
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Четврток, 24 март 1983 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. ОвоЈ број чини 
30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

114. 
Врз основа на член 2 од Законот за користење 

на вишоците на приходите на општините и Ре-
публиката и вишоциве на приходите на самоуп-
равните интересни заедници во 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 50/82), Извршниот совет 
на Собранието на С)Р Македонија донесе -

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХО-
ДИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА И НА 

САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Вишоците на приходите, на буџетите на општи-

ните и Републиката и вишоците на приходите на 
1 самоуправните интересни заедници во 1982 година 
во износ од 731.200 илјади динари ike се користат: -

— за намирување на обврската на ^Републиката 
според меѓурепубличко-покраинскиот Договор за 
обезбедување на дел на средствата за финанси-
рање на унапредувањето на економските односи со 
странство во 1982 година преку Интересната заед-
ница на Југославија за економски односи со стран-
ство, износ од 460.512 илјади динари; и 

— за стимулирање на извозот на стоки и услу-
ги во 1983 година според Програмата на 'Самоуп-
равната интересна заедница на Македонија за еко-
номски односи со странство, износ од 27.0.700 илјади . 
динари. 

Член 2 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 

Републичкиот секретаријат за финансии. 
liitt̂ llL 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-520/11 
2)1 март 1983 година ' 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

2. 

Од еден литар моторен бензин: 
- од 86 октани 3,00 динари, 
— од 98 октани 2,80 динари, и 
Од еден литар плинско масло 
(дизел-гориво Д1 Д2 и Д3) 2,80 динари. 

115. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НАМЕНЕТ 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ПАТИШТАТА 

Член' 1 
Износот на надоместокот од малопродажната 

цена на бензинот и плинското масло наменет, за 
изградба, реконструкција и одржување на патиш-
тата се определува: 

(Средствата што ќе се остварат, во висина од 
најмногу 1,00 динари од 1 литар моторен бензин и 
плинско масло од став 1 на овој член, ќе се корис-
тат За одржување на патиштата во СР Македонија. 

Член 2 
Износот на надоместокот од член 1 на оваа 

одлука за продаденото количество на моторниот 
бензин и плинското масло го пресметува и го 
уплатува продавачот на собирна сметка кај Служ-
бата на општественото книговодство на начинот и 
во роковите определени за пресметување и упла-
тување на основниот данок на промет. 

Член 3 " 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

тануваат да. важат Одлуката за определување на ви-
сината на надоместокот од малопродажната цена 
на бензинот и плинското масло наменет за из-
градба, реконструкција и одржување на патиштата 
(^Службен весник на СРМ", број 32/81 и 14/82) и 
Одлуката за издвојување на средствата од мало-
продажната цена на моторниот бензин и плинско-
то масло на посебна сметка за отплата на обврски-
те по заемот за изградба и реконструкција на па-
тиштата („Службен весник на СРМ", број 4/81 и 
14/82). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 23-477/1 
10 март 1983 година 

Скопје v 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

116. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

за финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/77) и член 7 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1983 година („Службен весник на СРМ", бр. 50/82), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1983' година (/„Служ-

бен весник на СРМ", бр. 50/72), се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во раздел 7 — Републичкиот секретаријат за 
народна одбрана, позици,ја 83, конто 420 — Посеб-
ни намени, износот; „9.800.000" се заменува со изно-
сот „23.800.000". f 
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2. Во раздел 62 — Средства за финансирање на 
потребите на други општествено-политички заед-
ници, позиција 569 - Придонес на Републиката 
износот „5.369.500.000" и на двете места се заменува 
со износот „5.355.000.000". 

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

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

Бр. 23-575/1 
21 март 1983 година 

Скопје 

117. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа 
на седницата од 2 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ алинејата 5 на член 11 од 

Статутот на Сојузот на здруженијата на тутуно-
производителите на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, донесен од собранието на Сојузот на сед-
ницата од 3 јуни 1973 година, и Спогодбата за осно-
вање фонд на сигурност од ризици во примарното 
производство на тутун, склучена меѓу одделни 
здруженија на тутунопроизводителите во Соција-
листичка Република Македонија на 28 јуни 1983 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Сојузот на здруженијата на ту-
тунопроизводителите на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Заедницата на осигурување на имот и лица 
„Македонија" — Скопје — Заедница на ризици на 
осигурување тутун — поднесе предлог со барање 
Уставниот суд да ја оцени уставноста и законитос-
та на актите на Сојузот на здруженијата на туту-
нопроизводителите на Социјалистичка Република 
Македонија, кои се ^ однесуваат на основањето и 
работата на огранокот за самоосигурување од ризици 
во примарното производство на тутун. Според на-
водите во предлогот, оспорените акти не се во сог-
ласност со Уставот, со Законот -за здружениот труд 
и со Законот за основите на системот на осигуру-
вање имот и лица, затоа што во Уставот и во на-
ведените закони се предвидени. само два институ-
ционални облици на здружување средства заради 
осигурување имот и лица и тоа: заедници на оси-
гурување имот и лица и заедници на ризици. По-
ради тоа, според наводите во предлогот, во систе-
мот на осигурување не можат да постојат „посеб-
ни фондови", „сектори за осигурување", ограноци 
за самоосигурување ниту „заедници за осигурува-
ње" во рамките на било која, организација на здру-
жениот труд, а уште помалку во здруженија на 
граѓани како институционални форми на членови-
те на тие организации. 

Сојузот на здруженијата на тутунопроизводи-
телите на Социјалистичка Република Македонија, 
во одговорот на наводите содржани во предлогот 
наведе дека самоосигурувањето, како. нестопанска 
дејност, не е забрането со ниеден пропис, а дека 
Уставот на СР Македонија, го утврдува како не-
прикосновено и неотуѓиво правото на работниот 
човек и граѓанинот на самоуправување со кое на 
секого му се обезбедува да одлучува за своите лич-
ни и заеднички интереси во сите облици на своето 
самоуправно здружување и меѓусебно поврзување. 
Во одговорот понатаму се наведува дека постои 
суштинска разлика меѓу дејноста на огранокот, за 
самоосигурување на тутунопроизводителите и Деј-

носта на заедница на осигурување имот и лица, 
која се огледа, особено, во тоа што членови на ог-
ранокот можат да бидат само тутунопроизводите-
лите, а не и други субјекти, што огранокот не соз-
дава доход, туку неговата цел и предмет на работа' 
се самоосигурување и самопомош од ризици во при-
марното производство на тутунот, и што средствата 
што ги уплатуваат тутунопроизводителите во фон-
дот за самоосигурување се нивни сопствени сред-
ства, со утврдена намена во статутот со кои тие 
самостојно располагаат, а тутунопроизводителот 
има право на враќање на тие средства, доколку 
истапи од фондот. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека Сојузот на здруженијата 
на тутунопроизводителите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија е здружување на здружени-
јата на тутунопроизводителите заради остварува-
ње на заеднички цели на здруженијата на тутун 
во лист. Потоа Судов утврди дека во член 5 од 
статутот на Сојузот, во кој се определени неговите 
активности, во алинејата 11 е предвидено Сојузот, 
по потреба да организира и врши работи на само-
осигурување на тутунопроизводителите од ризици 
во примарното производство на тутун, врз начелата 
на самопомош. Врз основа на оваа одредба од ста-
тутот, собранието на Сојузот на здруженијата на 
тутунопроизводителите на седницата од 3 јуни 1973 
година донело Одлука за основање на огранок за 
самоосигурување од ризици во примарното произ-
водство на тутун, кој работи во рамките на Соју-
зот. 

Судот понатаму утврди дека по донесување на 
одлуката за основање на огранокот, дванаесет 
здруженија на тутунопроизводителите во Соција-
листичка Република Македонија, на 28 јуни 1973 
година склучиле Спогодба за основање фонд на 
сигурност од ризици во примарното производство 
на тутун, во која се уредени прашањата кои се 
однесуваат на самоосигурувањето на тутунот што е 
организирано и се врши во рамки на огранокот, 
односно во рамки на Сојузот ,на здруженијата на 
тутунопроизводителите. Во оваа спогодба, како ос-
новни видови на ризици кои се предмет на само-
осигурувањето се определени: градот, пожарот, гро-
мот и поплавата проследена со град. Како основни 
цели на самоосигурувањето спогодбата ги опреде-
лува: 1) тутунопроизводителите самостојно да од-
лучуваат за обезбедување на заштитата во примар-
ното производство на тутун, од ризици кои го заг-
розуваат, врз основа на самоуправни односи, а во 
согласност со начелата на самопомош и солидар-
ност; 2) зголемување доходноста на тутунопроиз-
водителите по единица вложен труд по пат на сма-
лување на стапката на придонес; 3) обемот на заш-
титата на примарното производство на тутун од 
ризици да се остварува преку самостојно одлучу-
вање за висината на стапката на придонесот за 
сигурност, во согласност со степенот и интензите-
тот на заштитата, со едновремено обезбедување по-
стојан пораст и јакнење на материјалната основа 
на заштитата и унапредувањето на примарното 
производство на тутун; 4) средствата кои се фор-
мираат од уплатените придонеси да служат и да 
се користат исклучиво за целите на заштитата на 
тутунопроизводителите со надоместок на претрпена 
штета кој одговара на нивниот вложен труд, а 
според мерилата и критериумите за кои тутунопро-
изводителите сами одлучуваат; и 5) тутунопроиз-
водителите самостојно да одлучуваат за располага-
ње со слободниот дел од средствата што ги упла-
тиле како придонеси за самоосигурување, насочу-
вајќи го нивното користење, пред се, во унапреду-
вање на примарното производство на тутун. За 
членовите на здруженијата — потписници на спо-
годбата, самоосигурувањето е утврдено како задол-
жително. 

Судов, исто така, утврди дека, средствата што 
се формираат врз основа на оваа спогодба, се на-
менети за осигурување на тутун во примарното 
производство од исти ризици од кои мо,же да се 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 
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осигурува кај заедницата за осигурување имо? и 
лица. Освен тоа, Судов утврди дека утврдувањето 
и процената на штетата настаната во осигурените 
случаи, се врши според исти правила и во Огра-
нокот за самоосигурување и во Заедницата на оси-
гурување имот и лица. 

5. Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, заради обезбедување економска заштита на 
имотот и лицата од ризици, во член 43 предвидува 
организациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници, општините и Републиката и 
други општествени правни лица да можат со са-
моуправна спогодба да основаат заедница на оси-
гурување на имот и лица од истородни односно 
сродни видови ризици односно штети или од по-
веќе различни видови ризици односно, штети и во 
неа, заедно со други лица, врз начелата на заем-
ност и солидарност, да здружуваат средства заради 
осигурување на имот и лица и заради отстранува-
ње или "намалување на неповолното дејство на при-
чините што можат да ги предизвикаат тие штети. 
Ваква одредба содржи и Законот за здружениот 
труд (член 16 став б и член 394), Законот за осно-
вите на системот на осигурувањето на имот и лица 
(член 6), како и Законот за осигурување имот и 
лица (член 2). Понатаму, според член 43 став 2 од 
Уставот, во заедница на осигурување во која се 
здружуваат средства заради фсигурување на имот 
или лица од повеќе различни видови ризици од-
носно штети, осигурениците. што здружуваат сред-
ства заради осигурување од истородни или сродни 
видови на штета образуваат посебни заедници на 
ризик и здружуваат средства во посебни фондови 
на осигурување за тие штети. Со работењето на 
заедниците на осигурување односно заедниците на 
ризици управуваат општествени правни лица што 
здружуваат средства во тие заедници. Меѓусебните 
односи на тие општествени правни лица, во поглед 
на работењето со заедниците, се уредуваат со само-
управна спогодба. За граѓаните пак, и граѓанските 
правни лица — осигуреници, Уставот, во овој член 
предвидува учество во управувањето со заедница-
та и остварување на други права во согласност со 
статутот на заедницата и со закон. 

Понатаму, според член 5 од Законот за основи-
те на системот на осигурување имот и лица 
(„Службен лист'на СФРЈ" бр. 24/76), осигурување-
то на имот и лица е доброволно, а само по исклу-
чок, ако е. определено со закон, е задолжително. 
Според член 12 став 1 од овој закон, заедница на 
осигурување може да се основа ако за нејзиното 
основање и работење се обезбедени средства за 
резерви на сигурност. Според член 23 од законот, 
заедницата на осигурување, односно заедницата на 
ризици е должна своето работење да го организи-
ра врз начелата на заемност и солидарност, соглас-
но со економските начела на осигурувањето, така 
што трајно да обезбедува извршување на обврски-
те, по основ на осигурувањето. Средствата за оси-
гурување во заедница на осигурување односно во 
заедница на ризици се формираат од средствата на 
осигурениците (премии за осигурување) и од други 
приходи (став 1 на член 27). Според членот 28 став 
1 во заедница на ризици постојат резерви на си-
гурноста, математички резерви за осигурување на 
живот и фондови за превентива. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека заедниците на осигурување ги осно-
ваат општествени правни лица, кои со самоуправ-
на спогодба здружуваат средства со намена од тие 
средства да се надоместуваат настанатите штети по 
основ на осигурување. Во работењето заедниците 
на осигурување не создаваат доход, туку работат 
врз начелата на заемност и солидарност, во сог-
ласност со економските начела, но така, што си-
гурно и трајно го обезбедуваат извршувањето на4 

обврските по бенов на осигурувањето, односно 
обезбедуваат средства кои се неопходни за покри-

вање на штетите и создаваат резерви заради от-
странување или намалување на неповолното деј-
ство на причините што можат да ги предизвикаат 
тие штети. 

Понатаму, од означените уставни и законски 
одредби произлегува дека постојат два вида на 
заедници на осигурување: 1) заедници на- осигу-
рување во кои осигурениците здружуваат средства 
заради осигурување имот и лица од повеќе раз-
лични видови ризици односно штети; и 2) заедници 
на ризици кои, ВО рамките на заедницата на оси-
гурување, ги образуваат осигурениците кои здру-
жиле средства заради осигурување од истородни 
или сродни видови на штета. 

Од означените уставни и законски одредби, 
произлегува ^ дека граѓаните^ и граѓанските правни 
лица не можат да основаат заедници на осигуру-
вање, туку тие можат да здружуваат свои средства 
за осигурување имот и лица во заедници на осигу-. 
рување кои се основани од општествени-правни 
лица. Како осигуреници, пак, кои здружиле сред-
ства во заедницата, тие, учествуваат во управува-
њето со неа. 

Здруженијата на граѓаните се граѓански прав-
ни лица што ги основаат работните луѓе и граѓа-
ните слободно здружувајќи се заради остварување 
и усогласување на своите интереси и самоуправни 
права во согласност со општите интереси на со-
цијалистичкото општество. Тие, според Уставот, се 
составен дел на социјалистичкиот самоуправен сис-
тем. Уставот, гарантирајќи им ја слободата на здру-
жување, истовремено ги обврзува работните луѓе 
и граѓаните здружени во здруженијата на граѓани, 
своите интереси и самоуправни права заради ЌОР! 
се здружиле, да ги остваруваат само во согласност 
со општите интереси (Оддел IV став 10 од Основ-
ните начела и член 217 од Уставот). 

Понатаму, согласно член 63 од Уставот ,на Со-
цијалистичка Република Македонија и член 379 . 
став 1 од Законот за здружениот труд, само со за-
кон определени здруженија на граѓани, заради 
остварување на своите цели утврдени со статутот, 
можат да основаат работна организација за обаву-
вање на стопанска или друга општествена дејност, 
а тие дејности можат да ги обавуваат и непосред-
но, но само ако е тоа предвидено со закон. Бидеј-
ќи со закон не е предвидена можност здружение 
на граѓани да основа заедница на осигурување 
имот и лица, односно да обавува дејност на осигу-
рување имот и лица, Судот утврди дека таква деј-
ност, не може да обавува ни здружение на туту-
нопроизводители, затоа што Уставот' во член 43 из-
речно определува заедница на осигурување имот и 
лица да можат да основаат само општествени прав-
ни лица, односно, дека осигурување на имот и лица 
може да се врши само во заедница на осигурување 
основана од општествени правни лица. 

Со оглед на тоа што оспорените акти предви- . 
дуваат здруженија на тутунопроизводители, кои се 
здруженија на граѓани, да вршат работи на само-
осигурување на тутунопроизводителите од ризици 
во примарното производство на тутун, Судов утвр-
ди дека тие не се во согласност со член 43 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и дека се во спротивност со означените законски 
одредби. 

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

У. бр. 21/82 
2 февруари 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 
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118. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 2 
став 1 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по јавната 

расправа одржана на 20 јануари 1983 година донесе 
О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 45 до 49 од Пра-
вилникот за основите и 'мерилата за стекнување 
и распоредување на доходот, чистиот доход, лич-
ните доходи и заедничката потрошувачка, донесен 
со референдум на 26 декември 1978 година од ра-
ботниците во Основната организација на здруже-
ниот труд Институт за овоштарство во Скопје, во 
состав на Работната организација Земјоделски фа-
култет во Скопје. . 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд Институт за овоштарство во 
Скопје, како и во Работната организација Земјо-
делски факултет во Скопје, на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, пред Уставниот суд на Македонија, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од актот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што 
оспорените одредби не се во согласност со Уставот 
на СР Македонија и со начелото на моралот на 
самоуправното социјалистичко општество и се во 
спротивност со член 60 од Законот за здружениот 
труд и со членовите 5 и 48 од Законот за утврду-
вање и распоредување на вкупниот -приход и на 
доходот. Имено, со означените одредби од правил-
никот, делот од вкупниот приход - во Институтот, 
кој се формира од научната и апликативната деј-
ност^ се распоредува' на начин што откако ќе се 
надоместат материјалните трошоци режија на Ин-
ститутот од 20%, патни и дневни трошоци и други 
директни расходи — не се, формира доход на ос-
новната организација од трите дејности — настав-
на, научно-истражувачка и апликативна — и тој 
доход не се распоредува согласно член 48 од За-
конот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот, туку целиот остаток се 
распоредува на лични доходи на работниците што 
учествувале во научната и апликативната работа. 

4. Во одговорот на наводите од предлогот и 
на јавната расправа, претставникот на Институтот 
за овоштарство појасни дека 88% од вкупниот при-
ход на оваа основна организација работниците го 
стекнуваат од приходите што таа ги остварува од 
соработка со здружениот труд односно од врше- ч 
ље на научната и апликативната дејност, додека 
12% од доходот го стекнуваат од вкупниот при-
ход што основната организација го остварува по 
другите утврдени основи. Поради тоа било потреб-
но поголемо стимулирање на работниците кои ос-
тваруваат доход од овие дејности, кое што, пак, 
стимулирање се врши со примена на оспорените 
одредби. Составните делови на доходот од нас-
тавната, научната и апликативната дејност, се ис-
кажуваат вонбилансно, а за секоја работа од ап-
ликативната дејност се водат одделни картони, во 
кои се евидентира влож,ениот труд на секој работ-
ник. 

5. Разгледувајќи го Правилникот, во текот на 
постапката и на јав,ната расправа, Судот утврди 
дека според неговиот чл^н 4, работниците го стек-
нуваат доходот од целокупната дејност на Инсти-
тутот што се реализира: со слободна размена на 
трудот со основните организации на здружениот 
труд во рамките на Работната организација Зем-
јоделски факултет, преку Републичката интерес-
на заедница за насочено образование, Републичка-
та интересна заедница за научни дејности и не-
посредно со организациите на здружениот труд 
и другите организации; со учество во заеднички 

остварениот доход по основ на здружување на 
трудот и средствата заради остварување на деј-
носта на факултетот и во други облици на здру-
жување со организациите на здружениот труд; со 
продажба на производи и вршење на услуги на 
пазарот; и на име компензација, регрес, дотација и 
по други основи утврдени со закон или самоуправ-
на спогодба. Во член 5 од Правилникот е предви-
дено дека вкупниот приход, по сите основи од 
член 4, се остварува во рамките на основната ор-
ганизација на здружениот труд како единствен 
приход на Институтот и работниците можат да 
преземаат работи и работни задачи со кои се ос-
тварува вкупниот приход и се утврдува доход ис-
клучиво преку Институтот.. Доходот на Институтот, 
според член 8 од Правилникот, се распоредува на 
обврски спрема општеството и зафаќање на оп-
штеството од доходот на основната организација, 
како и на дел на чистиот дохђд. 

Понатаму, разгледувајќи ги оспорените члено-
ви 45 до 49, кои спаѓаат во делот од Правилникот 
во кој се утврдени „другите примања на име личен 

. доход", Судот утврди дека тие содржат одредби за 
стимулативниот дел на личниот, доход на вработе-
ните во Институтот. Така, според оспорениот член 
45 од Правилникот, од реализираната сума добие-
на од соработка со организациите на здружениот 
труд (апликативна дејност) се одбиваат: трошоци 
за режија .на Институтот во износ од 20%; бруто 
личен доход на работникот за поминато време во 
соработка; патни и дневни трошоци и други тро-
шоци. По одбивањето на овие расходи, на соработ-
никот од остатокот му се исплатува стимулативен 
дел на. личен доход во износ од 40% за скопското 
и 50'% за соработка со организации на здружен 
труд, вон скопското територијално подрачје. За со-
работкиве во скопското подрачје на соработникот 
е предвидено бруто личниот доход да . му се'прес-
метува врз основа на просечно потрошено време 
за соработка вон скопското подрачје. 

По одбивањето на сите наведени ,расходи, на 
соработникот од остатокот му се исплатува стиму-
лативен дел на личниот доход во износ од 5% 
за скопското и 10% вон скопското подрачје, за 
контрола на саден материјал, оматичување и се-

. меконтрола. 
За изработка на инвестиционен елаборат од 

вкупната сума се издвојува 15% за нето личен 
доход на соработниците што учествувале во из-
работка на елаборатите. Соработникот, на кого 
ќе му биде доверена изработката од страна на на-
рачателот, ќе формира екипа за нејзино изра-
ботување. 

Во член 46 од Правилникот е предвидено на 
наставниците, како стимулативен дел, да им се ис-

' плаќа по сите основи исто како и на соработни-
ците на научната и апликативната работа на на-
чин определен во член 45 од Правилникот, како 
и „од научна работа и вишок на доходот остварен 
од настава плус научна работа". 

Според член 47 од Правилникот, на одговор-
ниот за проектирање и соработка, откако од реали^-
зираниот приход ќе се обезбедат средства за него-
виот бруто личен доход, патни и дневни расходи, 
режија на Институтот од 20% и други директни 
расходи, од остатокот' му се исплаќа стимулативен 
дел на личниот доход во износ од 50о/о, но не по-
веќе од 40% над стартниот дел на неговиот личен 
доход во годината. 

Административните и техничките работници, 
како и соработниците од научната и апликативната 
работа, што не обезбедиле никаков стимулативен 
дел на личниот доход по критериумите утврдени 
во членовите 45, 46 и 47, според 'членот 48 од Пра-
вилникот, добиваат стимулативен дел на личниот 
доход, при што за основа се зема 20% од испла-
тениот дел на стимулативниот личен доход на сите 
соработници и вработени во стопанството во прес-
метковниот период. Овој стимулативен дел е пред-
видено дека зависи од ангажираноста, педантноста, 
односот кон ,странките и слично. 
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Член 49 од Правилникот предвидува дека вра-
ботените во опитното стопанство, како стимулати-
вен дел на личниот доход добиваат еден дел од 
остатокот од чистиот доход во распределбата што 
е остварен од сопственото производство искажано 
во периодичната пресметка. Делот од чистиот до-
ход секоја година го утврдува советот на Институ-
тот врз основа на планираните трошоци и чистиот 
доход. 

6. (Според член 19 на став 1 од Уставот на СР 
Македонија, за сиот доход, како резултат од ^за-
едничкиот труд на работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд и на вкупниот оп-
штествен труд, остварен во различни облици на 
здружување на трудот и на средствата врз основа 
на дејствувањето на законитостите на пазарот и 
врз самоуправната основа на општествено утврде-
ните услови за стекнување на доход, работниците 
одлучуваат во основните организации на здруже-
ниот труд во согласност со своите уставни права 
и одговорности спрема другите работници во здру-
жениот труд и спрема оцштествената заедница во 
целина. Сћоред член 21 од Уставот, пак, работни-
ците во основната организација на здружениот 
труд го распоредуваат доходот за своја лична и 
заедничка потрошувачка, за проширување на ма-
теријалната основа на здружениот труд и за ре-
зерви. И на крајот, според член 60 од Законот за 
здружениот труд и член 5 став 1 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот („Службен лист на СФРЈ" бр. 63/80), 
вкупниот приход на основната организација се ут-
врдува од наплатените приходи што таа ќе ги 
оствари. 

Работниците во. основната организација која 
врши дејност во областа на образованието и нау-
ката, според член 92 од Законот за здружениот 
труд, го стекнуваат доходот на основната органи-
зација од вкупниот приход што таа ќе го оствари 
со слободна размена на трудот, непосредно или 
преку односно во рамките на самоуправната ин-
тересна заедница, од доходот на другите основни 
организации, според придонесот што го дале со 
својот труд во создавањето на нова вредност во 
материјалното производство, со зголемувањето на 
производноста на вкупниот општествен труд и во 
развојот на општеството во целост. 

Распоредувањето на доходот на основната ор-
ганизација се врши на начин утврден во член НО 
од Законот за здружениот труд и во член 48 од 
Законот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот и тоа на обврски спрема 
општествената заедница, како и на чистиот доход 
на основната организација. Работниците во основ-
ната организација, според член 114 од Законот за 
здружениот труд, го распоредуваат чистиот доход 
на основната организација за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка, како и за унапредување 
и проширување.на материјалната основа на трудот 
и за создавање и обновување на резервите, во 
согласност со законот. 

Од друга страна, во член 46 од Законот за 
високото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 49/74, 36/76, 25/79 и 8/82), е предвидено дека 
наставната, научната и применувачката (аплика-
тивната) дејност во високото образование се орга-
низира и остварува како единствена целина. 

На крајот, според член 23 став 1 од Уставот на 
СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд ги утврдуваат осно-
вите и мерилата за распоредување на доходот и 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за своите лични доходи. Со основите, и мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи, ра-
ботниците во основната организација обезбедуваат 
нивните лични доходи да се утврдуваат врз основа 
на придонесот во работата и зависно од резулта-
тите од трудот и работењето што ќе ги оствари 
основната организација. 

7. Поаѓајќи од изнесените уставни, и законски 
одредби и посебно од начелото на распределба спо-
ред трудот, Судот оцени дека на секој работник од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд му припаѓа личен доход според резултатите 
од неговиот труд и неговиот личен придонес што 
со својот тековен и минат труд го дал во зголему-
вањето на доходот на основната организација. 
Притоа, работниците во основната организација се 
должни да утврдат, такви основи и мерила за 
распределба на средствата за лични доходи, кои 
овозможуваат личниот доход на секој работник да 
може да, се утврди врз основа на придонесот во 
работата и од резултатите на неговиот труд и од 
работењето на основната организација. 

Судот исто така оцени дека оспорените члено-
ви 45 и 49 од Правилникот на Институтот не се 
во согласност со начелото на распределба според 
трудот и затоа што со нив не е утврден објективен 
систем на основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците ангажира-
ни во научната и апликативната дејност на Инсти-
тутот, туку распределбата на тие лични доходи 
се врши така, што се утврдува реализираниот из-
нос на средствата остварени од таа дејност, од кој 
се одбиваат определени материјални трошоци — 
режија на Институтот, личните доходи на соработ-
ниците, патни и дневни трошоци' и други директни 
расходи - а од остатокот на средствата на сора-
ботникот му се исплатува стимулативен дел на 
личен доход изразен во определен процент. 

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

У. бр. 105/82 
20 јануари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

119. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа . на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македрнија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
2 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Анексот кон Правилникот за 
распределба на доходот, чистиот доход и сред-
ствата за лични доходи за мерење на трудот и 
стимулативно цаградување врз основа на резул-
татите од трудот, донесен од работниците во Фаб-
риката за текстуирање, трикотажа и чорапи „Црве-
на Звезда" во Скопје, со референдум на 6 мај 1980 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Фабриката за текстуирање, три-
котажа и чорапи ,,Црвена Звезда" во Скопје на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 119/82 од 9 септември 1982 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и за,конитоста 
на правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што оценка за извр-
шените работи и рабатни задачи се овластени да 
даваат непосредните раководители, а не посебен и 
овластен орган, поради што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со Уставот на 
СР Македонија и неговата спротивност со Законот 
за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Су-
дов утврди дека со него се утврдени основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични дохо-
ди според резултатите на трудот. Во член 3 од 
овој правилник како основи за мерење на оства-
рените резултати од трудот се утврдени физичкото 
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извршување на поединечни и групни работни нор-
ми, постигнатиот квалитет на готовите производи, 
односно на извршените работи и работни задачи, 
постигнатите заштеди на суровини и помошни ма-
теријали, како и рокот односно времето во кое се 
извршуваат работите и работните задачи. Во по-
натамошните одредби од прарилникот утврдени 
се мерилата по наведените основи и тоа посебно за 
секоја работна единица. Воедно, Судов утврди де-
ка правилникот не содржи одредба со која е пред-
видено кој ќе врши оценка на придонесот на ра-
ботниците, туку кај одделни работи и работни за-
дачи е утврдено дека оценка на извршените рабо-
ти и работни задачи дава директорот на основната 
организација, односно раководителите на сектори 
и служби. 

5. Согласно член 23 од Уставот на СР Маке-
донија и член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација ги 
утврдуваат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. Притоа, работниците 
треба да предзидат како основи и мерила за прет-
поставениот придонес, така основи и мерила за 
реализираниот придонес. Оценувањето, пак, на 
придонесот на работниците, според мислењето на 
СУдот, можат да го вршат работничкиот совет, ко-
мисија која тој ќе ја формира или работниците 
непосредно. Притоа, директорот на основната орга-
низација како и непосредниот раководител имаат 
право и должност со свои мислења и предлози, со 
свое активно учество да придонесуваат за што по-
реално и пообјективно утврдување на придонесот 
на секој работник. 

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник 
е предвидено оценка за извршување на работите 
и работните задачи да дава директорот на основ-
ната организација, односно раководител на сек-
тори или служби, како поединец, а не овластен 
орган, Судов утврди дека тој не е во согласност со 
означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 119/82 
2 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

120. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по јавната расправа одр-
жана на 27 јануари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1, % 3 и 5 на член 
7 и точките 1, 2, 3, 5 и 6 на член 8 од Самоуправ-
ната спогодба за доделување станови и кредити за 
станбена изградба на работниците вработени во 
Управата за општествени приходи на Собранието 
на општината Гостивар, усвоена од работниците со 
референдум на 3 апоил 1979 година. 

i2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Управата за општествени при-
ходи на Собранието на општината Гостивар на на-
чин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд —Скопје 
поднесе предлог за оценување уставноста и зако-
нитоста на одредбите од самоуправната спогодба 
означена во точката 1 на оваа одлука. Според на-
водите во предлогот, оспорената самоуправна спо-
годба не може да служи како основ за распредел-
ба на станови затоа што основот нерешено стан-
бено прашање се (вреднува со 50 бода, а непотпол-
но решено станбено прашање со 20 бода без при-

тоа поблиску да се определи што се подразбира 
под тие поими. Понатаму, во член 7 точка 3 и 
член 8 точка 3 од самоуправната , спогодба била 
вреднувана стручната подготовка, што според мис-
лењето на предлагачот, не било во согласност со 
Уставот и Законот. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
оспорената самоуправна спогодба работниците во 
Управата за општествени приходи на Собранието 
на општината Гостивар ги уредиле начинот, усло-
вите, 4 редот на првенството и . постапката за доде-
лување . станови и кредити за станбена изградба. 
Во член 7 од самоуправната спогодба се определени 
основите за утврдување на редот на првенството 
и тоа: нерешено станбено прашање, непотполно ре-
шено станбено прашање, стручна спрема, работно 
место и потреба од стручен кадар, семејна и ма-
теријална состојба на работникот, години помина-
ти на работа во Управата за општествени приходи 
и во Органот на управата, учество во НОВ и здрав-
ствена положба на работникот. 

Понатаму, Судот утврди дека во членот 8 од 
означената самоуправна спогодба се утврдени ме-
рилата за секој од предвидените основи и тоа: за 
нерешено станбено прашање 50 бода, за непотпол-
но решено станбено прашање 20 бода, за висока 
стручна подготовка 35 бода, за виша 30, за средна 
20, за основно образование 10 и за неквалификуван 
работник 5 бода. За основот семејна и материјална 
состојба на работникот се утврдени различни из-
носи на бодови според висината на месечните при-
ходи по член на семејството, а основот потреба од 
стручен кадар е вреднуван со 30 бода. Работниот 
стаж е вреднуван само во делот поминат во Упра-
вата за приходи или во Органот на управата на 
Собранието на општината Гостивар во износ од 20 
до 50 бода зависно од должината на тој стаж. 

Според мислењето на Судот, основите нерешено 
станбено прашање и непотполно решено станбено 
прашање во оспорената самоуправна спогодба не 
обезбедуваат објективна оценка на станбената сос-
тојба на секој работник поединечно затоа што таа 
состојба не е еднаква во конкретните станбени си-
туации (станар, потстанар, состанар, степен на стан-
бена пренаселеност и сл.). Тоа овозможува опре-
делувањето на бодови по овие основи да се врши 
врз основа на субјективна оценка на органот кој 
одлучува за тоа. Поради тоа, Судот утврди дека 
член 7 точка 1 и 2 и член 8 точка 1 и 2 од оспо-
рената самоуправна спогодба, ги доведуваат работ-
ниците во нееднаква положба што не е во соглас-
ност со уставното начело на еднаквост во оствару-
вање на правата во согласност со законот. 

Освен тоа, разгледувајќи ги по сопствена ини-
цијатива член 7 точка 5 и член 8 точка б, Судот 
оцени дека му е спротивно на уставното начело на 
еднаквост и на општествениот карактер на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, со самоуправ-
ниот општ акт да се вреднува само работниот стаж 
поминат во конкретната работна заедница, а не и 
стажот поминат во други самоуправни организации 
и заедници. Поради иоа, Судот утврди дека одред-
бите од означената самоуправна спогодба, кои 
предвидуваат нееднакво 'вреднување на работниот 
стаж, не се во согласност со. означените уставни 
начела. 

Во врска со вреднувањето на frrpymgta под-
готовка како основ' за утврдување редот ма првен-
ството за давање станови на користење, Судот сме-
та дека, покрај социјално-економските основи, са-
моуправниот општ акт може да содржи и такви 
критериуми кои го изразуваат работниот придонес 
на работникот. Во таа смисла Судот смета дека тој 
работен придонес, во основа, не може да се утвр-
дува со поинакви^ основи од оние што служат за 
утврдување на придонесот на работникот при рас-
пределбата на средствата за лични доходи, па со 
оглед на тоа што- стручната подготовка при рас-
пределбата на средствата за лични доходи земена 
како единствен и исклучив основ не може да го 
изрази работниот придонес на работникот, Судот 
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застана на становиште дека ни во сферата на рас-
пределбата на средствата за заедничка потрошу-
вачка, само стручната подготовка не може да го 
изрази работниот придонес на работникот. Поради 
тоа, Судот утврди дека член 7 точка 3 и член 8 
точка 3 од оспорената самоуправна спогодба не се 
во согласност со уставното начело на распределба 
според трудот. 

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

У. бр, 125/82 ' 
27 јануари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

121. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 
20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот СЈД на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по јавната расправа одр-
жана на 10 февруари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 24 точка III и VI 

од Самоуправната спогодба за доделување на ста-
нови и Станбени кредити на работниците во Работ-
ната заедница на Општинскиот суд во Гостивар, 
донесена со референдум на 3 јули 1982 година. 

12. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинскиот суд во Гостивар 
на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со' решение 
У. бр. 189/82 од 11 ноември 1982 година,\ поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на оспорените одредби од самоуправната спогодба 
означена во точката 1 од оваа одлука, зато што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со уставното начело на заемност и солидар-
ност. 

4. 'Судот на јавната расправа утврди дека во 
член ж 24 од оспорената самоуправна спогодба се 
утврдени мерилата по предвидените основи за ут-
врдување редот на првенството зѕ^ доделување на 
користење станови во општествена сопственост. 
Притоа, во точката III од овој член е определен 
ист број на бодови за работите и работните задачи 
што ги извршуваат работниците' и за станбената 
состојба на работниците, со што е изедначено нив-
ното влијание при утврдувањето редот на првен-
ството. 

Согласно уставното начело на -солидарност и 
заемност изразено во дел И стр. 3 алинеја 6 од 
Уставот на СР Македонија, како :г согласно член 
542 од Законот за здружениот труд т член 42 став 
1 од Законот за станбените односи, у ботниците во 
основните организации на здружевме:: тоуд и во 
работните заедници со општ акт ги утврдуваат 
основите и мерилата, односно начинот, условите и 
редот на првенството за доделување на користење 
на станови во општествена сопственост. Притоа, 
работниците треба да предвидат такви основи и 
мерила со кои пред се ќе се оствари уставното 
начело на заемност и солидарност во задоволува-
њето на станбените' потреби нѕѓ работниците. 

(Според мислењето на Судот утврдувањето на 
ист број бодови за работите и работните задачи и 
за другите основа од социјално-економски карак-
тер, го доведува во прашање остварувањето на 
уставното начело на заемност и солидарност. Ва 
утврдувањето редот на првенството за добивање 
на стан, примарно место треба да имаат социјално-
економските основи, а притоа да не се исклучуваат 
основиве кои се поврзани со работните задачи и со 
придонесот на работниците. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 24 точ-
ка III од оспорената самоуправна спогодба, за ра-
ботите и работните задачи и "За станбената состој-

ба на работникот, односно за нерешено станбено 
прашање е определен ист број бодови, Судот утвр-
ди -дека со тоа е повредено уставното начело на 
заемност и солидарност. Судот исто така утврди 
дека во оспорениот член 24 точка VI е предвидено 
за секоја навршена година работен стаж работни-
кот да добива 5 бода, од што произлегува дека овој 
основ може да има доминантно влијание при утвр-
дувањето на редот на првенството за добивање на 
користење стан во општествена сопственост. Со 
ваквиот начин на вреднување на работниот стаж, 
според мислењето на Судот, се доведуваат во пра-
шање социјално-економските основи кои треба да 
имаат примарно влијание при распределбата на 
станови, со што се доведува во прашање и оства-
рувањето на уставното начело на заемност и солит 
дарност, поради што Судот оцени дека член 24 
точка VI не е во согласност со наведеното уставно 
начело. 

Понатаму, Судот утврди дека од член 1 на 
оспорената спогодба произлегува дека распределба-
та на сите станови, односно на солидарните стано-
ви и на другите се врши по единствени основи и 
мерила, утврдени во оспорената самоуправна спо-
годба кои се однесуваат на редов-на распределба на 
станови за потребите на сите работници на Судот, 
со што не прави разлика меѓу солидарните и^ дру-
гите станови. 

Согласно член 102 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, самоуправната интересна заедница на 
станувањето во согласност' со начелото на заем-
ност и солидарност насочува дел од средствата 
наменети за остварување поповолни услови за стан-
бена изградба за потребите на работните луѓе со 
пониски доходи за работниците од оние организа-
ции што не располагаат со потребните средства за 
таа цел. Притоа, согласно член 17 и член 23 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ" бр. 5'в! — 
пречистен текст), средства за ; станбена изградба 
во рамките на заедницата ,на станувањето обезбе-
дуваат работниците од доходот и чистиот доход на 
организациите и заедниците, а со самоуправна спо-
годба се утврдуваат основите, висината и начинот 
на издвојувањето на средствата за станбена из-
градба по основ на солидарност од-доходот на орга-
низациите и заедниците. , 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека при 
распределбата на станови стекнати по основ на 
Солидарност, а наменети за работници ср пониски 
доходи треба да се утврдат посебни основи, при 
што доминантно влијание треба да има начелото на 
солидарност. Притоа, доколку во организацијата на 
здружениот труд не се утврдени посебни основи за 
распределба на солидарните станови, треба да се 
применуваат основите утврдени во актите на са-
моуправната интересна заедница. на станувањето. 

Со оглед на изнесеново Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 189/82 
10 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

122. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, по јавна-
та расправа, на седницата одржана на 2 февруари 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА член 38 од Правилникот 
за условите и начинот на доделување станови и 
кредити за решавање на станбените прашања на 
учесниците во НОВ бр. 02-4258/3-а, донесен од 
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Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на град Скопје на седницата одр-
жана на 17 јуни 1981 година, во однос на критериу-
мите од член 16 став 2 на Правилникот за усло-
вите и начинот на доделување станови и креди-
ти за решавање на станбените прашања на учес-
ниците од'НОВ бр. 02-11988/7-а, донесен од Собра-
нието на истата Заедница на седницата одржана 
на 3 декември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Самоуправната интересна заед-
ница на станувањето на град Скопје на. начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-. 
несена претставка поведе постапка за оценување 
законитоста на член 13 став 2 и член 16 став 2 одѕ 
второозначениот правилник во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за нивната законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
член 40 од првоозначениот правилник во точка 1 
'на оваа одлука, престана да важи второозначениот 
правилник. Меѓутоа, членот 38 на првоозначениот 
правилник ги оснажува критериумите од второоз-
начениот правилник меѓу кои и оние кои не се во 
согласност со Законот за станбените односи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/73). 

Судот утврди дека со член 38 од првоозначе-
ниот правилник е предвидено барањата за стан 
или кредит поднесени од лицата наведени во член 
8 пред влегувањето во сила на овој правилник да 
се решаваат според критериумите што важеле до 
влегувањето во сила на овој правилник. Судот 
исто така утврди дека со член 38 од првоозначе-
ниот правилник е преземен и член 16 став 2 од вто-
роозначениот правилник, со кој е предвидена мож-
ност на лицата кои имале право на трособен однос-
но трђсобен проширен стан да им се доделат два 
еднособни стана, ако тие тоа го бараат. 

Со оглед на тоа што членот 38 од првоозначе-
ниот правилник ги оснажува критериумите од член 
16 став 2 на второозначениот правилник кои да-
ваат правна можност за стекнување со станарско 
право на повеќе од еден стан, Судот оцени дека 
член 38 од првоозначениот и член 16 став 2 од вто-
роозначениот правилник не, се во согласност со 
член 12 став 1 од Законот за станбените односи-
според кој граѓаните можат да имаат станарско 
право само на еден стан. 

Најпосле, на јавната расправа Судот утврди 
дека со член 13 став :2 од второозначениот правил-
ник е предвидена можност на лицата од членови-
те 8 и 9 на овој правилник, кои користат -семејна . 
станбена зграда или имаат вселива семејна стан-
бена зграда или стан во сопственост или во соп-
ственост на брачните другари, по исклучок да им 
се додели стан, ако според критериумите предви-
дени со овој. правилник не се задоволени нивните 
станбени потреби, но при тоа да не се земаат пред-
вид станбените потреби на членовите на нивното 
семејство кои формирале посебно семејно домаќин-
ство, а можат да останат во зградата односно . во 
станот по нивното иселување. 

Судот смета дека со член 13 став 2 од второоз-
начениот правилник се настојувало исклучокот 
предвиден во оваа одредба да се доближи до ис-
клучокот пропишан во ставовите 2 и 3 на член 
14 од Законот за станбените односи, така 'што и на 
лицата од членовите 8 и 9 на овој правилник, 
кои користат или имаат вселива семејна станбена 
зграда цлк стан во сопственост или во сопстве-
ност на брачните другари, да може да им се до-
дели општествен стан. Поради тоа Судот не ја 
продолжи постапката за оценување на неговата за-
конитост. Меѓутоа, означената одредба не упатува 
на постапката од Законот за станбените односи за -
докажување од страна на сопственикот дека все-
ливата семејна станбена зграда или стан во соп-
ственост или во сопственост на брачните другари е 
наменета за член на неговото семејно домаќинство 

кој формирал свое посебно семејно домаќинство 
или дека зградата односно станот не 'одговараат 
на неговите потреби и потребите на членовите на 
неговото ceMejnq домаќинство. Со оглед на тоа 
Судот смета дека за член 13 став 2 од второозна-
чениот правилник треба да се применува постап-
ката за докажување, утврдена во член 14 став 2, 3 
и 4 од Законот за станбените односи. 

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

У. бр. 195/82 
2 февруари 1983 бодина 

' Скопје 
Претседател 

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

123. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за- правното дејство' на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на. 23 февруари 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ У,КИНУВААТ точките А-2, Б-1, В-1, Г-1 
и Г-2, од Табеларниот преглед кој е составен дел 
на Правилникот за основи и мерила за распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка, донесен од работниците на Стопанска-
та банка — Основна банка во Кичево, со референ-
дум на 28 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Стопанска банка — Основна 
банка во Кичево, на начин определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во прет-
ставката, Табеларниот преглед, составен дел на 

' Правилникот за распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка, се оспорува 
го делот во кој е извршено вреднување на рабо-
тите ;т работните задачи во зависност од тоа дали 
изври:Ј1:сг. на работите е приправник, помлад ре-
ферент, референт или пак самостоен референт, 
иако во пописот и описот на работите и работните 
задачи, за сите овие извршители се предвидени 
исти работи и работни задачи. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот Табеларен преглед, составен дел на означе-
ниот правилник, кај извршителите на работите и 
работните задачи постои категоризација во звања-
та и тоа: помлад референт, референт, виш рефе-
рент и самостоен референт. Понатаму, Судот утвр-
ди дека во прегледот во кој е даден описот и по-
писот на работите и работните задачи по служби, 
не е даден опис на работите и работните задачи 
што ги извршува секој од нос,ителите на овие зва-
ња, туку во описот се дадени само работите и ра-
ботните задачи што ги извршуваат референтните. 

5. Согласно член 129 став 3 од Законот за 
здружениот труд, придонесот на работникот во ра-
ботата се утврдува зависно од квалитетот и кван-
титетот во работата земајќи го предвид особено 
обемот и сложеноста на работата, квалитетот на 
остварените резултати на трудот, успешноста во 
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користењето на средствата на трудот, остварените 
заштеди во работата, користењето на работното 
време, одговорноста во работата и условите под кои 
работникот работи. 

Со оглед на тоа што е предвидено референ-
тите во сите звања да вршат исти работи и работни 
задачи, а различното вреднување' не е резултат 
на различниот обем и сложеност на овие работи 
и работни задачи, ниту пак на различните услови 
за работа, Судот оцени дека оспорениот дел од та-
беларниот преглед не е во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот и резултатите 

од трудот, изразено во член 22 од Уставот на СР 
Македонија и дека е во спротивност со член 126 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр, 209/81 
23 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

123. 
Врз основа на член 211 од Законот за основите 

на кредитниот и банкарскиот систем („Службен 
весник на СРМ" број 2/77), Извршниот совет на 
Собранието на COP Македонија, Работната органи-
зација за ПТТ сообраќај — Скопје и Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА 
НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛ-

НИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981—1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Општествениот договор за користење на 

средствата од штедните влогови и другите сред-
ства на граѓаните кај Поштенската штедилница во 

периодот 1981—1985 година (,,Службен весник на 
СРМ" број 39/80), во член 4, ред деветти, стапката 
„до 1%" се заменува со стапката ,,до 1,5'%". 

Член 2 
Овој општествен договор влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 13-1980/1 
ноември 1982 година 

Скопје 
Потписници: 

Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 
Работната организација за ПТТ со-
обраќај — Скопје, 
Југословенската народна армија — 
Сојузен секретаријат за народна 
одбрана. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

124. 

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од 
Статутот на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување на град Скоп-
је, на седница на Соборот на делегатите на корис-
ниците на услугите и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 28 февруари 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 6,0% и 
тоа: 

- 2,8% за задолжителни ,видови на здравстве-
на заштита и 

— 3,2% за здравствена заштита што самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување во случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести се утврдува на 0,40%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 02-1719/3-а 
28 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Спиро Јовевски, с. р. ^ 

125. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување на град Скопје, на 
седницата на Соборот на делегатите на корисни-
ците на услугите и Соборот на^ делегатите на да-
вателите на услугите, одржана на 28 февруари 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Висината на придонесите за здравствено оси-

гурување, на земјоделците се утврдува: 
со стапка од 10%, ТЈридонсс од личен доход 

од земјоделска дејност и ' 
- 50 динари придонес по член на домаќинство-

то на осигуреникот. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 02-1719/3-6 
28 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Спиро Јовевски, с. р. 

126. 
Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на 

Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување на1 град Скопје, на сед-
ницата на Соборот на делегатите — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на давателите 
на услугите, одржана на 28 февруари 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

Посебниот придонес за користење на здравстве-
на заштита. во ,странство се определува во висина 
од 20% ОД нето личниот доход, односно основицата, 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во 
која се прима личниот доход. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1983 родина. 

Бр. 02-1719/3-в 
28 февруари 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Спиро Јовевски, с. р. 
ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ -

СКОПЈЕ 
127. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во хе-
миската, текстилната, кожарската и гумарската ин-
дустрија, индустријата за целулоза и хартија и 
соодветните трговски дејности, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 23 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требиве и интересите во научните дејности во 1983 
година, се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,40% од личниот доход од работен однос на 
работниците, 

— 0,20% од доходот на основните организации 
на здружен труд. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 198? 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 12-85 
27 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Радмила Кипријанова, с. р. 

128. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 од Статутот на Општата само-
управна интересна заедница на научните дејности, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 20 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности во 1983 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% од доходот на основните организации 
на здружен труд, 1 

— 0,40% од личниот доход од работен однос на 
работниците. 

II 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година и ќе се објави во ,,,Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 14-300 
27 декември 1982 година 1 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р Ристо Бузалково с. р. 

129. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во фар-
мацевтската и козметичката индустрија, здравство-
то и социјалната заштита и соодветните трговски 
дејности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 22 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА 

За обезбедување средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности во 1983 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% од доходот на основните организации 
на здружен труд, 

— 0,40% од личниот доход од работен однос 
на работниците. 

II 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година и ќе се ,објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 13-125 
28 декември 1982 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Момир Полетановиќ, с. р. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

130. 
Брз основа на член 17 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 2:5 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во гра-
дежништвото, станбено-комуналните дејности, ин-
дустријата на градежни материјали, сообраќајот и 
врските и соодветните трговски дејности, Собра-
нието на Заедницата, на' седницата одржана на 17 
декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 31А 1983 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1983 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20'% од доходот на основните организации 
на здружен труд од градежништвото, станбено-ко-
муналните дејности, индустријата на градежни ма-
теријали, сообраќајот и врските и соодветните тр-
говски дејности, 

— 0,40fl/o од личниот доход оД работен однос 
на работниците од опоменативе дејности доколку 
за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 11-92 
20 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. Љупчо4 Филиповски, с. р. 

131. 
Врз основа на член 17 став i2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности "и член 25 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во земјо-
делството, водостопанството, преработката на зем-
јоделски и сточарски производи, шумарството, пре-
работката на дрво и соодветните трговски дејности, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 27 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
За обезбедување средства за задоволување по-

требите и интересите во научните дејности во 1983 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20% од доходот на организациите на здру-
жен труд, 

— 0,40% од личниот доход од работен однос на 
работниците. 

II 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето/ а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина и ќе се објави во „Слу жбен весник на СРМ". 

Бр. 10-127/1 
31 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Иван Ангелов, с. р. 

132. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на научните 
дејности и член 25 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во ру-
дарството, црната и обоената металургија, метал-
ната индустрија, неметалите, електростопанството, 
електроиндустријата и соодветните трговски деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 21 декември 19'82 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТОКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВО-
ЛУВАЊЕ ПOTPЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

За, обезбедувале средства за задоволување по-
требите и интересите во научните дејности во 1983 
година се утврдуваат следниве стапки: 

— 0,20'% од доходов на основните организации 
на здружен труд од рудапството, црната и обоена-
та металургија, метал гата индустрија, неметалите, 
електростопанството, електроиндустријата и соод-
ветните трговски дејности, -

— 0,40% од личниот доход од работен однос на 
работниците од споменативе дејности доколку за 
нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ. 

' Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот лен од доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 09-182 
27 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. дипл. инж. Петар Маленко, с. р. 

ЗАЕДНИНА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
МАКЕДОНСКИ БРОД 

133. 
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/78) и член 14 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Македонски Брод, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита, на седницата одржана ћа 8 март 
1983 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - МАКЕДОНСКИ БРОД ЗА 1983 
ГОДИНА 
Член 1 

Се утврдува стапката на придонесите што ги 
плаќаат основните организации на здружен труд 
од доходот и работниците од личниот доход зара-
ди обезбедување на средства на Општинската СИЗ 
за социјална заштита — Македонски Брод. 

Член 2 
,Во 1983 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси: 
— од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,38%, 
— од личен доход од работен однос од несто-

панство, по стапка од 0,35%, 
— од личен доход од земјоделска дејност,1 по 

стапка од 0,40%. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-30/1 
8 v-прт 1983 година 
Македонски Брод 

Претседател, 
Јованка Ристеска, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ - КРАТОВО 

134. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за воспитание 
и образование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) 
и член 16 став 1 точка 3 од Статутот на ОСИЗ 
за образование — Кратово, Собранието на ОСИЗ 
за образование — Кратово, на седницата одржана 
на .10 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување висината на стапките на придонесите за 
основно образование за 1979 година, бр. 35/2 од 13 
февруари 1979 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 13/79, и во 1983 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" у „Службен гласник на општина Кратово" 
а ќе се применува при наплатата на' придонесот за 
основно образование за 1983 година. 

Бр. 17 
11 март 1983 година 

Кратово 
Претседател, 

Глигор Донев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ПРИЛЕП 

135. 
Врз основа на член 20 од Законот за основа-

ње на самоуправните интересни заедници на кул-
турата („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 
29 од Статутот на СИЗ на културата — Прилеп, 
Собранието на СИЗ на културата на општина При-
леп, на седницата' одржана на 25 февруари 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА -
ПРИЛЕП И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 

РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од доходот и Личните доходи на ор-
ганизациите на здружен труд и другите организа-
ции и заедници, по основ на кој се обезбедуваат 
средства на Општинската заедница на културата 
— Прилеп и за здружување средства во, Републич-
ката заедница на културата — Скопје. 

Член 2 
Стапката на придонесот од доходот на орга-

низациите на здружен труд во стопанството се ут-
врдува на 1,16%. 

Стапките на придонесот од личните доходи на 
вработените во организациите на здружен труд од 
нестопанска дејност ,се утврдуваат и изнесуваат: 

— придонес од личен доход по стапка од 0,48%, 
освен за организациите на здружен труд од основ-
но и средно насочено образование за кои стапката 
на придонесот ќе изнесува 0,24%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,26% 

придонес од личел доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 2%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 2%. 

Член 3 
Општинската СИЗ на културата — Прилеп, по 

основ на член 1 од оваа одлука, здружува сред-
ства во Републичката заедница на културата од 
средствата што се обезбедуваат по стапките утвр-
дени со членот 2 на оваа одлука и изнесуваат: 

— од доходот од стопанство — 0,36%; 
— од личните доходи од нестопанство — 0,20%, 

освен за организациите на здружен труд од ос-
новното и средното насочено образование — 0,10fl/o. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе гц врши Службата на општественото 
книговодство — филијала Прилеп, на начин и 
според обрасците утврдени со Упатството за начи-
нот на пресметување и плаќање на данокот од до-
ход на организациите на здружен труд („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 
29/76, 28/77, 35/78, 9/79 и 2/80). 

\ 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 03-5 од 20 јануари 
1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 10 од 17 март 1982 година. 

Бр, 08-63 
25 февруари 1983 година 

Прилеп 
Претседател, 

Лилјана Кепеска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ДЕМИР 
ХИСАР 

136. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 став 
1 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за вработување — Демир 
Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 11 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените, во кој ,се 
содржани и придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,90% 
од општината Демир Хисар. 

I Член 2 
По исклучок од член 1 на оваа одлука работ-

ните организации од основното и средното обра-
зование придонесот од личен доход од работен од-
нос ќе го плаќаат по стапка од 0,45%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр, 02-60/8 
11 март 1983 година 

Демир Хисар 
( 

Претседател, 
Драган Ангеловски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА ДЕМИР ХИ,САР 

137. 
Врз основа на член 29 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница - за оп-
штествена заштита на децата — Демир Хисар, 
Собранието на Заедницата, на заедничка седница 
на Соборот на давателите на услугите и Соборот 
на корисниците на услугите, одржана на 25 фев-
руари 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ДЕМИР 

ХИСАР ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковните стапки за здружување сред-

ства во Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата за 19аЗ, 
година се утврдуваат и изнесуваат: 

1. На бруто личните доходи од работен однос 
во стопанството и нестопанските дејности — 2,21)%, 
а 1,10% во U3T од предучилишното и основното 
воспитание и образование i(12011) и насоченото сред-
но ооразование (120122); 

2. на личен доход од земјоделска дејност, по 
стапка од 0,05% и 

3. на личен доход од вршење на стопанска и 
друга професионална дејност, лс стапка од 0,40%. 

Член 2 
По влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува важноста на Одлуката bp. 08-258/l од 25 
декември 1981 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02- 15/1 
25 февруари 1983 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Лена Цветановска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КОЧАНИ 

138. 
Врз основа на член 9 став 6 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 6 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седницата на соборите 
на делегатите работници — корисници на услуги-
те и на делегатите — даватели на услугите, одр-
жана на 18 февруари .1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување за 1983 година се определува 
во висина од 6,50% од бруто личниот доход и дру-
гите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
. дови на здравствена заштита од 3,50%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита гато самос.тојно ја утврд.ува Со-
бранието на Заедницата и другите права од здрав-
ственото осигурување од 3%. 

(Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај, несреќа на работа и професио-
нално заболување се определува и тоа: 

— по 0,30% за организациите на здружениот 
труд распоредени во Номенклатурата за Стопан-
ските области од 1—8 од основицата што ја со-
чинува вкупниот доход, намален за износот на 
законските и договорните обврски; 

— по 0,50% сите други организации и интерес-
ни заедници што не формираат доход, а основи-
цата за пресметување ја сочинува бруто исплате-
ниот личен доход и другите примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство се определува по стап-
ка од 15и/о од нето личниот доход, односно од ос-
новицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот Став се 
распределува по видови на здравствена заштита 
сразмерно на стапката односно тарифата на при-
донесот определен со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на заедницата за вработување за парич-
ниот надоместок^ на привремено безработните ,лица 
и на уживателите на пензии се определува на 
10,bu;i7o од нето примањата. 

За лицата пријавени во Заедницата за врабо-
тување основицата за пресметување на придонесот 
за здравствено осигурување да сочинува просеч-
ниот износ на име паричен надоместок на привре-

.мено безработните лица во време за кое се плаќа 
придонес за ' здравствено осигурување. 

Ако во времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не м о ж е л а се 
определи на начин утврден' во претходниот став 
бидејОш не се исплатува надоместок на привремено 
безработните лица, како основица за пресметува-
ње на придонесот служи основицата по која пос-
леден пат е пресметан придонесот за здравствено 
осигурување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело Ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 1,50% од 
исплатениот надомест. 

! Член 5 
. Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со законот, актите на За-
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на работниците — Кочани и другите акти на 
Заедницата. 

Член G 
Со влегувањето во сила на оваа одлука 'прес-

танува да важи Одлуката бр. 0203-329 од 6 јули 
1982 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во^ сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1983 година и истата ќе биде објавена во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 0203-61 ' 
18 февруари 1983 година 

Кочани 

Претседател, 
Станчо Сапунџиски, с. р. 
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О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКО-ПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје под 
VI. П. бр. 3693/82 заведена е процесна постапка 
по тужбата на тужителот Градска организација на 
Црвениот крст на град Скопје, против тужените 
Кусаковски Христо, со непознато живеалиште, 
Стојановски Перо, Стојановски Панде и Стојанов-
ска Ленче, тројцата од Скопје, ул. ,,,Рајко. Жин-
зифов" бр. 50, влез I, стан 8, за отказ на стан 
и иселување во кој живеат тужените Стојановски 
Перо, Стојановски Панде и Стојановска Ленче. 

Судот со решение од 27. I. 1983 година на ту-
жениот Кусаковски Христо му одреди привремен 
застапник. Привремениот застапник е Владимир 
Стефановски, адвокат од Скопје. 

Се повикува тужениот Кусаковски Христо вед-
наш да се јави во судот и воедно се предупредува 
дека привремениот застапник ќе го застапува во 
постапката се додека тој или неговиот полномош-
ник не се појават пред судот, односно додека ор-
ганот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. 
бр. 3693/82. . (30) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води постапка за развод на брак по тужбата на 
Агим Омери, ул. „Велко Влаховиќ" бр. 19/33, про-
тив тужената Сузана Омери, ул. „Дримкол" бр. 9 
— Скопје, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Сузана Адем Омери во 
рок од 10 дена од објавувањето на огласот да се 
јави или да ја достави својата адреса во судот. По 
истекот на овој рок судот ќе и постави привремен 
старател, согласно член 84 од Законот за парнич-
ната постапка, кој ќе ја застапува до окончување-
то на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
198/83. (19) 

ОПШТИНСКИ СУД СКО-ПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на покојниот Прекопуца Махмуд Бра-
хим, бивш од с. Арачиново. Како учесник во пос-
тапката се јавува и неговиот син Назим Дрекопу-
ца, сега на работа во Белгија со непозната адреса. 

Се повикува учесникот Назим Прекопуца од с. 
Арачиново, да се јави во овој суд во рок од една 
година по објавувањето на огласот или во истиот 
рок да ја достави својата точна адреса на живее-
ње. Доколку учесникот Назим Прекопуца не се ја-
ви во рок од една година ќе биде застапуван од 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, О. бр. 
732/82. (18) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се 
води спор за утврдување на сопственост на куќа 
по тужбата на Јашар Ибраимов од Скопје, против 
Зубел Џемаил, со непознато место на живеење. f 

Се повикува тужениот Зубел Џемаил во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
Општинскиот суд%Скопје И — Скопје, да ја сооп-
шти својата адреса или да постави полномошник 
кој ќе го застапува по предметот П. бр. 1911/82. 
Доколку не постапи по предното ќе му биде поста-
вен привремен старател кој ќе го застапува во 
спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 1911/82. (20) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Петровски Здравев Дуко 
од с. Жван, роден 1872 година, кој наводно почи-
нал ша 19. VIII. 1918 година во с. Жван, Демир Хи-
сар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави, во колку е жив, во Општинскиот суд во Би-
тола. Исто така се повикува и секој друг кој нешто 
знае за неговиот живот да му го соопшти тоа на 
овој суд. По истекот на горенаведениот рок ќе се 
докаже 'неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 47/83. 

Се повикува лицето Петревски Петрев Здраве 
од с. Жван, роден 1848 година, кој наводно почи-
нал на 27. IX. 1888 година во с. Жван, Демир Хи-
сар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во Службен весник на СРМ" да се 
јави, во колку е жив, во Општинскиот суд во Би-
тола. Исто така се повикува и секој друг кој нешто 
знае за неговиот живот да му го соопшти тоа на 
овој суд. По истекот на горенаведениот рок ќе се 
докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 48/83. 

општински: СУД ВО ТЕТОВО 

По предлог на предлагачот A'SIHTH Алимурат 
од с. Шемшово пред овој суд се води вонпроцесна 
постапка за огласување за умрен лицето Алити 
Идриз од с. Шемшово, за кој се претпоставува 
дека умрел на 16. IV. 11941 година во Скопје. 

- Се поканува лицето Алити Идриз од с. Шем-
шево, во колку е жив, да се јави во судот во рок 
од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", или пак во судот да се јави се-
кое лице кое лично го познавало. Во спротивно^ 
по истекот на одредениот рок и по спроведената 
постапка, судот ќе го огласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 60/83. (26) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување 
право на сопственост по тужбата на тужителот 
Боре Видоев Стојчевски од с. Рогачево, против 
тужената Васка Ј о т е в с к а од с. Рогачево, а сега 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Васка во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот да се јави на судот, 
да достави точна адреса или да ополномоштен дру-
го лице кое ќе ги застапува нејзините права и 
интереси во оваа постапка. Во спротивно судот 
ќе и постави привремен застапник преку Центарот 
за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1498/82. 
(27) 

По предлог на предлагачот Реџа Шемси од с. 
Пршовце, сега настанет во град Тетово, на улица 
„Браќа Миладиновци" бр. 400/15, пред Општинскиот 
суд во Тетово е заведена вонпроцесна постапка за 
огласување за умрено лицето Реџа Шаин, бивш 
од с. Пршовце, за кого се претпоставува дека ум-
рел во месец мај 1943 година. 

Се повикува Реџа Шаин од с. Пршовце, во 
колку- е жив, да се јави пред овој суд во рок од 
3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", како и секое друго лице кое лич-
но го познава тоа да го соопшти на судот. Во спро-
тивно, по истекот на рокот и по спроведената пос-
тапка, судот ќе го прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 62/83. 028) 
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Пред овој суд се води постапка за неосновано 
збогатиЈаање по тужбата на тужителот -видоевски 

Живко од Тетови, против тужената видоевска 
Катерина од Шведска, сега со непозната адреса. 

бидејки адресата на тужената е непозната, се 
повикува во рок од bo дена по оојавувањето на 
огласот да се јави лично во судот, да ја соопшти 
својата адреса или да овласти полномошник КОЈ 
ќе ја застанува, ЈЗО спротивно судот, преку цен-
тарот за социјални раооти, ќе и постави привре-
мен застапник КОЈ ќе ги штити нејзините интере-
си во постапката. 

-Од ипштинскиот суд во Тетово, П. бр. 696/82. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води оста-
винска постапка по оставината на ноќ. отуњска 
^ и в к а , оивша од 'Гетово. 

,Бидејки на судот не му е познато дали умре-
ната има наследници, со ОВОЈ оглас се повикуваат 
лицата кои" полагаат право на наследство да се 
Јават во рок од една година од денот на ооЈавува-
њеао на огласот, но истекот на ОВОЈ рок ако заин-
тересираните ,,лица не се Јават и не ja дадат пот-
реоната изјава, судот ќе ја оконча оставината врз 
основа на изјавата на старателот и податоците со 
кои располага. ^ 

Од Општинскиот суд во Тетово, О. бр. 461/8.2. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужоа за утврдување на договор за поклон од 
страна на тужителот Бошко ноцев Матовски од с. 
Беловиште, против тужениот Лофо Цветков Б О Г О -
вевски од с. ^ловиште , Бредност на спорот 10.000 
динари. 

Се повикува тужениот Нофо Цветков Бокрев-
ски од с. Беловиште, а сега во САД со непозната 
адреса, да се Јави во Општинскиот суд во тетово 
во рок од 30 дена по обавувањето на огласот или 
да определи СВОЈ полномошник. Во спротивно, по 
истекот на ОВОЈ рок, Ќе му биде поставен привре-
мен старател КОЈ ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 232/83. 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужоата на тужителот Сами Имери од Тетово, 
ул. „Р. Цониќ" бр. 18, против тужената' Илдес Име-
ри, родена Камбери од Тетово, а сега со непозната 
адреса, во СР Германија. 

Се повикува тужената Илдес Имери од Тетово, 
сега со непозната адреса во СР Германија, да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена по оојавувањето на огласот, да ја соопшти 
својата адреса или да постави привремен старател 
КОЈ ќе се грижи за нејзините права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1995/82. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 145 од 30. VII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-592-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за патишта — Кочани со следните 
податоци: Му престанува правото за застапување 
на Павле Ајтовски, досегашен секретар на ОСИЗ 
за патишта — Кочани, а за секретар на Заедни-
цата е именуван Крстевски Горѓи Илија, кој со 
неограничени овластувања ќе ја застапува органи-
зацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на Заедницата, бр. 66/2 од' 
14. VI. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 145/82. (472) 

Основни дејности: 
— основно образование од општ тип; 
— основно воспитание и образование на деца, 

младина и возрасни што се врши во вид на пот-
полно (осумгодишно) или непотполно (пократко од 
осумгодишно) основно ооразование; 

— општествена заштита на децата и млади-
ната; 

— дејност на установите за дневен престој на 
децата; 

— дневен престој и предучилишно воспитува-
ње на децата. . 

Во правниот промет со трети лица рабо-
тната организација има неограничени овластува-
ња и одговара со сите свои средства, целосна од-
говорност. 

у чшшштето ќе го застапува Лефков Иван, 
директор, со неограничени овластувања. 

Централното основно училиште „Ј^ирил и Ме-
тодиј" ц . О. од Кочани, постанало по пат на по-
делеа од досегашното ПОСТОЈНО Централно основно 
училиште „моша Пијаде" —- Кочани, кое се ор-
ганизира во две централни основни училишта: 
Централно основно училиште „Кирил и Методиј" 
Ц. О. — Кочани и делот од ЦОУ „Моша ПИЈ аде" 
се организира во едно. училиште и истото ja задр-
жа досегашната фирма и дејност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на О СИЗ за воспитание, ооразование и 
наука — Кочани, донесена од Собранието на Заед-
ницата на СВОЈ ата седница, одржана на 26. I. 1У/9 
година бр. 02-29/3 и другите самоуправни општи 
акти на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 28/82. (473) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 151 од 27. VIII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-93-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на РО Гимназија со економски пара-
лелки „Љупчо Саитов" — Кочани со следните по-
датоци: Му престанува правото за застапување на 
Јове Павлов, досегашен директор на РО Гимназија 
со економски паралелки. ,,,Љупчо Сантов" од Коча-
ни, а за директор е именуван Крум Иванов, кој со 
неограничени овластувања ќе ја застапува орга-
низацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Гимназијата „Љупчо Сан-
тов" - Кочани, бр. 03-152 од 27. VIII. 1982 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 151/82. (474) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 160 од 17. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-285-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Училишниот 
центар за образование на кадри од текстилна стру-
ка, Ц. О. — Штип која понатаму ќе гласи: Учили-
шен текстилен центар „Видое Смилевски-Бато", Ц. 
ОЈ - Штип.' 

Промена на фирмата е запишана во регистарот 
врз основа на одлуката на Советот на Работената 
заедница при Училишниот центар з-а образование 
на кадри од текстилна струка, Ц. О. — Штип бр. 
0101-?45 од 17. IX. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 160/82. (422) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ч^и. bp. 1097 од 1Н. XL 1982, година, на регис-
тарска влошка bp. l-/Uo-О-О-О ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување ма ' Централното основно училиште 
„Иво Рибар' Лола1', Д. О. — с. Ростуше со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Кулу-
мовски Јован, директор; be3 ограничување, а се 
запишува како нов застапник скилевски Ристо, 
в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1097/82. (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1078 од 8ј. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2ч1609-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената 'на седиштето-поблиСката 
адреса на Монтажно-инста Л атевска задруга',,Е л ек-
тромонт" — Скопје, со следните податоци: Седиш-
тето на Монтажно-инсталатерската задруга ,,^лек-
тромонт" - Скопје ул. „Владимир Комаров" бр. 
7/5, Нас. „Острово" се менува и гласи: Монтажно-
инсталатерска задруга „Електромонт" — Скопде, ул. 
„II. македонска бригада" бр. 68, ,нас. Бутел П — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1078/82. (430) 
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