VI. 1978 година. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 134 од 11. И. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-961-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Завод за унапредување на 
претшколското и основното образование и воспиту-
вање, Ц. О., со седиште во Гостивар, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Жатес-
ки Станислав, привремен извршен орган, а се за-
пишува како нов застапник Наумовиќ Живко, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
134 од 11. II. 1975 година. (280) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 548 од 30. V. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-20-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на дејноста на Земјоделската 
задруга „Скопска Црна Гора", Ц. О. населба Бутел 
— Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 5, така што деј-
носта и се проширува и со: продажба-промет на го-
лемо и мало на алкохолни и безалкохолни пија-
лаци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
548 од 30. V. 1978 година. (284) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 820 од 10. VI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-935-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Основно училиште „Перпари-
ми", Ц. О. со седиште во село Чегране, Гостивар, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник на работната организација Жуслиу Ајет 
Ружди, директор, а се назначува како нов застап-
ник Идризи Фаик Абдурахим, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
820 од 10. VI. 1976 година. (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 656 од 20. VI. 1978 година на регис-
тарска влошка бр. 1-455-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на работната органи-
зација Специјална ревматолошка болница „Кажа-
новска Бања", Катлановска Бања, Скопско поради 
здружување со работната организација Градска 
општа болница — Скопје, на тој начин што влегу-
ва во нејзиниот состав, задржувајќи својство на 
ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
656 од 20. VI. 1978 година. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 661 од 16. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1282-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиската задруга за термоизолација „Термо-
монтажа", Ц. О. и ограничено емство — Скопје,- ул. 
„Атанас Житрев" бб. 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба бр. 3 од 20. V. 1978 година. 

Основачи на задругата се: Утевски Јосиф Пан-
че од Скопје ул. Вера Јоциќ" бр. 9; Кицевски Спи-

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 627 од 20. VI. 1978 година на регис-
тарска влошка бр. 455-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар прибелешката на здружување на Работна-
та организација Градска општа болница — Скопје 
со работната организација Специјална ревматолош-
ка болница „Кажановска Бања" од Катланово, на 
тој начин што последнава влегува во составот на 
Градската општа болница — Скопје, задржувајќи 
својство на ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
627 од 20. VI. 1978 година. (286) 
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О Б Ј А В А 
Врз основа на член 40 од Општествениот дого-

вор за заедничките основи и мерила во усогла-
сувањето на самоуправното уредување на одно-
сите во распоредувањето на доходот и чистиот до-
ход и распределбата на средствата за лични доходи 
во СРИ („Службен весник на СРМ" бр. 41/77), спо-
ред известието на Републичкиот завод за опште-
ствено планирање, бр. 234/1 од 14. IV. 1978 година, 
се објавувааат следните показатели за примена на 
Општествениот договор што произлегуваат од Ре-
золуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на СРМ за периодот од 1976 до 
1980 во 1978: 

1. Планирани односи во распоредувањето на чис-
тиот доход на ниво на општествено стопанство за 
1978 год,: за лични доходи 83,3%, за заедничка по-
трошувачка (без издвојувањата за станбена изград-
ба) 1,4%, за унапредување и проширување на ма-
теријалната основа на трудот 13,3% и за средства-
та за резерви 2̂ /о. 

2. Планиран номинален пораст на просечниот 
чист личен доход по вработен во СРМ во 1978 
год. 15,4%. 

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ДОГОВАРАЊЕ 

Претседавач, 
Мемед Нуре диноски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Работната заедница на 
Стручната служба во Општинскиот комитет на СКМ 
— Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
Референт по кадровска евиденција и комисии 

Услови: 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот за работните односи и Самоуправната спогод-
ба за меѓусебните односи на работниците во Коми-
тетот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— виша школска подготовка со 6 години ра-
ботно искуство. 

Предност при изборот ќе имаат кандидатите 
кои во изминатиот период се наоѓале на одговорни 
должности во органите и телата на општествено-
политичките организации. 

Со молбата да се достават и следните документи: 
— диплома за образованието, работното иску-

ство и соодветен документ од кој ќе може да се 
види досегашното општествено-политичко ангажи-
рање на кандидатот. 

Молбите со комплетирани!^ документи се до-
ставуваат до Конкурсната комисија при ОПК СКМ 
— Охрид во рок од 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени предвид при разгледувањето. 

Избор ќе се изврши во рок од 10 дена по ис-
текот на рокот за поднесување на молбите. 

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на еден наставник, во сите звања, од 
областа на контролно инженерство во Институтот 
за хемиско и контролно инженерство при Факул-
тетот. 

Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на нас-
тавници и соработници на Факултетот. 

Кандидатите со молбата да приложат: диплома 
за завршено образование, список на објавени тру-
дови, како и примерок од трудовите со напишана 
кратка биографија. 

Пријавите со приложената документација кан-
дидатите можат да ги доставуваат секој работен 
ден во архивата на Факултетот или преку пошта, 
вувањето. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-

СОДРЖИНА 
439. Одлука за висината на придонесот за 

„Детска недела" во времето од 2—8 ок-
томври 1978 година — — — — — — 865 

440. Програма за користење на издвоениот 
дел од приходите од наплатени парични 
казни за прекршоци за периодот од 1978 
до 1980 година — — —- — — — — 865 

441. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Републичкиот за-
вод за цени — — — — — — — 866 

442. Решение за разрешување од должност 
заменик на директорот на Републичкиот 
завод за цени — — — — — — — 866 

443. Упатство за следење на примената на 
самоуправните спогодби за распоредува-
ње на доходот и чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични до-
ходи — — _ _ _ — _ _ _ 866 

444. Листа на кандидатот за избор на деле-
гат во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — — — — — — — — — 869 
Исправка на одлуката за користење на 
дел од приходите остварени во 1978 го-
дина — — — — — — — — — 869 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

330. Договор за користење на издвоените 
средства на посебни сметки од средства-
та за финансирање на општата и заед-
ничката потрошувачка во општините за 
1977 година — — — — — — — — 869 

331. Договор за усогласување на обврските за 
плаќање на општинските даноци и при-
донеси на работните луѓе и граѓаните — 870 

332. Договор за усогласување на комуналните 
такси — — — — — — — — — 872 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
Скопје 

333. Одлука за ослободување од обврска за 
уплата на придонес на Републичката са-
моуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — — — — 872 
Кавадарци 

334. Одлука за изменување на Одлуката за 
придонесите на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1978 година — 873 
Радовиш 

335. Одлука за утврдување висината и рас-
пределбата на стапката на придонесот за 
станбена изградба за 1978 година — — 873 

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

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод »Гоце Делчев" — Скопје 


