
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 1 септември 1979 
С к о п ј е 

Број 27 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 16 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

376. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1979 година („Служ-
бен весник на СРМ", број 43/78), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМ-

ПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. Во Одлуката за компензација на цената на 
лебот („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), во точ-
ка 3, во ред 6 по зборот „барањето" се става запир-
ка и се додаваат зборовите: „до Службата на оп-
штественото книговодство". 

2. Во точката 3 се додава нова точка која 
гласи: 

„4. Се овластува републичкиот секретар за 
финансии во согласност со републичкиот секретар 
за општостопански работи и пазар поблиску да го 
уреди начинот и постапката за остварување на ком-
пензацијата на цената на лебот". 

Досегашната точка 4 станува 5. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 23-1610/1 
28 август 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

377. 
Врз основа на член 2, став 1, алинеја 5 од За-

конот за изменување и дополнување на Законот за 
распишување јавен заем за изградба и реконструк-
ција на патиштата во СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/78), Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЈАВНИОТ ЗАЕМ 
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПА-
ТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА 

МЛАДИНСКИ РАБОТНИ АКЦИИ 

I. Се потврдува Програмата на Републичката 
конференција на Сојузот на Социјалистичката мла-
дина на Македонија за користење на средствата од 
јавниот заем за изградба и реконструкција на па-
тиштата во СР Македонија наменети за младински 
работни акции. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-1609/1 
19 јули 1979 година 

Скопје 

378. 
Врз основа на член 29 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 
12 јули 1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за народна одбрана се именува Благој Мисајловски, 
досегашен помошник на републичкиот секретар за 
народна одбрана. 

Број 17-1494/1 
17 јули 1979 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

379. 
Врз основа на член 29 од Законот за републич-

ката управа („Службен весник на СРМ" бр. 17/65 
и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 јули 1979 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за народна одбрана се именува Цветан Велјанов-
ски, досегашен помошник на републичкиот секре-
тар за народна одбрана. 

Број 17-1495/1 
17 јули 1979 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

380. 
Врз основа на член 29 и 16 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за финансии се именува Роза Русо, досегашен пот-
секретар во Републичкиот секретаријат за финан-
сии. 

Број 17-1496/1 
17 јули 1979 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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381. 
Врз основа на член 29 и 16 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за финансии се именува Стево Стоевски, досега-
шен потсекретар во Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

Број 17-1497/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

382. 
Врз основа на член 29 и 16 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на републичкиот секретар за фи-
нансии се именува Томе Белимовски, досегашен 
помошник на републичкиот секретар за финансии. 

Број 17-1498/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

383. 
Врз основа на член 29 и 16 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-

НА ПОЛИТИКА 

За помошник на републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика се именува Владо 
Црвенковски, досегашен помошник на републички-
от секретар за здравство и социјална политика. 

Број 17-1500/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

384. 
Врз основа на член 30 и 16 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

Р Е ИГЕ Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

За советник на републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика се именува д-р Душан 
Зец, досегашен советник на републичкиот секретар 
за здравство и социјална политика. 

Број 17-1501/1 
17 јули 1979 година 

Скопј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

385. 

Врз основа на член 30 и 16 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 12 
јули 1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

За советник на републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика се именува Стрезо 
Ангеловски, досегашен советник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика. 

Број 17-1502/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

386. 
Врз основа на член 46 од Законот за републич-

ката управа („Службен весник на СРМ" бр. 17/65 
и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, на седницата одржана на 12 јули 1979 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 

За главен републички шумарски инспектор се 
именува Михаил Пехчевски, раководител на Шу-
марската инспекција во Републичкиот секретаријат 
за земјоделство и шумарство. 

Број 17-1499/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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387. 
Врз основа на член 46 и 16 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

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

ТАРЕН ИНСПЕКТОР 

За главен републички санитарен инспектор се 
именува д-р Костадин Грековски, досегашен гла-
вен републички санитарен инспектор. 

Број 17-1503/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Папов, с. р. 

388. 
Врз основа на член 29 и 16 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За помошник на републичкиот секретар за ме-
ѓународни односи се именува Наум Наневски, досе-
гашен помошник на републичкиот секретар за ме-
ѓународни односи. 

Број 17-1504/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Папов, с. р. 

389. 

Врз основа на член 30 и 16 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
1979 година, донесе 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За советник на републичкиот секретар за ин-
формации се именува Чедомир Јакимовски, досега-
шен советник на републичкиот секретар за инфор-
мации. 

Број 17-1505/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Папов, с. р. 

390. 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен веоник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 јули 1979 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 

За потсекретар во Извршниот совет се имену-
ва Спасител Куљан, досегашен потсекретар во 
Извршниот совет. 

Број 17-1506/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

391. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за Из-
вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на седницата одржана на 12 јули 1979 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

За помошник секретар во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија се именува Миливој 
Симеоновски, досегашен помошник секретар во Из-
вршниот совет. 

Број 17-1507/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

392. 
Врз основа на член 22 ст. 7 од Законот за Из^ 

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 јули 1979 
година, донесе 

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

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

За помошник на секретарот на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија се именува 
Илија Глигоровски, досегашен заменик на начал-
никот на Управата на службата за државна без-
бедност на град Скопје. 

Број 17-1508/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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393. 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 јули 1979 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ 

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ 
ПРАШАЊА 

За советник на секретарот на Секретаријатот за 
кадровски прашања на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија се именува Јосиф Ми-
левски, досегашен советник на секретарот на Се-
кретаријатот за кадровски прашања. 

Број 17-1509/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Папов, с. р. 

394. 
Брз основа на член 33 и 34 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 јули 1979 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ 

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ 
ПРАШАЊА 

За советник на секретарот на Секретаријатот 
за кадровски прашања на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија се именува Ристо То-
невски, досегашен советник на секретарот на Се-
кретаријатот за кадровски прашања. 

Број 17-1510/1 
17 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

395. 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за 

формирање на средствата на солидарноста на Со-
цијалистичка Република Македонија за отстрану-
вање на последиците од елементарни непогоди и за 
воведување на „Недела на солидарноста" („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78), републичкиот се-
кретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 

СОЛИДАРНОСТА 

1. Организациите на здружен труд од областа 
на стопанството и други корисници на општестве-
ни средства кои на посебна сметка кај тие органи-
зации се водат средствата на солидарноста, долж-
ни се сите средства, со состојба на 31 август 1979 
година да ги уплатат на сметката број 40100-655-58 
— „Средства на солидарноста на Републиката за 
отстранување на последиците од елементарни не-
погоди" и тоа најкасно до 30 септември 1979 го-
дина. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 11-1872 
20 август 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

396. 
Врз основа на точката 48 и точката 50, потточ-

ка 3, став 5 од Наредбата за сметките за уплата 
на приходите на општествено-политичките заедни-
ци и нивните фондови, на самоуправните интерес-
ни заедници и другите самоуправни организации и 
заедници, за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 
9/78, 41/78 и 69/78), републичкиот секретар за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕ-
ОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки како и за утврдување на пре-
одни сметки и на збирни стапки за уплатување на 
придонесите од личен доход од работен однос и 
од доходот („Службен весник на СРМ", бр. 1/79 и 
12/79), во Прегледот Бр. 3 под а) од стопанството, на 
реден бр. 2 — Битола, стапката за основно образо-
вание „4,15" се заменува со „3,90", а збирната стап-
ка „12,50" се заменува со „12,25"; на реден бр. 20 
— Прилеп, стапката за основно образование „5,00" 
се заменува со „6,00", а збирната стапка „13,75" се 
заменува со „14,75" и на реден бр. 30 — Скопје, 
стапката за здравствено осигурување „6,80" се за-
менува со „6,50", стапката за вработување „0,60" се 
заменува со „0,50", а збирната стапка „12,80" се за-
менува со „12,40". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, на 
реден бр. 2 — Битола, стапката за основно образо-
вание „4,15" се заменува со „3,90", а збирната стап-
ка „13,25" се заменува со „13,00"; на реден број 15 
— Крива Паланка, стапката за култура „0,20" се 
заменува со „0,50", а збирната стапка „14,00" се за-
менува со „14,30"; на реден бр. 20 — Прилеп, стап-
ката за основно образование „5,00" се заменува со 
„6,00", а збирната стапка „14,30" се заменува со 
„15,30"; на реден број 21 — Пробиштип, стапката за 
социјална заштита „0,20" се заменува со „0,40", а 
збирната стапка „15,90" се заменува со „16,10"; на 
реден број 22 —Радовиш, стапката за физичка 
култура „0,30" се заменува со „0,20", а збирната 
стапка „15,73" се заменува со „15,63" и на реден број 
30 — Скопје, стапката за здравствено осигурување 
„6,80" се заменува со „6,50", стапката за вработува-
ње „0,60" се заменува со „0,50", а збирната стапка 
„14,10" се заменува со „13,70". 

2. Во Прегледот Бр. 4 под а) Стопанство, на ре-
ден број 2 — Битола, стапката за основно образо-
вание „4,15" се заменува со „3,90", а збирната стап-
ка „4,65" се заменува со „4,40" и на реден број 20 
— Прилеп, стапката за основно образование „5,00" 
се заменува со „6,00", а збирната стапка „5,50" се 
заменува со „6,50". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, на 
реден број 2 — Битола, стапката за основно обра-
зование „4,15" се заменува со „3,90", а збирната 
стапка „5,40" се заменува со „5,15"; на реден број 
15 — Крива Паланка, стапката за култура „0,20" се 
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заменува со „0,50", а збирната стапка „6,05" се за-
менува со „6,35"; на реден број 20 — Прилеп, стап-
ката за основно образование „5,00" се заменува со 
„6,00", а збирната стапка „6,05" се заменува со 
„7,05"; на реден број 21 — Пробиштип, стапката за 
социјална заштита „0,20" се заменува со „0,40", а 
збирната стапка „6,15" се заменува со „6,35" и на 
реден број 22 — Радовиш, стапката за физичка кул-
тура „0,30" се заменува со „0,20", а збирната стапка 
„6,98" се заменува со „6,88". 

3. Во Прегледот Бр. 5, на реден број 2 — Бито-
ла, стапката за социјална заштита „0,31" се заме-
нува со „0,20", а збирната стапка „1,09", се заменува 
со „0,98"; на реден број 15 — Крива Паланка, стап-
ката за култура „0,36" се заменува со „0,50", а збир-
ната стапка „1,106" се заменува со „1,246"; на ре-
ден број 20 — Прилеп, стапката за култура „0,13" 
се заменува со „0,35", стапката за социјална зашти-
та „0,14" се заменува со „0,28", а збирната стапка 
„0,90" се заменува со „1,26"; на реден број 21 — 
Пробиштип, стапката за социјална заштита „0,20" се 
заменува со „0,40", а збирната стапка „1,55" се за-
менува со „1,75"; на реден број 26 — Струмица, 
стапката за социјална заштита „0,15" се заменува со 
„0,12", стапката за здравствено осигурување за по-
вреда на работа и професионални заболувања „0,40" 
се заменува со „0,32", а збирната стапка „1,32" се 
заменува со „1,21" и на реден број 27 — Тетово, 
стапката за здравствено осигурување за повреда на 
работа и професионални заболувања „0,50" се за-
менува со „0,45", а збирната стапка „1,00" се заме-
нува со „0,95". 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на -објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-43/1 
28 август 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

397. 
Врз основа на точка 4 од Одлуката за компен-

зација на цената на лебот („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79 и 27/79), републичкиот секретар за 
финансии во согласност со републичкиот секретар 
за општостопански работи и пазар донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-

ЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 
ЛЕБОТ 

1. Основните организации на здружениот труд и 
имателите на дуќани во сопственост на граѓаните 
што произведуваат леб од брашно тип „800" и „1100", 
компензацијата на цената на лебот ја остваруваат 
според Одлуката за компензација на цената на ле-
бот, на начин и постапка утврдена со ова упат-
ство. 

2. Барањето за исплата на компензација за 
произведените количества на леб во месецот за 
кој се бара компензација се поднесува по истекот 
на месецот, а најдоцна до 10 јануари 1980 година. 

Организациите на здружениот труд барањето го 
поднесуваат до Службата на општественото книго-
водство кај која имаат жиро-сметка. 

Имателите на дуќанот барањето го поднесуваат 
преку општинскиот орган за приходи до Републич-
киот секретаријат за финансии. 

3. Спецификацијата за произведените количест-
ва на леб што се доставува со барањето, се изгот-
вува врз основа на книговодствената евиденција за 
дневното производство на леб во текот на месецот 
за кој се бара компензација на цената на лебот. 

Спецификацијата содржи: 
а) месецот за кој се доставува спецификација, 
б) вкупно произведени количества на леб во 

килограми: 
— од брашно тип „800" 
— од брашно тип „1100", 
в) износ на' компензација, и 
г) потпис и печат на корисникот на компенза-

цијата. 
Спецификацијата што ја доставува организа-

цијата на здружениот труд ја потврдува раководи-
телот на производството и раководителот на про-
дажбата на лебот. 

Спецификацијата што ја доставува имателот на 
дуќанот ја потпишува имателот на дуќанот. 

4. Спецификацијата на имателот на дуќанот ја 
потврдува општинскиот орган за пр.иходи врз ос-
нова на увидот во работните книги за набавените и 
потрошените количества на брашно и други пода-
тоци за произведените количества на леб во месе-
цот за кој се бара компензација. 

Со спецификацијата имателот на дуќанот до-
ставува и податоци за состојбата на залихите на 
брашно од тип „800" и „1100" на крајот на месецот 
за кој се бара компензација. 

5. Кога -Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за компензација на 
цената на лебот во поглед на пресметувањето на 
компензацијата и приложената документација' е 
исправно, го одобрува износот на компензацијата на 
товар на средствата на Републичкиот буџет за 1979 
година — Раздел 10, поз. 119 — Средства за регре-
си, премии и компензации. 

6. Оваа упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1933/1 
29 август 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

398. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на член 14, 
членовите 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 и 46 и на 
табеларниот преглед на стартните основи од Пра-
вилникот за утврдување на основите и мерилата за 
стекнување и распределба на средствата за лични 
доходи и примања од средствата за материјалните 
трошоци и заедничката потрошувачка на работна-
та заедница на Секретаријатот за стопанство и оп-
штествено планирање на Собранието на општина-
та Куманово, донесен од работната заедница на 
референдум одржан на 30 декември 1977 година, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија 
и членовите 15 и 20 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки; на седницата 
одржана на 20 јуни 1979 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставот 2 на член 14, чле-
новите 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 и 46 и табелар-
ниот преглед на стартните основи од Правилникот 
за утврдување на основите и мерилата за стекну-
вање и распределба на средствата за лични доходи 
и примања од средствата за материјалните трошо-
ци и заедничката потрошувачка на работната заед-
ница на Секретаријатот за стопанство и општестве-
но планирање на Собранието на општината Кума-
ново, донесен од работната заедница на референдум 
одржан на 30 декември 1977 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Секретаријатот за стопанство и 
општествено планирање на Собранието на општи-
ната Куманово на начинот определен за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. По повод поднесена претставка, Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 35/79 од 17 
мај 1979 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со чле-
нот 23 од Уставот на СР Македонија и со членот 
129 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
ставот 2 на член 14 предвидува зголемување на 
личниот доход на работниците во Отсекот за ин-
спекциски работи за работа во вонредни услови 
(прекувремена работа, работа во празник, ноќна ра-
бота) и определува различни изноои на бодови по 
овој основ зависно од стручната подготовка. 

Во членовите 32 и 34 школската подготовка е 
утврдена како основ во распределбата на средства-
та за лични доходи и е определен износ на бодо-
ви за секој степен школска подготовка: за висока 
100 бода, за виша 85, за средна 65 и за нижа 40—50 
бода. Понатаму во членовите 35, 36, 37 и 39 каде 
што се утврдени мерила за другите основи, Су-
дов утврди дека основите сложеност, одговорност, 
напор, обем на работа и услови на работа се сте-
с н у в а н и во четири степени зависно од шкотската 
подготовка. Така, работник со високо образование 
за средно сложени работи добива 55 бода, работник 
со виша добива 40 бода, а за истата таа работа 
работник со средно образование добива 35 бода, од-
носно со ниже образование 25 бода. На овој начин 
се степенуваше и другите наведени основи така што 
за иста одговорност, напор или услови на рабо-
та, различно се вреднува трудот на работниците 
во зависност од школската подготовка. 

Судов исто така утврди дека според членот 43 
од оспорениот правилник резултатите на работниот 
придонес се оценуваат а тоа го врши посебна ко-
мисија тромесечно. Во членовите 44, 45 и 46 се ре-
гулира постапката за утврдувањето на резултати-
те од трудот, но нема поблиски одредби односно 
критериуми и мерила на основа на кои ќе се оце-
нува придонесот и ќе се врши наградување на кон-
кретно реализираниот труд. 

Во правилникот е утврдена и табела на старт-
ни основи дадена во фиксни износи без да се 
прикажат посебните износи на бодови за секој ос-
нов, што значи дека за утврдените основи нема 
определено посебни мерила и не се гледа како е 
утврдена стартната основа на личниот доход за вр-
шење на работите и работните задачи. 

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби, спо-
ред резултатите на неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Според ставот 2 на член 129 од За-
конот за здружениот труд 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 резултати-
те од трудот и работењето што ќе ги оствари ос-
новната организација. Во ставот 3 на истиот член 
е определено дека придонесот на рабо-тникот во 
работата се утврдува зависно од квантитетот и ква-
литетот на работата, земајќи го предвид особено 
обемот и сложеноста на работата, квалитетот на ос-

тварените резултати од трудот, успешноста во ко-
ристењето на средствата на трудот, остварените за-
штеди во работата, користењето на работното време, 
одговорноста во работата и условите под кои ра-
боти работникот. 

Од овие уставни и законски одредби произле-
гува дека личниот доход на работникот зависи од 
резултатите на неговиот труд и неговиот личен при-
донес во зголемувањето на доходот на основната 
организација. За спроведување на ова уставно на-
чело работниците во основната организација утвр-
дуваат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи. Во врска со тоа, Судов 
смета дека стручната подготовка може да има не-
посредно влијание врз работниот придонес на работ-
никот, но само како израз на сложеноста на рабо-
тите и работните задачи. Затоа Судов смета дека не 
е во согласност со уставното начело на распредел-
ба според трудот другите основи за стекнување на 
личниот доход да се ставаат во положба на завис-
ност и условеност од степенот на школска подготов-
ка, па системот на наградување во работната за-
едница да се сведува на повеќекратно вреднување 
на школската подготовка и на нејзино предимензи-
онирање во однос на другите основи, поради што 
оцени дека ставот 2 на член 14 и членовите 35, 36, 
37, 38 и 39 не се во согласност со Уставот и законот. 

Во однос на вреднувањето на конкретниот при-
донес, Судов смета дека одредбите од оспорениот 
правилник иако содржат норми за постапката и 
органите за оценување на тој придонес, не се во 
согласност со Уставот и законот затоа што не со-
држат конкретни критериуми за оценување на тру-
дот и мерилата за соодветно наградување. 

Со оглед на тоа што ниту во текстуалниот дел 
ниту во табеларниот дел не се утврдени мерила 
за секое работно место поединечно, туку табелар-
ниот дел ги прикажува стартните основи на лични-
те доходи во фиксен износ, Судов смета дека и 
овој дел од правилникот не е во согласност со Ус-
тавот и законот. 

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

У. бр. 35/79 
20 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

399. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на алинеите 1, 2 и 3 во 
делот Ш на член 38 од Правилникот за основите и 
мерилата за стекнување доход, распоредување на 
чистиот доход, за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен 
од работниците во Основното училиште „Гоце Дел-
чев" во Кавадарци со референдум на 14 јануари 
1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР 
Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата од 28 јуни 1979 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 1, 2 и 3 во де-
лот Ш на член 38 од Правилникот за основите и 
мерилата за стекнување доход, распоредување на 
чистиот доход, за распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка, донесен од 
работниците во Основното училиште „Гоце Делчев" 
во Кавадарци со референдум на 14 јануари 1978 
година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основното училиште „Гоце Делчев" 
во Кавадарци на начинот определен за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 53/79 од 23 мај 1979 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одред-
бите од актот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка. Постапката беше поведена затоа што пред Су-
дов основано се постави прашањето за нивната 
согласност со начелото за наградување според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија, а разработено во ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, како и со ставовите 
1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспита-
ние и образование, затоа што стручната подготов-
ка на наставниците различно се вреднува во за-
висност од степенот на стручната подготовка на на-
ставникот иако изведуваат еднакви работи и работ-
ни задачи во одделенската или предметната на-
става. 

4. Во текот на постапката и на седницата Су-
дов утврди дека во делот Ш на членот 38 во кој 
член е утврдена аконтацијата на личниот доход на 
наставниците и се утврдени мерила за придонесот 
во работата по основот стручна оспособеност во 
распон од 10 до 90 бодови. Така, за работникот со 
висока стручна подготовка утврдени се 90 бодови, 
за работникот со виша 60 бодови, за работникот со 
средна стручна подготовка 30 и за останатите ра-
ботници (ВКВ, КВ и нижа стручна подготовка) за 
секој понизок степен на стручна подготовка помал-
ку за 5 бодови. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78), настав-
ници за одделенска настава во основното училиште 
можат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултет — педагошка група и педагошка акаде-
мија — отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Наставници по пред-
метна настава во основното училиште, според ста-
вот 2 од истиот член, можат да бидат лица што за-
вршиле еднопредметна или двопредметна соодвет-
на група за образование на наставници на: фа-
култет, висока школа, ликовна академија, музичка 
академија, педагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка како средство за изразување сложеноста на 
работите и работнтие задачи има значење во систе-
мот на распределбата на средствата за личните до-
ходи, така што за работите и работните задачи за 
кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка оправдано е од гледиштето на начелото 
за наградување според трудот да се предвидува по-
високо мерило по тој основ во однос на работите 
и работните задачи за кои е предвиден понизок 
степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаи-
те кога за вршење на одредени работи и работни 
задачи се предвидени повеќе степени на стручна 
подготовка и сложеноста на тие работи и работни 
задачи е еднаква, вреднувањето на стручната под-
готовка може да се врши не според подготовката 
што ја има конкретниот работник, туку според сло-
женоста на работите и работните задачи кои се вр-
шат. Имено, ако за вршењето на одредени работи и 
работни задачи алтернативно се утврдени повеќе 
степени на стручна подготовка, како што тоа е 
предвидено со членот 79 од означениот закон, тоа 
значи дека сложеноста на тие работи и работни за-
дачи е таква да може со успех да ги врши секој од 
работниците што има еден од утврдените степени 
на стручна подготовка. 

Поради тоа Судов смета дека при вреднување-
то на работите и работните задачи на наставниците, 
кога е во прашање еднаква сложеност на работите 
и работните задачи и кога со законот е утврдено 
дека со било кои од предвидените степени со успех 
ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од един-

ствени мерила затоа што стручната подготовка е 
основен елемент за одредување степените на сло-
женоста на работите и работните задачи. На овој 
начин не се обезвреднува значењето и влијанието 
на стручната подготовка во развиен систем на ос-
новите и мерилата за распределба на личните до-
ходи според вложениот труд затоа што доколку ра-
ботникот со повисок степен на стручна подготов-
ка при утврдувањето на конкретните резултати по-
стигнати во работата покаже дека работите и ра-
ботните задачи ги извршил со поголем успех по 
квалитет и квантитет, тогаш тоа секако треба да 
се одрази и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со алинеите 1, 2 и 3 од 
делот Ш на член 38 од оспорениот правилник за 
лични доходи на училиштето на наставниците кои 
изведуваат одделенска или предметна настава, по 
основот стручна подготовка е утврден различен из-
нос на бодови односно предвидени се различни ме-
рила во зависност од тоа каква стручна подготов-
ка имаат наставниците што вршат еднаква сло-
женост на работите и работните задачи во одде-
ленската односно предметната настава, Судов утвр-
ди дека овие одредби од правилникот не се во со-
гласност со начелото за наградување според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и разработено во ставот 1 на член 126 од За-. 
конот за здружениот труд, и дека се во спротив-
ност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование. 

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

У. бр. 53/79 
28 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

400. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на табеларниот преглед 
на членот 22 од Правилникот за остварување и 
распределба на чистиот доход и средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка, донесен од 
работниците во Основното осумгодишно училиште 
„Маршал Тито" од Стрелце, општина Кичево, во 
делот во кој е извршено вреднување на воспитно-
образовните работи и работни задачи по основот 
сложеност, на основа членот 433 од Уставот на СР 
Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата од 7 јули 1979 годи-
на донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА табеларниот преглед на чле-
нот 22 од Правилникот за остварување и распре-
делба на чистиот доход и средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Основното осумгодишно училиште 
„Маршал Тито" од Стрелце, општина Кичево, во 
делот во кој е извршено вреднување на воепитно-
образовните работи и работни задачи по основот 
сложеност. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното осумгодишно училиш-
те „Маршал Тито" од Стрелце општина Кичево на 
начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 65/79 од јуни 1979 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбата 
од актот означен (во точката 1 на оваа одлука. По-
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- стапката беше поведена затоа што основано се по-
стави прашањето за нејзината согласност со наче-
лото за наградување според трудот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на постапката и на седницата Судов утвр-
ди дека во неговиот член 22 е определена аконта-
цијата на личниот доход одделно за работите и 
работните задачи кои се вршат во училиштето од-
носно утврдени се мерила по основите: обем, сло-
женост, одговорност и услови за работа. Наставно-
воспитните работи и работни задачи е определено 
да може да ги врши: учител, наставник и професор. 
При утврдувањето мерила по предвидените осно-
ви за овој вид работа и работени задачи се тргнало 
од еднаков износ на бодови, меѓутоа по основот 
сложеност е направена разлика во зависност од 
тоа дали наставникот има средна, виша или висока 
стручна подготовка, па за учителот се определени 
80, за наставникот 130, а за професорот 180 бо-
дови. 

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/78) наставници за одделенска 
настава во основното училиште можат да бидат ли-
ца што завршиле филозофски факултет — педа-
гошка група и педагошка академија — отсек за од-
деленска настава и лица што завршиле учителска 
школа. Во ставот 2 на истиот член, наставници по 
предметна настава во основно училиште можат да 
бидат лица што завршиле еднопредметна или дво-
предметна соодветна група за образование на на-
ставници на факултет, висока школа, ликовна ака-
демија, музичка академија, педагошка академија 
или виша школа. 

Според мислењето на Судов, стручната подго-х 

товка како средства за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределба на средствата за лични до-
ходи, така што за работите и работните задачи за 
кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка оправдано е од гледиштето на начелото за 
наградување според трудот да се предвидува по-
високо мерило по тој основ во однос на работите и 
работните задачи за кои е предвиден понизок сте-
пен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите 
кога за вршење на одредени работи и работни за-
дачи се предвидени повеќе степени на стручна под-
готовка, вреднувањето на стручната подготовка мо-
же да се врши не според подготовката што ја има 
конкретниот работник, туку според сложеноста на 
работите и работните задачи што се вршат. Имено, 
ако за вршењето на одредени работи и работни за-
дачи алтернативно се утврдени повеќе степени на 
стручна подготовка, како што е тоа предвидено со 
членот 79 од означениот закон, тоа значи дека сло-
женоста на тие работи и работни задачи е таква 
да може со успех да ги врши секој од работниците 
кој има еден од утврдените степени на стручна 
подготовка. 

Поради тоа Судов смета дека при вреднување-
то на работите и работните задачи на наставници-
те, кога е во прашање еднаква сложеност на рабо-
тите и работните задачи и кога со законот е утвр-
дено дека со било кој од предвидените степени со 
успех ќе се изведува наставата во основните учи-
лишта, мора да се поаѓа од единствени мерила за-
тоа што стручната подготовка е основен елемент за 
одредување степените на сложеноста на работите и 
работните задачи. На овој начин не се обезвреднува 
значењето и влијанието на стручната подготовка во 
развиен систем на основи и мерила за распредел-
ба на средствата за личните доходи според вло-
жениот труд затоа што доколку работникот со по-
висок степен на стручна подготовка при утврдува-
њето на конкретните резултати покаже дека ра-
ботите и работните задачи ги извршил со поголем 
успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа секако ќе 
се одрази и на неговиот личен доход, 

Со оглед на тоа што во оспорениот дел на табе-
ларниот преглед на членот 22 од правилникот за 
распределба на средствата за лични доходи на учи-
лиштето, е предвидено различно вреднување по ос-
новот сложеност на наставно-воспитните работи и 
работни задачи, кои по правило се исти, а раз-
личното вреднување се должи само по степенот на 
стручната подготовка на наставниците кои вршат 
еднаква сложеност на работите и работните зада-
чи, во одделенската односно предметната настава, 
Судов утврди дека овој дел од оспорениот член од 
правилникот не е во согласност со начелото за на-
градување според трудот, утврдено во членот 22 
од Уставот на СР Македонија и разработено во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и тоа дека е во спротивност со ставовите 1 и 
2 на член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование. 

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

У. бр. 65/79 
7 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

401. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на алинејата 2 од став 
1 на член 9 од Одлуката за условите за експлоата-
ција на песок, камен и чакал од коритата и бре-
говите на реките: Вардар, Лакавица, Маздрача, Ра-
дика и другите природни водотеци, донесена од Со-
бранието на општината Гостивар, на 25 декември 
1979 година, на основа членот 433 од Уставот на СР 
Македонија и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното значење на неговите одлуки, на седница-
та по јавната расправа одржана на 28 јуни 1979 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Работната органи-
зација „Водостопанство — Вруток" од Гостивар за 
оценување уставноста и законитоста на алинејата 2 
од став 1 на член 9 од Одлуката за условите за 
експлоатација на песок, камен и чакал од кори-
тата и бреговите на реките: Вардар, Лакавица, 
Маздрача, Радика и другите природни водотеци, 
донесена од Собранието на општината Гостивар на 
25 декември 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општината Го-
стивар". 

3. Работната организација „Водостопанство — 
Вруток" од Гостивар му поднесе предлог на овој 
Суд да ја оцени уставноста и законитоста на од-
редбата од одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
Собранието на општината Гостивар на седницата 
одржана на 25 декември 1975 година донело Одлу-
ка за условите за експлоатација на песок, камен и 
чакал од коритата и бреговите на реките: Вардар, 
Лакавица, Маздрача, Радика и другите природни 
водотеци. Според членот 4 од оваа одлука, експлоа-
тацијата на песок, камен и чакал од коритата и 
бреговите на споменатите реки и другите природ-
ни водотеци и се отстапува на Водостопанската ор-
ганизација на здружениот труд „Вруток" од Гости-
вар. Организацијата на здружениот труд „Вруток" 
според вториот став на овој член, како корисник 
на минералните суровини го определува локалите-
тот, начинот и условите на експлоатацијата и се 
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обврзува да ги изврши можните регулационо за-
штитни работи и да ги снабдува градежните орга-
низации и индивидуалните корисници со песок, ка-
мен и чакал. Според ставот 1 на член 9 од одлу-
ката, за секој одобрен кубен метар песок, камен и 
чакал, „Водостопанството — Вруток" се задолжува 
да наплатува по 5 динари на име републичка такса 
и по 5 динари на име општинска такса. Во членот 
10 од одлуката е предвидено општинската такса од 
членот 9 да се користи за решавање на водосто-
пански проблеми во општината, претежно од за-
штитен карактер како што се: финансирање на ра-
ботите за одбрана од поплави, заштита на земјиш-
тето од ерозии, заштита од елементарни непогоди 
под дејство на вода и за изградба и одржување на 
изградени водостопански објекти. 

5. Според ставот 2 на член 3 од Законот за 
водите („Службен весник на СРМ" бр. 47/73), со 
природните водотеци, природните езера и природни-
те извори управува општината на чие подрачје се 
наоѓаат. Според членот 7 на овој закон, општините 
се грижат за изградба, реконструкција и одржу-
вање на заштитните објекти и постројки и за за-
штита на изворите на води за пиење. Изградбата, 
реконструкцијата и одржувањето на заштитните 
постројки и објекти, според вториот став на овој 
член, општината ги доверува на водостопанска ор-
ганизација на здружениот труд, врз основа на склу-
чен договор. Според ставот 1 на член 100 од зако-
нот, од коритата и бреговите на природните водо-
теци и езера може да се врши експлоатација на 
песок, камен и чакал, само со претходно одобре-
ние и со плаќање на такса. 

Согласно наведените уставни и законски одред-
би, Судов смета дека општината е овластена за сто-

рени трошоци од корисниците при експлоатацијата 
на песок, камен и чакал да наплатува одреден на-
доместок заради заштитно уредување на коритата 
и бреговите на реките од кои се врши оваа експло-
атација. Според тоа оспорената давачка која ја 
пропишало Собранието на општината Гостивар и ја 
наплатувало како општинска такса, нема елементи 
на фискална давачка односно такса туку таа прет-
ставува надомест за сторени или предизвикани тро-
шоци. Ова затоа што со секое вадење на песок, 
камен и чакал од коритата и бреговите на реките 
и другите природни водотеци се предизвикуваат 
одредени промени на коритата и бреговите на реки-
те, за чие санирање се потребни одредени финан-
сиски средства. При заземањето на овој став Судов 
имаше предвид дека и средствата прибрани во вид 
на „такса" според оспорената одлука се користат 
токму за овие цели и за учество во програмата на 
Републичкиот фонд за води со кој се финансира и 
изградбата, реконструкцијата и одржувањето на 
заштитните објекти и постројки. 

Поради тоа Судов смета дека оспорената да-
вачка по својата суштина не е такса во смислата 
на Законот за републичката такса на вода, туку 
претставува надоместок за сторени трошоци, па 
поради тоа оцени дека оспорената одлука не е во 
несогласност со Уставот и законот. 

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

У. бр. 82/79 
28 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

288. 

Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 200 
точка 5 од Статутот, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Охрид, на својата седница одржана на ден 
22 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 
БР. 05-12533 И ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за виси-

ната на придонесите за финансирање на здравстве-
ното осигурување на земјоделците за 1978 година 
бр. 05-12533, објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 26/78 и за 1979 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

Бр. 05-5901 
22 декември 1978 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Димче Петрески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО - СКОПЈЕ 

289. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност („Сл. 
весник на СРМ" број 13/78) и член 19, точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница за вработување 
— Скопје, Собранието на СИЗ за вработување — 
Скопје, на својата УШ-ма редовна седница одржа-
на на 28. 05. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на по-

драчјето на град Скопје, за 1979 година, се утвр-
дува на 0,50%. 

Член 2 
Придонес за вработување уплатуваат работни-

ците и работодавачите, членови на СИЗ за врабо-
тување Скопје. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за вработување е: 
— за работниците во основната организација и 

за работниците вработени кај работодавачот, лич-
ниот доход на работниците, во кој се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот до-
ход (бруто личен доход) и 

— за работодавачот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавачот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 15% од паушалниот износ на да-
нокот. 
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Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување според осно-
вицата што ја утврдува Републичката заедница на 
вработувањето. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување, се применуваат со-
одветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Облогот и наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавачите го врши надлежниот ор-
ган за приходи на собранието на општината. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, со примена од 01. 01. 1979 
година, а да се објави во „Службен гласник на град 
Скопје". 

Број 02-2162/1 
28 мај 1979 година 

Скопје Претседател, 
Санде Станковски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Лицето Пајевиќ Никола од Скопје, ул. „Пандур 
Шишков" бр. 26 ги има загубено чековите по пар. 
бр. 01-45544/05 со сериски бр. 4000600 на износ од 
500,00 дин., серија бр. 4000601 на 1.000,00 дин., серија 
бр. 4000602 на 1.000,00 дин., серија бр. 4000608 на 
3.000,00 дин., серија бр. 4000604 на 3.000,00 дин., се-
рија бр. 4000605 на 3.000,00 дин., серија бр. 4000606 на 
4.000,00 дин., серија бр. 4000607 на 4.000,00 дин., из-
дадени од Стопанската банка — Скопје на име по-
трошувачки кредит. 

Се поканува секој оној кај кото се наоѓаат гор-
ните чекови или нешто знае за истите да ги доста-
ви во судот или го извести судот за истите. Во спро-
тивно, по истекот на 60 дена од објавувањето на 
огласот, чековиве ќе се прогласат за поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 61/79 го-
дина. 
Ј 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување ис-
плата на имотно-правно барање по тужбата на ту-
жителот Локмани Изаир од село Мала Речица, про-
тив тужениот Насир Али од Пакистан, со непоз-
ната адреса. 

Со оглед дека тужениот Насир Али од Репуб-
лика Пакистан е со непозната адреса, се повикува 
во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огла-
сот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
или определи свој полномошник кој ќе се јави 
во судот и ќе ги штити неговите интереси. Во спро-
тивно! судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе ги Штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1538/78. 
(50) 

Пред овој суд се води спор за исполнение на 
договор од страна на тужителите Шакири Рефик 
и други од село Г. Речица, против тужените Иби-
ши Шериф од село Г. Речица и Исени Нуиов Мус-
ли од Република Турција, сега со непозната адреса. 

Се поканува тужениот Исени Нуиов Мусли да 
се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или да опре-
дели свој полномошник. Во спротивно Општински-
от суд во Тетово ќе му постави привремен стара-
тел кој ќе ги штити неговите интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 18/79. (51) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1434 од 15. VI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-799-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Ученичкиот дом „Здравко Чочковски" 
— Џ.О. — Дебар со следните податоци: Досегаш-
ниот застапник в. д. директорот Малиќ Алајбегу 
ќе го потпишува Ученичкиот дом „Здравко Чоч-
ковски" ЦО — Дебар, како директор со неограни-
чено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1434 од 15. VI. 1979 г. (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 70 од 7. VI. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1380-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, Д.О. — Кичево со след-
ните податоци: Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата е 
основана со Самоуправна спогодба бр. 01-109/2 од 
12. ХП. 1975 година. 

СИЗ е основана од 55 основачи. 
Основни дејности: 140235 — СИЗ за општествена 

заштита на децата. 
СИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Застапник на СИЗ е Касум Садику, секретар, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
70/1979 година. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 96 од 7. VI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1382-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево со следните податоци: 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, со целосна одговорност, Кичево, 
ул. „Мирко Милески" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-520 од 4. IV. 1974 
година што ја имаат заклучено 61 основач. 

Самоуправната интересна заедница во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а во рамките на овластувањата утвр-
дени со Самоуправната спогодба за основање и 
Статутот. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица самоуправната интересна заедница одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Левче На-
стески, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 96/1979 година. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 97 од 7. VI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1381-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ за старосно осигурување на земјоделците на 
општината Кичево со следните податоци: Само-
управна интересна заедница за старосно осигуру-
вање на земјоделците на општината Кичево, со це-
лосна одговорност, Кичево, ул. „Мирко Миле-
ски" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-4730 од 25. X. 1978 
година што ја имаат заклучено 39 основачи. 
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Основна дејност: 140238 — Самоуправна инте-
ресна заедница за старосно осигурување на земјо-
делците. 

Самоуправната интересна заедница во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а во рамките на овластувањата утвр-
дени со Самоуправната спогодба за нејзиното осно-
вање, односно Статутот. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Самоуправната интересна заедница од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Левче Нас-
тески, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 97 од 7. VI. 1979 година. (144) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1079 од 15. VI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-592-4-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирање-
то на ООЗТ Македонски народен театар со О.СОЛ,О 
на ООЗТ — Скопје, ООЗТ за прикажување на ба-
летски дела „Балет" со О.СУБ.О — Скопје, буле-
вар „ЈНА" бб, со следните податоци: ООЗТ „Ба-
лет" е основана со одлуката бр. 0204-133/1 од 20. I. 
1979 година донесена од Собирот на работниците на 
работната група Балет на ООЗТ Опера и Балет 
на МНТ. 

Основни дејности: 120341 — Сценско музичка 
дејност, балетска активност. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, освен за работите кои 
со самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ 
во Р.О. се пренесени на работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

Останатите ООЗТ во состав на работната орга-
низација за обврските на оваа ООЗТ сторени во 
правниот промет одговараат со ограничена субсиди-
јарна одговорност До износ од 50.000,00 динари. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износ од 
50.000,00 динари, а за останатите ООЗТ во состав на 
работната организација одговара ограничено суб-
сидијарно до износ од 50.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Ан-
тон Баталаковски, в.д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1079/1979 год. (146) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1076 од 12. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-437-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Единство" Д.О. - Македонски Брод со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник на учи-
лиштето Новеска Вера, директор, а се запишува 
како нов застапник Неделко Трајаноски, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1076/1979 година. (145) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1446 од 22. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-18-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Кочо Ра-
цин", село Лазарополе со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Даме Мелковски, в.д. 
директор7, а се запишува како нов застапник Јоси-
фовски Ристо, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1446/1979 година. (148) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1364 од 20. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1397-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на Монтажно-инеталатерската задруга „Енерговод" 
со целосна одговорност и ограничено емство — 
Скопје, ул. „Горѓи Андреевиќ — Кун" број 1, со 
следните податоци: Задругата е основана со договор 
на основачкото собрание, одржано на ден 16. V. 
1979 година. 

Основачи на задругата се: Михајловски Милен-
ко, Дукадиновски Павле, Бурнески Спасе, Крстев-
ски Милан, Василевски Душан и Трајковски Сто-
јан. 

Основни дејности: инсталатерска за водовод, 
гасни постројки и канализација; инсталатерска за 
централно греење и уреди за канализација и др. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Задругарите здружени — основачи на задруга-
та, во правниот промет со трети лица одговараат 
во границите на своето парично емство од по 
3.000,00 динари и тоа за обврските настанати пред 
нивното истапување во рок од 2 години по преста-
нувањето. 

Лице овластено да ја потпишува задругата е 
Миленко Михајловски, в.д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1364/1979 година. (150) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решени-
ето Фи. бр. 1449 од 22. VI. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-374-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Детската градинка „13 Ноември" — 
Скопје, ул. „Никола Тримпаре" бр. 17-а со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Камилова Трајана, директор, а се запишува како 
нов застапник Стефановска Софија, директор, со 
РЈеограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1449/1979 година. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2117/78 од 20. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-244-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Институтот за фолклор" „Марко 
Цепенков" Џ.О. — Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 3, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник др. Органџиева Цветанка, директор, без 
ограничување, а се запишува како нов застапник 
др. Галаба Назим, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2117/78/1979 година. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2277/78 од 29. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1102-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на работната 
организација Стручна служба за унапредување на 
индивидуалното земјоделство „Порече" Ц.О. — Ма-
кедонски Брод, со следните податоци: Работната 
организација е основана со одлука на Собранието 
на општината Македонски Брод, бр. 02-1061/1 од 29. 
VI. 1975 година. 

Основни дејности: 020201 — земјоделски услуги 
за растително производство. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, работната организација одговара со си-
те свои средства. 

Лице овластено за застапување е Лазески Ла-
зар, в.д. раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2277/78 од 29. VI. 1979 година. (158) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со решени-
ето Фи. бр 1148 од 5. VII. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-41-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Земјоделската задруга „Треска" со це-
лосна одговорност и ограничено емство — село Мо-
дриште, Македонски Брод, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Алексоски Синадин, 
директор, а се запишува како нов застапник Цве-
таноски Божидар, директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1148/1979 година. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1474 од 3. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1067-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ѕидаро-фасадерската задруга „Сло-
га" — Неготино, ул. „Јане Сандански" бр. 16, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Трифунов Блажо, директор, а се запишува ка-
ко нов застапник Нацев Ангел, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1474/1979 година. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1905/78 од 29. VI. 1979 година, на 
регистарска влошка бр. 1-422-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на поблиската адреса 
на Ветеринарната станица „Тетово" Џ.О. — Тето-
во, ул. „29 Ноември" бб, со следните податоци: Се 
запишува промената на поблиската адреса на Ве-
теринарната станица - Тетово, ул. „ЈНА" бр. 104, 
која во иднина ќе гласи: Ветеринарна станица „Те-
тово" Д.О. - Тетово, ул. „29 Ноември" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1905/78/1979 година. (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1454 од 7. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1098-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Бајрам Ша-
бани" Д.О. - Куманово, ул. „Карл Маркс" бр. 52, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник на Училиштето Јашар Саити, в.д. директор, 
а се запишува како нов застапник Јашар Саити, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1454/1979 година. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1513 од 11. VII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-8-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на ООЗТ Универзитетски центар за 
математичко-технички науки, О.СОЛ.О. со ООЗТ — 
Скопје, ООЗТ Хемиски факултет — Скопје со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
д-р Димче Тошев, декан, а се запишува како нов 
застапник д-р проф. Иван Петров, декан, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1513/1979 година. (171) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1512 од 10. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-595-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на Партизански дом „Сандево" Д.О. — 
Сандево, Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Рајчевски Јован, директор, 
со целосно овластување, а како нов застапник да се 
запише лицето Андоноски Живе, директор, со целос-
но овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1512/1979 година. (172) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 773/78 од 10. VII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1166-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на работната 
организација Факултет за филозофско-историски 
науки, со ограничена солидарна одговорност на 
ООЗТ — Скопје, булевар „Крсте Мисирков" бб, со 
следните податоци: Факултетот за филозофско-ис-
ториоки науки е основан со спојување на Институ-
тот за национална историја и Филозофскиот факул-
тет, врз основа на Самоуправ-ната спогодба за здру-
жување во работна организација, усвоена на ре-
ферендумите одржани на 11. VI. 1976 година однос-
но на 7. VI. 1976 година. 

Основни дејности: 120145 — образовно-воспитна 
дејност; 120205 — научно-истражувачка дејност во 
областа на општествените науки. 

Во правниот промет со трети лица самостојно 
истапува во свое име, а за сметка на ООЗТ. 

Основните организации на здружениот труд во 
состав на работната организација одговараат за неј-
зините обврски сторени во правниот промет со тре-
ти лица ограничено солидарно до износ од 1.000,00 
динари. 

Проф. Методија Соколоски, в.д. претседател на 
Колегијалниот работоводен орган на факултетот, 
без ограничување. 

Во состав на работната организација се наоѓаат 
следните ООЗТ: 

Факултет за филозофско-историски науки, со 
ограничена солидарна одговорност на ООЗТ — 
Скопје, булевар „Крсте Мисирков" бб, ООЗТ Фи-
лозофски факултет, О.СОЛ.О ^ Скопје, булевар 
„Крсте Мисирков" бб. 

Основни дејности: 120145 — факултети и високи 
школи за општествени науки. 

ООЗТ во правниот промет со трети лица само-
стојно истапува. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства 
со кои располага. 

За обврските на работната организација оваа 
ООЗТ одговара ограничено солидарно до износ од 
1.000 динари. 

За обврските на другата ООЗТ оваа ООЗТ од-
говара ограничено солидарно до износ од 5.000 
динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е д-р 
Благоја Петроски, декан, без ограничување. 

Факултет за филозофско-историски науки со 
ограничена солидарна одговорност на ООЗТ — 
Скопје, булевар „Крсте Мисирков" бб, ООЗТ Ин-
ститут за национална историја, О.СОЛ.О — Скопје, 
кеј „Димитар Влахов" бб. 

120206 — научно-истражувачка дејност во об-
ласта на историјата. 

Во правниот промет со трети лица ООЗТ са-
мостојно истапува. 

За своите обврски сторени во правниот про-
мет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои 
средства со кои располага. 

За обврските на работната организација оваа 
ООЗТ одговара ограничено солидарно до износ од 
1.000 динари. 

За обврските на другата ООЗТ оваа ООЗТ од-
говара ограничено солидарно до износ од 5.000 ди-
нари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Александар Христов, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 773/78 од 10. VII 1979 година. (173) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 59 од 7. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1401-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Републичката заедница на културата Д.О. — Скоп-
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је, Градски ѕид, блок III, локал 15-а, со следните 
податоци: Републичката заедница на културата е 
основана со самоуправна спогодба бр. 08-437 од 17. 
Ш. 1978 година. 

Републичката заедница на културата има 34 ос-
новачи. 

14023 — група самоуправни интересни заедни-
ци во областа на општествените дејности. 

140233 — подгрупа самоуправни интересни за-
едници за култура. 

Во правниот промет презема овластувања во 
свое име и за своја сметка. Неограничено овласту-
вање. 

Во правниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства — целосно овластување. 

Јордан Леов, претседател на Собранието на 
Републичката заедница на културата — без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 59/1979 година. (174) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1514 од 11. VII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-744-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Станицата за заштита на растени-
јата „Здравплод" Ц.О. - Гевгелија, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ата-
насов Живко, директор, а се запишува како нов 
застапник Баламовски В. Трајко, дипл. инж. агро-
ном, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1514/1979 година. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 165 од 18. VI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1396-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ Заедница за вработување Д.О. — Кавадарци, 
ул. „7-ми Септември" бр. 74, со следните податоци: 
Заедницата за вработување е основана со самоу-
правна спогодба бр. 02-499 од 14. ХП. 1978 година. 

Заедницата за вработување е основана од 119 
основачи. 

140236 - Самоуправна интересна заедница во 
областа на вработувањето. 

Целосна одговорност, истапувајќи во свое име 
и за своја сметка. 

Целосна одговорност, со сите свои средства. 
Колевски Јован, секетар на Заедницата, без 

ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

165/1979 година. (182) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 58 од 11. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1406-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница за старосно осигурување на 
земјоделците, со целосна одговорност, Крива Па-
ланка, ул. „Маршал Тито" бр. 135, со следните по-
датоци: Општинската заедница за старосно осигу-
рување на земјоделците е основана со самоуправна 
спогодба за здружување — основање. 

Општинската заедница за старосно осигурување 
на земјоделците е основана од 60 основачи. 

Основни дејности: 140239 — Општинска заедни-
ца за старосно осигурување на земјоделците. Во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а во рамките на овласту-
вањата утврдени со Самоуправната спогодба за неј-
зиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Општинската заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување на Општинската 
заедница за старосно осигурување на земјоделците 
е Киро Јовевски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
58/1979 година. (183) 

Окружниот стопански суд. во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1479 од 12. VII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-2-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Универзитетскиот центар за ма-
тематичко-технички науки О.СОЛ.О. со ООЗТ — 
Скопје, ООЗТ Градежен факултет — Скопје, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник проф. Димитар Миладинов, а се запишува ка-
ко нов застапник проф. м-р Борис Кољозов, дипл. 
град. инж., декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1479/1979 година. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1481 од 10. VII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1481-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на договорната организација на здружен труд 
Електромеханичка-инсталатерска договорна органи-
зација на здружен труд „Неон" Ц.О. - Скопје, ул, 
„27 Март" бр. 7, со следните податоци: Организа-
цијата е основана со договор потпишан од страна 
на Собранието на општината „Центар", Општински-
от совет на Сојузот на синдикатите, Стопанската 
комора и членовите на договорната организација од 
15. VI. 1979 година. 

Основачи на договорната организација се: Кр-
стевски Љубомир, Неделковски Кир,ил, Петковски 
Борис и Спировски Драги. 

Основни дејности: 050301 — поставување и по-
правка на електрична инсталација. 

Споредни дејности: 090131 — поправка и одр-
жување на електрични апарати за домаќинствата; 
090132 — поправка и одржување на радио-теле-
визиски, телефонски апарати и уреди; 090139 — 
поправка и одржување на електрични мотори за 
градежништвото и останати електротехничко апа-
рати и уреди. 

Договорната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, договорната организација одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на договорна-
та организација е Љубомир Крстевски, раководи-
тел, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1481/1979 година. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1491 од 12. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1405-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата „Електросонд" — Градежна занатска за-
друга, со целосна одговорност и ограничено емство 
— Скопје, ул. „840" бб, со следните податоци: Гра-
дежно-занатоката задруга е основана со договор од 
3. VI. 1979 година. 

Основачи на задругата се: Икономов Димче, 
дипл. градеж, инженер, Јовановиќ Младен, гра-
дежен инженер; Манојловиќ Светислав, град. тех-
ничар; Бркуљан Чедомир, град, техн.; Трповски 
Љубомир, град. арх. техн.; Шпољар Марко, КВ. 
град лимар; Гаштева Слобода, економ, техн.; Јова-
новски Воислав, КВ елект.; Бонев Павле, КВ елект. 
и Змејковски ВељО, дактилограф. 

Задругата ги изведува: административниот дел 
на електроинсталатерска, изолатерска и бунарџи-
е в дејност со хоризонтални дупчења. 

Задругата истапува во правниот промет со тре-
ти лица во свое име и за своја сметка. 
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За обврските на задругата одговараат задру-
гарите со своите средства во височина на дво-
кратниот износ од задолжителниот задружен влог, 
кој изнесува 5.000,00 динари, новосоздадените сред-
ства и со вкупните средства на задругата. 

Задругата за сторените свои обврски во прав-
ниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Бркуљан Чедомир, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1491/1979 година. (186) 

08-260/1 од 29. I. 1979 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 358, страна 59, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Фотограф Пекевски Јованов 
Стојан од Берово. (7) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-623/1 од 22. П. 1979 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 168, страна 47/2, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Калпаков-
ски Ефтим од село Русиново, Берово. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2656/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1385-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Републичката заедница на насоченото образование 
Д.О. — Скопје „Пролет" 1, со следните податоци: 

Републичката заедница на насоченото образо-
вание е основана со самоуправна спогодба во мај 
1978 година, од 48 основачи. 

Дејност: СИЗ во областа на насоченото образо-
вание - 140231. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со сите свои средства. 

Републичката заедница на насоченото образова-
ние без ограничување ја застапува секретарот Мир-
ко Апостолски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2656/78 од 18. VI. 1979 година. (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1475 од 3. VII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-99-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса на 
Предучилишната установа „Весели цветови" Д.О. 
— Скопје, ул. „Ленинградска" бр. 102-а, со след-
ните податоци: Досегашната поблиска адреса се ме-
нува и во иднина ќе гласи: Предучилишна устано-
ва „Весели цветови" Д.О. — Скопје, „Михаил Ча-
ков" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1475/1979 година. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1478 од 3. VП. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1005-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на „Македонија" — Столарско за-
наетчиско набавно-продажна задруга — Скопје, ул. 
„106-а" бр. 90, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Стојановски Петар, а се за-
пишува како нов застапник Вугерт Стјепан, претсе-
дател на Колегијалниот работоводен орган на за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1478/1979 година. (163) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ 

ЗАНАЕТЧИИ 
Врз основ,а на решението на Одделени-

ето за стопанство на Собранието на општината Бе-
рово, У. бр. 08-19/1 од 25. П. 1979 година, запишан 
е во регистарот на занаетчиските дуќани на само-
стојните занаетчии, на страна 14, рег. бр. 14, книга 
П, занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фаеа-
дер Марковски Трендафилов Панте лимон од село-
Смојмирово. 

Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан 
е вршење на ѕидаро-фасадерски услуги. (9) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-55/1 од 12. IV. 1979 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 139, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидар Крлански Костов Јован 
од село Владимирово, Берово. (10) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-58/1 од 12. IV. 1979 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 337, страна 38, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Столар Догазански Горѓи Ни-
кола од Берово. (11) 

Врз основа на решението У. бр. 08-12 од 15. П. 
1979 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на опшитната Берово, запишан е во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, под рег. бр. 13, страна 13, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски ду-
ќан „Огражден" на Белчовски Димитар Васил од 
село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на дрвопреработувачка дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува Белчовски Д. Васил. 
(12) 

Врз основа на решението У. бр. 08-86/1 од 29. 
V. 1979 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, запишан е во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, под рег. бр. 16, страна 16, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер 
Стојан Петковиќ од Берово. Предмет на работењето 
на дуќанот е вршење услуги од ѕидаро-фасадерски-
от занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Петковиќ Цветков 
Стојан. (13) 

Врз основа на решението У. бр. 08-66/1 од V. 
1979 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, запишан е во р 
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, под рег. бр. 15, страна 15, книга I, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Вани-
ла" на Мустачки Илија од Берово, ул. „23 Август". 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење зана-
етчиска дејност од слаткарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Мустачки Илија. (14) 

Врз основа на решението У. бр. 08-87/1 од 1. VI. 
1979 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, запишан е во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, под рег. бр. 17, страна 17, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Трошански А. 
Томислав од село Смојмирово, Берово. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење на занаетчиски 
услуги од областа на ѕидарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Трошансии А. Томи-
слав. (16) 
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Врз основа на решението У. бр. 08-81/1 од 24. 
V. 1979 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии од рег. бр. 149, страна 58/1, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Поповски 
Панте Филип од село Русиново, Берово. (15) 

КОНКУРСИ 
Советот на Медицинскиот центар „Гевгелија" 

Гевгелија 

р а с п и ш у в а 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Лотари-
ја на Македонија — застапник 1/1 — Скопје" се 
огласува за неважен. (2813) 

Загубениот округли печат и штембил со содр-
жина: „Месна заедница, Општина Гевгелија, с. Ми-
равци" се огласуваат за неважни. (2882) 

Загубениот округ ли печат под назив: „СОУР 
„Руди Чајевац" РО Елеткронских пријемника и 
уреѓаја Технички сервис Скопје, ООУР продајно 
сервисна организација Бања Лука" се огласува за 
неважен. (2898) 

Загубениот округли печат и штембил под на-
зив: „Земјоделска задруга „Пчиња", с. Катланово 
се огласуваат за неважни. (3079) 

Загубениот округли печат под назив: „Месна 
заедница „Демир Капија" — Демир Капија" се огла-
сува за неважен. (3138) 

Загубениот округли печат под назив: „Педа-
гошка академија СР Македонија Штип „Гоце Дел-
чев" се огласува за неважен. (3216) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Чек бр. 427049, издаден од Стопанска банка 
Основна банка Струга на износ од 5.000,00 динари 
за бела техника, на име К а л а ј џ и е в и Анастас, 
Струга. (3150) 

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата 
„Моша Пијаде" Кривиа Паланка на име Поцевска 
Љубишова Мирјана, ул. „И Октомври" бр. 54, Кри-
ва Паланка. (2733) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено 
од Гимназијата „Кочо Рацин" ,Титов Велес на име 
Синадиновска Снежана, ул. „Благој Ѓорев" бр. 97, 
Титов Велес. (2806) 

Воена книшка, издадена во Самобор на име 
ѓорѓиевски Властимир, Куманово. (1412) 

Пасош МА 507825 од 07. 01. 1977 год. на име 
Гаштеовска Љубинка, с. Смојмирово, Берово. (2899) 

Меницата бр. 1601 на износ од 3.820,00 динари, 
издадена на 31. 03. 1979 година во Белград од тра-
сантот ГРО „Аутопут" ООУР „Асфалт" - Белград 
на име „Аутомакедопија" увоз извоз — Скопје 
ООЗТ за промет „Аутомакедонија" Скопје. (2941) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Ненад Пејиќ, Скопје. (522) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Арби 
Османов, Скопје. (523) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Де-
мир Далип, Скопје. (524) 

Свидетелство за Ш и IV година и диплома, из-
дадени од Гимназијата ,,Гоце Делчев" на име Скен-
дер Шабани, Куманово. (525) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште ,,Коле Неделковски", 
Скопје на име Ѓоко Крлевски, Скопје. (526) 

Уверение за стално неспособен во ЈНА, изда-
дено од Скопје на име Тихомир Аговски, Скопје. 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Угостителското училиште со практична обука 
во Скопје на име Гордана Величковска, Скопје. 

п о в т о р е н 

К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работи и ра-
ботни задачи: 

1. Началник на хируршко одделение; 
2. Началник на кабинет за трансфузија на крв; 
3. Началник на диспанзер за жени со советува-

лиште (избор); 
4. Началник на детско одделение; 
5. Началник на детски и училишен диспанзер; 
6. Началник на интерно одделение; 
7. Началник на антитуберкулозон диспанзер; 
8. Началник на очно одделение; 
9„ Началник на неуропсихијатриско одделение; 

10. Началник на рентген одделение; и 
11. Шеф на техничка служба. 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс треба да ги исполнуваат и следните услови: 

— под точка еден да е специјалист по општа 
хирургија; 

— под точка два да е специјалист по општа 
хирургија; 

— под точка три да е специјалист по гинеколо-
гија и акушерство; 

— под точка четири да е специјалист по пе-
дијатрија; 

— под точка пет да е специјалист по педија-
трија; 

— под точка шест да е специјалист по интерна-
медицина; 

— под точка седум да е специјалист по интерна 
медицина; 

— под точка осум да е специјалист по очни 
болести; 

— под точка девет да е специјалист по неуро-
психијатрија; 

— под точка десет да е специјалист по радио-, 
легија; и 

— под точка единаесет да е квалификуван ра-
ботник. 

Со молбите кандидатите да ги приложат и по-
требните документи. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат на адреса Медицински центар „Гевгелија" 
— Гевгелија — за Совет. (189) 
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Врз основа на член 144 и 145 од Статутот, Ра-
ботничкиот совет на ООЗТ „Ентерпроект" — Скоп-
је, во состав на Работната организација „29 Ноем-
ври" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за именување индивидуален работоводен орган, 
директор на ООЗТ „Ентерпроект" — Скопје 
Пријавените кандидати, покрај општите услови 

предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка, архи-
тектонски факултет, со пет години работно иску-
ство; 

— да поседуваат мррално-политички квалитети; 
— во досегашната работа да имаат покажано 

спремност за развивање на самоуправните права; 
— да се достави петгодишен план за работа 

на оваа ООЗТ; 
— да имаат проверени квалитети во поглед на 

стручноста и организационите и други работни спо-
собности; 

— да не се осудувани по член 511 од Законот за 
здружениот труд. 

Да се достави диплома за завршено образование. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со потребните документи за исполну-

вање на бараните услови да се достават до Кон-
курсната комисија на работничкиот совет на ООЗТ 
„Ентерпроект" — Скопје, во состав на Работната 
организација „29 Ноември" — Скопје, „12 Ударна 
бригада" бб, тел. 225—344. 

Некомплетираните документи, како и ненавре-
мено доставените, нема да се земаат предвид при 
разгледувањето. 

(193) 

384. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 

СОДРЖИНА 
Страна 

376. Одлука за дополнување на Одлуката за 
компензација на цената на лебот — — 669 

377. Одлука за потврдување на Програмата 
за користење на средствата од јавниот 
заем за изградба и реконструкција на па-
тиштата во СР Македонија, наменети за 
младински работни акции — — — — 669 

378. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана — — — — — — — — — 669 

379. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана — — — — — — — — — 669 

380. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за финансии 669 

381. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за финансии 670 

382. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 670 

383. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 670 

385. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 

386. Решение за именување главен републич-
ки шумарски инспектор — — — — 

387. Решение за именување главен републич-
ки санитарен инспектор — — — — 

388. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за меѓународни од-
носи — — — — — — — — — 

389. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за информации — 

390. Решение за именување потсекретар во 
Извршниот совет — — — — — — 

391. Решение за именување помошник секре-
тар во Извршниот совет — — — — 

392. Решение за именување помошник на се-
кретарот на Извршниот совет — — 

393. Решение за именување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за кадровски 
прашања — — — — — — — — 

394. 

395. 

396. 

670 

670 

670 

671 

671 

671 

671 

671 

671 

672 

672 

672 

Решение за именување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за кадровски 
прашања — — — — — — — — 

Наредба за уплатување на средствата на 
солидарноста — — — — — — — 

Наредба за изменување на Наредбата за 
пропишување на потсметки на уплат-
ните сметки како и за утврдување на 
преодни сметки и на збирни стапки за 
уплатување на придонесите од личниот 
доход од работен однос и од доходот — 

397. Упатство за начинот и постапката за 
остварување на компензација на цената 
на лебот — — — — — — — — 

398. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 35/79 од 20 јуни 1979 година - -

399. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 53/79 од 28 јуни 1979 година 

400. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 65/79 од 7 јули 1979 година - -

401. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 82/79 од 28 јуни 1979 година 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

ОХРИД 

Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1978 година, бр. 
05-12533 и за 1979 година - - - - 677 

СКОПЈЕ 
289. Одлука за утврдување стапката на при-

донесот за вработување на подрачјето на 
град Скопје — — — — — — — — 

672 

673 

673 

674 

675 

676 

677 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


