
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 25 август 1978 
С к о п ј е 

Број 31 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 6 
дин« Ж и р о сметка 40100-603-12498 

374. 
Врз основа на член 70 став 2 од Законот за 

здравствена заштита на животните („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 30/77), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСЕБ-
НАТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА З А ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1978 
ГОДИНА 

Средствата на Посебната републичка сметка за 
здравствена заштита на животните за 1978 година 
се утврдуваат во износ од 3.722.873 динари и тоа од: 

1. 80% од средствата што ќе се соберат 
од уверенијата за здравствената со-
стојба на животните во 1978 година 

2. Салдо од претходната година на ден 
1.1. 1978 година 

3. Камата по видување 

2.600.000 

1.062.873 
60.000 

3.722.873 

П 
Средствата утврдени во точка I од оваа про-

грама се распределуваат за : 

1. надоместок за превенирање, ди јагно-
стицирање, сузбивање и искоренува-
ње на лигавката и шапот, чумата к а ј 
говедата, а ф р и ч к а т а чума к а ј сви-
њите, сипаницата к а ј овците, вези-
куларниот стоматит к а ј свињите, ду-
рината, туберкулозата, бруцелозата и 
др. особено опасни болести ' 495.000 

2. надоместок за земање проби к р в од 
говеда, свињи и овци за преглед на 
бруцелоза и лептоспироза за грла од 
индивидуални стопанства ' 700.000 

3. надоместок за з а к л а н и говеда поради 
туберкулоза и за з а к л а н и говеда, ов-
ци и свињи поради бруцелоза 440.000 

4. партиципација за изградба на ј ами-
гробници, корита за капење на овци 
за набавка на дезинфекциони пумпи 
и на опрема за испитување на пести-
циди 830.000 

5. проекти и студии 70.000 
6. за опремување и оспособување за те-

ренска работа на Републичката вете-
ринарна инспекција 100.000 

7. банкарски и административни трошо-
ци, надзор и слично 87.830 

8. стална резерва за сузбивање на евен-
туални појави на особено опасните 
заразни болести од член 38 на З а к о -
нот за здравствена заштита на ж и -
вотните 1.000.000 

корита за капење на овци можат да бидат месните-
'заедници и општините, за подвижни корита за 
капење на овци и дезинфекциони пумпи — вете-
ринарните организации на з д р у ж е н труд, а за опре-
мата за испитување на пестициди — ветеринарно-
дијагностичките организации на з д р у ж е н труд во 
Републиката . 

IV 
Партиципацијата од точка 2 потточка 4 на оваа 

програма изнесува 60% од вредноста на објектот 
односно опремата за недоволно развиените о п ш т и н и ' 
и 50% од вредноста на објектот односно опремата за 
другите општини, но не повеќе од 50.000 динари за 
јама-гробница, 10.000 динари за едно бетонско ко -
рито за капење на овци, 6.000 динари за едно под-
в и ж н о корито за капење на овци, 7.000 динари за 
една моторна дезинфекциона пумпа и не повеќе од 
100.000 динари за лабораториска опрема за испиту-
вање на пестициди. 

V 
Определените средства за партиципација се 

даваат без обврска на враќање . 

VI 
Спроведувањето на оваа програма го в р ш и ре -

публичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

VII 
Стручните и административните работи за спро-

ведување на Програмата на Посебната републичка 
сметка за здравствена заштита на животните ги в р -
ш и Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

VIII 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
ци јалистичка Република Македонија" , а ќе се при-
менува од 1 ј ануари 1978 година. 

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

Бр. 23-546/1 
14 март 1978 година 

Скопје 

375. 
Врз основа на член 33 од Законот за И з в р ш -

ниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македони ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република М а -
кедонија Спасе Куновски, професор на Педагошката 
академија „Климент Охридски" — Скопје. 

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

Ш 
Корисници на средствата од точка П потточка 

4 на оваа програма за јами-гробници и бетонски 

Број 17-1614/1 
6 јули 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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376. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА ВИШИ СО-
ВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата виши советник 
во Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија Азем Зулфиќари, по-
ради заминување на друга должност. 

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

Број 17-1615/1 
6 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благај Попов, е. р. 

377. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА САМОСТО-
ЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата самостоен со-
ветник во Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија Горе Тасев, по-
ради заминување на друга должност. 

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

Број 17-1616/1 
6 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

378. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

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

НА ПОЛИТИКА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика д-р 
Данаил Симовски, советник на републичкиот се-
кретар за здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1578/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје 

379. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ДРЖАВНА 
БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се именува за потсекретар за државна без-
бедност во Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи Светислав Митровски, секретар на Се-
кретаријатот за внатрешни работи — Скопје. 

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

Број 17-1573/1 
29 јуни 1978 година 

Скопј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

380. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Се разрешува од функцијата потсекретар за 
државна безбедност во Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи Василе Костојчиповски, пора-
ди заминување на друга должност. 

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

Број 17-1575/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

381. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Се разрешува од функцијата потсекретар за 
јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи Кире Илиевски, поради замину-
вање на друга должност. 

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

Број 17-1576/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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382. ^ 
\ 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ЈАВНА 
БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се именува за потсекретар за јавна безбед-
ност во Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи Кирило Коштанов, помошник на републич-
киот секретар за внатрешни работи. 

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

Број 17-1574/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

3813. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШ-
НИК НА СЕКРЕТАРОТ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата помошник на 
секретарот во Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија Лазо К р -
стевски, поради заминување на друга должност. 

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

Број 17-1582/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

384. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 16 став 1 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Реџан Ибрахимов, помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи, повторно се именува 
на истата функција . 

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

Број 17-1577/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

385. 

Врз основа на член 53-љ од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76 
и 30/77), републичкиот секретар за правосудство, во 
согласност со републичкиот секретар за финансии 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ИМОТНА 

СОСТОЈБА 

I. Уверение за имотна состојба, кое странката 
е должна да го поднесе кон предлогот за ослобо-
дување од плакање на трошоците на постапката 
пред судот, издава надлежниот орган на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на 
барателот на уверението. 

Уверението за имотна состојба се издава на 
писмено или усно барање од барателот на увере-
нието. Усното барање може да се стави на запис-
ник само к а ј органот на општината кој е надлежен 
за издавање на уверението. 

Ако уверението се издава за ф а к т и за кои се 
води службена евиденција, надлежниот орган на 
општината е должен да го издаде уверението на 
странката и по нејзино усно барање, по правило 
истиот ден кога странката го побарала издавањето 
на уверението, а најдоцна во рок од 15 дена, 

II. Подносителот на барањето за издавање на 
уверение за имотната состојба е должен во барањето 
да ги наведе податоците на сите свои приходи, ис-
кажани поодделно за членовите на своето домаќин-
ство и за нивните приходи без оглед на тоа дали 
тие приходи подлежат на плаќање на данок и да 
го означи спорот (правниот основ и бројот под кој 
се води пред надлежниот суд) за кој бара ослобо-
дување од трошоците на постапката. 

Во приходите од став 1 точка 2 на ова упат-
ство спаѓаат особено: личниот доход од вршење 
земјоделска дејност, приходи од имот, личниот до-
ход од самостојно вршење на стопанска и профе-
сионална дејност, инвалиднини, пензии и други 
примања по основ на социјално осигурување, лич-
ниот доход остварен од авторски права и др. 

Покрај податоците од став 2 точка 2 на ова 
упатство, подносителот на барањето е должен да 
наведе и податоци за имотот што не донесува при-
ходи и што не подлежи на оданочување, но кој 
може значително да влијае на неговата имотна со-
стојба (колекција на уметнички слики, накити 
и др.). 

III. Надлежниот орган на општината издава 
уверение врз основа на податоците за кои се. води 
службена евиденција, доказите што ги поднел ба-
рателот на уверението, фактите што му се лично 
познати на службеното лице што го издава увере-
нието, како и други околности што се од значење 
за имотната состојба на подносителот на барањето 
и на членовите на неговото домаќинство. 

IV. Ако уверението се издава врз основа на 
податоците од органот за приходи или од катаста-
рот, а барателот не поднесе доказ за нив, надлеж-
ниот орган на општината што го издава уверението 
по службена должност ќе прибави такви податоци 
од овие органи. 

V. Ако надлежниот орган на општината го од-
бие барањето за издавање на уверение, должен е 
за тоа да донесе посебно решение. 

Ако органот од претходниот став во рок од 15 
дена од денот на поднесувањето на барањето не 
издаде уверение ниту донесе ниту достави реше-
ние на странката за одбивање на барањето, ќе се 
смета дека барањето е одбиено и ќе се постапи во 
смисла на член 171 став 6 од Законот за општата 
управна постапка, односно ќе се смета дека бара-
њето е одбиено. 

Ако подносителот на барањето, врз основа на 
доказите со кои располага, смета дека уверението 
не е издадено според податоците од службената 
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евиденција, може да бара измена на уверението, а 
надлежниот орган на општината е должен да до-
несе посебно решение доколку го одбие барањето 
на странката за изменување на уверението. За ба-
рањето за изменување на уверението и за правото 
на жалба против решението за одбивање на бара-
њето односно ако не се донесе решение важат роко-
вите според Законот за општата управна постапка. 

VI. Кога во уверението се внесуваат податоци 
за имотната состојба за кои се води службена еви-
денција, надлежниот орган на општината е должен 
да ги внесе во сообразност со таа евиденција, со 
означување називот на евиденцијата и бројот на 
страницата од истата. 

VII. Ако подносителот на барањето за некои 
свои приходи поднесе јавна исправа (член 164 од 
Законот за општата управна постапка), надлежниот 
орган на општината ќе ги внесе податоците за тие 
приходи во уверението без проверување. На ист 
начин надлежниот орган на општината ќе постапи 
и во случај кога во уверението внесува податоци за 
кои подносителот на барањето означил факти или 
поднел докази врз основа на кои без проверување 
може да се утврди неговата имотна состојба и на 
членовите на неговото семејство, како и во случаите 
кога се во прашање факти познати на службеното 
лице што го издава уверението. 

VIII. Другите околности што се од значење за 
имотната состојба на подносителот на барањето и 
членовите на неговото семејство, надлежниот орган 
на општината ги утврдува според одредбите на З а -
конот за општата управна постапка. 

IX. Надлежниот орган на општината во уве-
рението ги внесува следниве податоци: 

1. лично име на подносителот на барањето, мес-
тото на неговото живеалиште односно престојува-
лиште, улица и број на куќата во која живее; 

2. бројот на членовите на домаќинството кои 
се во исто домаќинство со подносителот на бара-
њето (вклучувајќи го и подносителот на барањето); 

3. износот на приходите (по видови на данок и 
вкупно) на кои подносителот на барањето и члено-
вите на неговото домаќинство се задолжени со 
данок; 

4. износот на данокот што го плаќа домаќин-
ството и одделните членови на домаќинството по 
видови на данок и вкупно; 

5. износот на другите извори на приходи на 
подносителот на барањето и членовите на неговото 
домаќинство, што не подлежат на плаќање на да-
нок и тоа по видови на приходи искажани во месе-
чен приход (личен доход, инвалиднина, пензија и 
други примања по основ на социјалното осигуру-
вање, кредити, стипендии и др.), како и докази 
врз основа на кои овие податоци се внесени во уве-
рението. 

X. Покрај податоците од точка IX на ова 
упатство, во уверението ќе се Внесат и податоците 
за имотот што не дава приход ако не подлежи на 
оданочување, но кој може значително да влијае на 
имотната состојба на подносителот на барањето (ко-
лекција на уметнички слики, накити и др.). 

XI. Ако органот на општината на кого му е 
упатено барањето не е надлежен да издаде уве-
рение, барањето ќе го упати до органот на општи-
ната надлежен за издавање на уверението, а едно-
времено за тоа ќе го извести подносителот на ба-
рањето. 

ХП. Ако СО меѓународен договор не е поинаку 
пропишано, странскиот државјанин е должен кон 
барањето да поднесе уверение за имотната состојба 
што му го издал надлежниот орган на земјата, чиј 
државјанин е. 

Ако странскиот државјанин има престојувалиш-
те или живеалиште во С Ф Р Ј и ако во неа распо-
лага со имот или остварува приходи на кои се 
плаќа данок е должен, ако со меѓународен дого-
вор не е поинаку предвидено, освен уверението од 

претходниот став да поднесе и уверение од надлеж-
ниот орган на општината на чие подрачје има пре-
стојувалиште или живеалиште. 

ХШ. Уверението за имотната состојба в а ж и една 
година од денот на издавањето. 

XIV. Надлежниот орган на општината е дол-
ж е н во уверението да назначи дека истото се из -
дава без да се наплати такса, заради поднесување 
предлог до судот за ослободување од плаќање на 
трошоците на постапката и дека за други цели не 
може да се употреби. 

XV. По барањето на судот пред кој е поднесен 
предлог од странката за ослободување од плаќање 
на трошоците на постапката, органот на општината 
што го издал уверението е должен да даде појас-
нување доколку некои факти внесени во уверение-
то се непотполни или противречни. 

XVI. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 0602-1151 Републички секретар 
10 јули 1978 година за правосудство, 

Скопје д-р Горѓи Ј. Цаца, е. р. 
Согласен: 

Републички секретар 
за финансии, 

Ристо Филиповски, е. р. 

386. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на членот 10, членовите 
12 до 22 и посебно на точката 1 од став 1 на член 
11 од делот Ш — Мерила и критериуми за конкрет-
на распределба на станови — од Правилникот за 
распределба на станови наменети за работници со 
пониски доходи, донесен на 15 ноември 1976 годи-
на од Собранието на Самоуправната интересна за -
едница на станувањето на град Скопје, врз основа 
на членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна 
расправа на 8 јуни 1978 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членот 10, членовите 12 до 

22 и посебно точката 1 од став 1 на член 11 од 
делот Ш — Мерила и критериуми за конкретна 
распределба на станови — од Правилникот за рас-
пределба на станови наменети за работници со по-
ниски доходи, донесен на 15 ноември 1976 година 
од Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на станувањето на град Скопје („Службен 
гласник на општината на град Скопје" бр. 42/76). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на град Скопје на начинот опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 14/78 од 5 април 1978 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на членот 
10, членовите 12 до 22 од делот Ш — Мерила и 
критериуми за конкретна распределба на станови 
од оспорениот правилник затоа што основано се по-
стави прашањето за нивната' согласност со ставот 
2 на член 102 од Уставот на СР Македонија и за 
спротивноста со точката 5 на член 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на станувањето, 
како и со ставовите 1 и 2 на член 42 од Законот за 
станбените односи, а постапката за оценување 
уставноста на точката 1 од став 1 на член 11 од 
овој дел на правилникот беше поведена затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со уставното начело за еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорениот правилник е 
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донесен на 15 ноември 1976 година од Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на станувањето 
на град Скопје, дека содржи во првиот дел одред-
би што воведуваат во тоа кои прашања се уреду-
ваат со правилникот, дека во вториот дел се содр-
жани одредби со кои е определено по кои критери-
уми и на кој начин се врши глобалната распредел-
ба на станови наменети за работници со ниски до-
ходи од Одборот за солидарна станбена изградба на 
Собранието на Заедницата и најпосле дека во тре-
тиот дел од правилникот односно со одредбите на 
членовите 10 до 22 во кои, земено во целина, се 
определуваат условите, мерилата, критериумите и 
постапката за конкретна распределба на становите. 
Притоа, според членот 10 од правилникот, под кон-
кретна распределба на станови се подразбира до-
делувањето на станови за користење што го вршат 
комисиите во организациите на здружениот труд и 
другите организации и заедници според мерилата и 
критериумите од овој правилник. Во наредните од-
редби од правилникот се утврдени основите според 
кои се определуваат поени за изготвување приори-
тетна листа^ составот и начинот на формирање на 
посебните комисии за доделување станови во орга-
низациите, постапката за доделување, правото на 
приговор, последиците односно овластувањата на 
одборот да го одземе станот и да го додели на друга 
организација доколку тој бил распределен на ко-
ристење спротивно на одредбите од правилникот. 
Работникот, пак, што добил стан на користење спо-
ред одредбите на овој правилник, согласно членот 
20 од правилникот, ги има правата и обврските како 
за стан добиен по основ на работен однос. 

Според ставот 2 на член 102 од Уставот, во рам-
ките на самоуправната интересна заедница, во со-
гласност со начелата на солидарност и заемност, 
се насочуваат дел од средствата наменети за оства-
рување на поповолни услови за станбена изградба 
за потребите на работните луѓе со пониски доходи, 
за работниците од оние организации на здружениот 
труд што не располагаат со потребните средства за 
таа нел и за надоместување на дел од станарината 
ра работните луѓе и граѓаните со пониски доходи. Во 
таа смисла, во работите што особено ги В Р Ш И са-
моуправната интересна заедница на станувањето од-
носно во работите од нејзината надлежност, меѓу 
другото, согласно точката 5 на член 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на станувањето 
Г.Службен весник на СРМ", бр. 49/74 и 9/78). спа-
ѓа и утврдувањето на програмата и распоредVва-
р-ето на средствата за остварувале " а попово дни 
услови за станбена изградба за потребите на работ-
ните луѓе со пониски доходи. Меѓутоа, во надлеж-
ност на заедницата не спаѓа и овластување со свој 
општ акт да ја регулира конкретната распределба 
на становите. Од друга страна, согласно ставот 1 
на член 41 од Законот за станбените односи („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 36/73), организациите на 
здружениот труд, општините и републиката, др-
жавните органи и организациите, што како инве-
ститори изградиле или по друг основ се здобиле со 
станбена зграда или стан, имаат право да даваат 
на користење празни станови (давател на стан на 
користење). Давателот на стан на користење, спо-
ред ставовите 1 и 2 на член 42 од овој закон, со 
општ акт ќе ги утврди начинот, условите и по кој 
ред на првенство ќе се даваат становите на ко-
ристење, органите што ќе одлучуваат за давање 
станови на користење, како и правото на приговор. 

Во врска со изложеново, според мислењето на 
Судот, самоуправната интересна заедница на стану-
вањето не може да се појавува во својство на не-
посреден давател на станови за користење на работ-
ниците во организациите на здружениот труд и 
другите организации и заедници што здружиле 
средства за станбена изградба и тогаш кога се во 
прашање категоријата станови за работници со по-

ниски доходи. Самоуправната интересна заедница 
несомнено е овластена да ја утврдува програмата 
и да насочува средства за решавање на станбените 
потреби на работниците со пониски доходи и по 
повод на тоа да ги утврди критериумите и во нив-
ните рамки да врши глобална распределба по орга-
низации на здружениот труд и други самоуправни 
организации и заедници. При ова за становите из-
градени од овие средства должна е да утврди оп-
шти услови за тоа која категорија работници се 
со ниски примања и како такви можат да добијат 
стан. Меѓутоа, Судот смета дека заедницата, покрај 
определувањето на условите за здобивање со стан, 
не може во целост да го уредува со свој општ акт и 
начинот, мерилата и критериумите за доделување 
стан како и правото на приговор место тоа да го 
вршат давателите на станови со оглед на тоа што и 
категоријата станови наменети за работници со по-
ниски доходи не се со закон изземени од општиот 
режим за давање станови на користење. Поради тоа 
Судот утврди дека означените одредби на делот Ш 
од Правилникот за распределба на станови наме-
нети за работници со пониски доходи не се во со-
гласност со ставот 2 на член 102 од Уставот на Ср 
Македонија и се во спротивност со точката 5 на 
член 5 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на станувањето, како и со ставовите 1 и 2 
на член 42 од Законот за станбените односи. Овој 
став на Судот не значи губење од предвид на прак-
тичното постоење на потребата од уредувањето на 
единствен начин на постапката, условите и редот 
на првенство за доделување на користење на ста-
новите наменети за работници со пониски доходи. 
Тоа е можно да се постигне со уредувањето на овие 
прашања со самоуправна спогодба која би ја склу-
чиле давателите на становите на користење и са-
моуправната интересна заедница на станувањето, а 
во постапката за усвојување на спогодбата ќе се 
овозможи усогласување на заедничките интереси и 
уредување на односите на самоуправна основа. Во 
тој случај ќе се овозможи во самоуправните општи 
акти на основните организации на здружениот труд, 
другите организации и заедници да се вградат кри-
териуми во врска со доделување станови наменети 
за работници со пониски доходи, кои се усвоени на 
самоуправна основа и на пошироко ниво во проце-
сот на спогодувањето и усогласувањето на интере-
сите од односите од заедничко значење во станбе-
ната област. 

5. Разгледувајќи го, пак, посебно членот 11 од 
оспорениот правилник, Судот утврди дека во него 
се утврдени општите услови кои треба да бидат 
исполнети за да може да се стекне право за доби-
вање стан на користење од становите наменети за 
работници со пониски доходи. Во точката 1 од став 
1 на овој член од правилникот е предвиден како ус-
лов за добивање стан лицето да се стекнало со по-
стојано жителство во Скопје на јмалку 8 години до 
денот на глобалната распределба на становите. 

Согласно алинејата 9 на став 3 на оддел П од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија, не-
прикосновената основа на положбата и улогата на 
човекот ја сочинуваат и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста, а со неговиот член 
204 е предвидено дека граѓаните се еднакви во сво-
ите права и должности и дека сите се еднакви пред 
законот. 

Со оглед на тоа што со точката 1 на став 1 на 
член 11 од правилникот како услов за добивање на 
користење општествен стан е предвидено да се има 
стекнато својство на жител на градот Скопје н а ј -
малку 8 години, според мислењето на Судот некои 
работни луѓе и граѓани за определен период се ис-
клучени од распределбата на становите иако овие 
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станови се резултат и на нивниот труд и придонес, 
со што очигледно се создава нееднаквост во однос 
на овие работни луѓе и граѓани во поглед на уче-
ството во распределбата, поради што утврди дека 
оваа одредба од оспорениот правилник не е во 
согласност со уставното начело на еднаквост на 
граѓаните утврдено во алинејата 9 на став 3 на 
оддел П од Основните начела и членот 204 од 
Уставот. 

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

У. бр. 14/78 
8 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА 

298. 
Врз основа на член 24 точка 12 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, а во врска со член 24 од Законот за усло-
вите и постапката за санација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Собранието на Заедницата на 
здравството, на редовната седница одржана на 27 
февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ПОСТАПКА ЗА САНАЦИЈА НА 
ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА РАСХОДИ ЗА 1977 

ГОДИНА 

Се определува постапка и рокови во кои се 
утврдуваат причините за настанатите непокриени 
расходи на фондот за здравство од работничко оси-
гурување во износ од 936.989,95 динари. 

П 
Причините за настанатите непокриени расходи 

на фондот за работничкото осигурување да се утвр-
дат во рок од 30 дена од одобрувањето на заврш-
ната сметка за 1977 година. 

Ш 
Се определува постапка и рокови за донесува-

ње програма за санирање на вишокот на расходите 
на фондот за работничко осигурување за 1977 го-
дина. 

Програмата за санација да биде донесена во рок 
од 30 дена од денот на остварувањето на заврш-
ната сметка за 1977 година. 

IV 
Собранието на Заедницата на здравството ќе 

преземе мерки за покривање на дел од расходите 
на фондот за работничкото осигурување за 1977 го-
дина, да ги покрие во согласност со Самоуправната 
спогодба за основање на Самоуправната интересна 
заедница. 

V 
Одлуката за отворање постапка за санација на 

вишокот на расходите на фондот за работничко 
осигурување да се достави во рок од 8 дена од неј -
зиното донесување до Собранието на општината 
Струга. 

Санационата програма за покривање на вишо-
кот на расходите да биде доставена во рок од 30 
дена до ООЗТ од областа на здравството од општи-
ната Струга и до надлежниот орган при Собранието 
на општината Струга. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на не ј -

зиното донесување. 

Бр. 01-1877/1 
27 февруари 1978 година 

Струга 
Претседател, 

Борис Прентоски, е. р. 

299. 

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 24 став 9 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите земјоделски 
осигуреници на услугите и Соборот на делегатите 
работници од здружениот труд на здравството — 
даватели на услугите, одржана на 4 април 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИ ДОХОД И ПАУШАЛНИТЕ 
ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО ОСИГУРЕНО 

ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Висината на стапката на придонесот за здрав-
ственото осигурување на земјоделските осигурени-
ци ќе се пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја; 

A) По стапка од 5,5()/0 на катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 3,5%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 2%; 

B) По 50,00 динари за секое осигурено лице од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена зашти-
та — 30,00 дин.; 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата — 20,00 динари. 

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

A) По 150,00 динари за домаќинство, од кои: 
— за задолжителни видови на здравствена за-

штита — 90,00 дин.; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 60,00 динари; 
B) По 50,00 динари за секое осигурено лице, од 

кои: 
— за задолжителни видови здравствена зашти-

та — 30,00 дин.; 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата — 20,00 динари. 

П 
Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 

обврзниците на начин одреден со закон и другите 
акти донесени од страна на Собранието на Заед-
ницата. 
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III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 01-2891/1 
23 март 1978 година 

Струга 
Претседател, 

Борис Прентоски, с. р. 

300. 

Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите ра-
ботници од здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 30 мај 1978 година, 
врз основа на член 23 од Законот за здравствено 
осигурување и задолжителни видови на здравствена 
заштита на населението („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/71 и 24/74) и член 25 став 1 точка 9 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, донесе 

О Д Л У К А 
З А У С Л О В И Т Е П О Д К О И С Е С М Е Т А Д Е К А 
О С И Г У Р Е Н И К О Т И З Д Р Ж У В А Ч Л Е Н О В И Н А С Е -
М Е Ј С Т В О Т О И Н Е М А С О П С Т В Е Н И П Р И Х О Д И 

Д О В О Л Н И З А И З Д Р Ж У В А Њ Е 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејството и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствената заштита на 
населението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи довол-
ни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека член на семејството нема сопст-

вени приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходите 

од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% ме-
сечно од износот на минималниот личен доход утвр-
ден со републички пропис; 

3. ако има приход од земјоделие (катастарски 
приход) кој не го надминува износот од 800,00 ди-
нари годишно по член на семејството; 

4. ако членот на семејството, покрај приходите 
од земјоделие има и други приходи, а збирот на тие 
приходи не го надминува збирот на износите од 
одредбите на точките 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува членот 

на семејството ако тој член на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржување и ж и -
вее во заедничко семејство со осигуреникот, а во 
случај на одвоен живот — ако на осигуреникот на 
име издршка му дава на јмалку 600 динари месечно. 

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

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

Бр. 01-4821/1 
15 мај 1978 година 

Струга 
Претседател, 

Петар ИЛОСКИ, е. р. 

301. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоу-
правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
ОРМ", бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, на заедничка седница на Соборот на де-
легатите на корисниците на услугите — работници 
и Соборот на делегатите на давателите на услу-
гите, на седницата одржана на 30 мај 1978 година 
донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А И Д О П О Л Н У В А Њ Е Н А О Д Л У К А Т А 
З А П Р И Д О Н Е С И Т Е Н А З Д Р А В С Т В Е Н О Т О О С И -
Г У Р У В А Њ Е Ш Т О С Е П Л А Ќ А А Т В О П О С Т О Ј А Н И 
М Е С Е Ч Н И И З Н О С И З А О Д Д Е Л Н И К А Т Е Г О Р И И 

О С И Г У Р Е Н И Ц И 

I 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојани месечни износи за 1978 година се плаќаат: 
1. за лицата на доброволна практика (волонте-

ри) кои не примаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време — во износ од 100,00 динари; 

2. за учениците во средните училишта за од-
делни струки за кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава во организацијата на 
здружениот труд, училиштето или к а ј приватен 
работодавец — во износ од 50,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското оси-
гурување се осигурани за сите случаи на инвалид-
ност; лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, ако на тие работи работат најмалку 
шест часа дневно; лица на предвојнинка обука — 
логорување и лицата припадници на територијал-
ните единици на цивилната заштита за време на 
изведуваните задачи на територијалната одбрана — 
во износ од 50,00 динари; 

4. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — во износ 
од 100,00 динари. 

П 
За учениците во средните училишта и студен-

тите на вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата; за лицата 
кои учествуваат во организирани јавни акции; за 
лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; за 
лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на 
територијалната одбрана или на цивилната зашти-
та; за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација што ги упатила Заед-
ницата за вработување и за припадниците на до-
броволните организации на противпожарната за-
штита (член 18 став 1 точка 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од За -
конот), се плаќа придонес за здравствено осигуру-
вање за случај несреќа при работа и заболување 
од професионални болести во постојан месечен из-
нос од 9,00 динари. 

Ш 
Посебниот придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословенските 
држав јани на работа во странство што живеат на 
подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обез-
бедена здравствена заштита к а ј странскиот носи-
тел на здравственото осигурување, го плаќаат са-
мите осигуреници вработени к а ј странските рабо-
тодавци или членовите на нивните семејства, во по-
стојан месечен износ од 80,00 динари за секој член 
на семејството што е здравствено осигурен. 
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IV 
За лицата што привремено се вон работен однос 

додека се пријавуваат к а ј надлежниот завод за вра-
ботување — член 13 точка 8 и 9 од Законот за 
здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита кои не стекнале право 
на материјално обезбедување, во износ од 150,00 ди-
нари месечно. 

V 
До колку придонесите од точка I, П и Ш на 

оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден 
месец, за секој календарски ден во соодветниот 
период се плаќа по 1/30 од определениот износ на 
придонесот. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 01-2726/2 
11 мај 1978 година 

Струга 
Претседател, 

Петар Илоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ПРИЛЕП 

302. 

Врз основа на член 1 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на станувањето („Службен весник 
на СРМ", бр. 9/78) и член 5 од Самоуправната спо-
годба за основање на Самоуправната интересна за-
едница на станувањето — Прилеп, Собранието на 
Заедницата на станувањето, на седницата одржана 
на 20 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА ОД ПРИДО-
НЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Средствата на Заедницата на станувањето ги 

обезбедуваат работните луѓе со придонес на лич-
ниот доход. 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 1 на овој член претставува бруто личниот 
доход. 

Член 2 
Обврзниците на придонесот од член 1 на Одлу-

ката уплатуваат придонес по стапка од 5% на бру-
то личниот доход. 

Член 3 
Обврзник на придонесот за станбена изградба е 

Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на СРМ за пензионерите и корисниците на 
правата од пензиско и инвалидско осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ од пензијата 
по стапка од 5%. 

Член 4 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот по оваа одлука ќе се врши според прописите за 
даноците на граѓаните. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-

станува да в а ж и Одлуката за утврдување на стап-
ката од придонесот за станбена изградба, бр. 02-881 
од 10. VI. 1976 година. 

Член 6 
Одлуката влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување, а ќе се применува од 1 април 
1978 година. 

Бр. 02-755/3 
20 јуни 1978 година 

Прилеп 
Претседател, 

Борис Конески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО 

303. 
Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на станува-
њето („Службен весник на СРЖ", бр. 49/74), член 
1 од Законот за изменување и дополнување на З а -
конот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), член 
4 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Самоуправната интересна заедница на 
станувањето и член 21 став 1 точка 6 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на станува-
њето — Куманово, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 16 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружен труд и дру-

гите самоуправни организации од областа на сто-
панството, вклучува јќи ги и организациите на здру-
ж е н труд регистрирани како установи распоредени 
во областите од 1—8 од Номенклатурата за распо-
редување на стопанските и другите организации и 
државни органи по дејности, се должни да пла-
ќаат придонес по стапка од 6% применувана на 
личниот доход и да го внесуваат на сметката на 
Заедницата на станувањето. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став претставува бруто лич-
ниот доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на кул-

турата, социјалната дејност, општествените и др-
жавните органи и служби распоредени во области-
те 9 — 0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности се должни да плаќаат придонес по 
стапка од 6% применувана на бруто личниот доход 
и да го внесуваат на сметката на Заедницата на 
станувањето. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од личниот доход по 

стапка од 6% применувана на бруто личниот доход 
се работниците вработени к а ј работните луѓе што 
работат со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 6% е Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, за пензионерите и корисниците 
на правата од пензиско и инвалидско осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

се врши според прописите за даноците на граѓаните. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 јули 1978 година. 

Бр. 10-1640/1 
16 јуни 1978 година 

Куманово 
Претседател, 

Момчило Јовановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА 

304. 
Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74) 
и член 15 точка 6 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на станувањето — 
Струмица, Собранието на Општинската СИЗ на ста-
нувањето, на седницата одржана на 26 мај 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стапката и рас-

пределба на средствата од придонесот за станбе-
на изградба за 1978 година, бр. 02-14/1 од 9. 1. 1978 
година, членот 1 се менува и гласи: 

„Средства на Заедницата на станувањето обез-
бедуваат работните луѓе со придонес на лич-
ниот доход. 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 1 на овој член претставува бруто личниот 
доход". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Организациите и заедниците од областа на 

стопанството, што според Одлуката за утврдување 
на стопанските и вонстопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) се распоредени во 
областите на дејности со шифрите од 1—11, плаќа-
њето на придонесот го пресметуваат по стапка од 
5,5%". 

Член 3 
Во истата одлука членот 3 се менува и гласи: 
„Организациите и заедниците од областа на 

вонстопанството, распоредени во областите на деј -
ности со шифрите од 12—14, плаќањето на придо-
несот го пресметуваат по стапка од 4,010/о". 

Член 4 
По членот 3, се додава нов член За кој гласи: 
„Пресметувањето и наплатувањето на придо-

несот од членот 1 на оваа одлука се врши според 
прописите за даноците на граѓаните". 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 април 1978 го-
дина. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија" и во „Службен гласник на општи-
на Струмица". 

Бр. 02-769/1 
29 мај 1978 година 

Струмица 
Претседател, 

Васе Печков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 
305. 

Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на кул-
турата („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а во 
в^°ка со член 17 г л Статутот на СИЗ на култура-
та — Све! и Николе, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 21 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

ЗА 1978 ГОДИНА 
Член 1 

1. Стапката од придонесот од .доходот за орга-
низациите од стопанството е 0,35%. 

2. Стапката на придонесот од личен доход од 
нестопанството изнесува 0,20% од бруто личните 
доходи. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 9 
21 март 1978 година Претседател, 

Свети Николе Стојан Јованов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА Ф И З И Ч К А Т А КУЛТУРА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

306. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Зако-

нот за физичка култура на СРМ и во врска со 
член 20 од Статутот на Собранието на СИЗ за 
физичката култура — Свети Николе, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 24 фев -
руари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ 

НИКОЛЕ ЗА 1978 ГОДИНА 
Член 1 

1. Стапката од придонесот од остварениот до-
ход од стопанските организации ќе изнесува 0Д5%. 

2. Стапката од придонесот од личен доход од 
нестопанските организации ќе изнесува 0,35%. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 5 
24 февруари 1978 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Драгољуб Златевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

307. 
Врз основа на член 59 од Статутот на СИЗ за 

општествена заштита на децата — Свети Николе, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 25 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ 

ЛУЃЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата од кои се финансира Самоуправ-

ната интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Свети Николе ги обезбедуваат работ-
ните луѓе: 
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— придонес од бруто личниот доход — 0,50%; 
— придонес од занаетчиска дејност — 2°/о; 
— придонес од земјоделска дејност — 0,60%. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1978 година. 

25 март 1978 година 
Свети Николе 

Претседател, 
Рус«; Малинов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

308. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
59 од Статутот на Самоуправната интересна "чед-
ница за социјална заштита — Свети Николе, Соо-
ранието на Заедницата, на седплцата одржана на 
28 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕС ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1978 

ГОДИНА 
Член 1 

Придонесот од доходот на основните организа-
ции изнесува 0,10%. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

28 февруари 1978 година 
Свети Николе 

Претседател, 
Миле Алексов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

309. 
Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници на об-
разованието („Службен весник на СРЖ", бр. 5/74) 
и член 22 од Статутот на Заедницата за основно 
образование — Свети Николе, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 10 февруари 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ВО ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката, бр. 

02-22/2 од 25. II. 1976 година, донесена од Собрание-
то на Заедницата на основното образование — Све-
ти Николе, и во 1978 година. 

Член 2 
За 1978 година се потврдуваат стапките на при-

донесите за основно образование и тоа: 
1. придонес од личен доход од работен однос 

од стопанство и нестопанство 5,00°/'о, 
2. придонес од личен доход од земјоделска деј -

ност 1,70%, 
3. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност 6,00%, 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност 6,00%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основиците, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесите ќе се 
применуваат одредбите од член 20, 21 и 22 од За -
конот за СИЗ на образованието („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74). 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 4/3 
10 февруари 1978 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Јордан Јасев, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по основ на одржување по т у ж -
бата на Ибраим Ашими од село Урвич, против ту-
жените Јусуфќемал, Сабит, Фаик, Шефки, Самије, 
Назмије и Мушеревка, сите Хасани, со непозната 
адреса во Турција. 

Се повикуваат тужените Јусуфќемал, Сабит, 
Фаик, Шефки, Самије, Назми је, и Мушеревка Иса-
кови Хасани од село Урвич, а сега со непозната 
адреса во Турција, во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се јават на Општинскиот суд во 
Тетово или во истиот рок да означат свој полно-
мошник. 

Доколку во одредениот рок не се јават, во по-
стапката по тужбата на тужителот ќе им биде по-
ставен привремен старател кој ќе ги штити нив-
ните интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 118/76. 
(54) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Војновски Глигур од Тето-
во, против тужениот Милан Станков Кочовски од 
Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спо-
рот е 370,00 динари. 

Се повикува тужениот Милан Станков Кочов-
ски од Тетово да се јави на овој суд, како и секој 
што знае за неговата адреса да му јави на судот 
во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огла-
сот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе 
му постави привремен старател кој ќе ги застапу-
ва неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П .бр. 423/78. 
(55) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред овој суд е заведен спор за оспорување на 
татковство од страна на Мартин Пејчев од село 
Градец, против тужените Б л а ж е Пејчев од село 
Теранци, на привремена работа во странство со не-
позната адреса и Љубица Стаменкова од село Гра-
дец. 

Се повикува тужениот Б л а ж е Пејчев од село 
Теранци во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот да се јави во Судското одделение во Виница 
или да определи свој полномошник кој ќе се јави 
во судот за да ги заштити неговите интереси. Во 
спротивно ќе му биде поставен привремен стара-
тел. 

Од Општинскиот суд во Кочани, Судско одделе-
ние во Виница, П. бр. 211/77 година. (56) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 83 од 4. IV. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-48-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на ОЗТ 
Земјоделска задруга „Земплод", Ц.О., и ограничено 
емство, со седиште во село Прдејци, Гевгелија, со 
следните податоци: 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
за здружување на земјоделците во земјоделска за-
друга од 12. I. 1978 година. 

Основачи на задругата се: Лазаров П. Крсте, 
село Прдејци; Ангов И. Вангел, е. Прдејци; Ангелов 
К. Јован, село Прдејци; Караѓонов Перо, село Прдеј -
ци; Киров Стојан, е. Прдејци; Ангов Васил, е. Пр-
дејци; Стојанов Илија е .Прдејци; Ангелков М. 
Благој, е. Прдејци; Лазаров Петар, е. Прдејци; 
Трајков Крсте, е. Прдејци; Атанасов Марко, е. Пр-
дејци; Лазаров Владо, е. Прдејци; Попов Митко, е. 
Прдејци; Ангов Димитар, е. Прдејци; и Толев Сто-
јан, е. Прдејци. 

Предмет на работењето на задругата е: произ-
водство на зеленчук — компир, зелка, домати, гра-
шок, грав, бостан, пиперки и друг зеленчук; про-
изводство на индустриски растенија — памук, ше-
ќерна репка, сончоглед, маслодајна репка, афион, 
сусам и други индустриски растенија; производст-
во на овошје — јаболка, круши, дуњи, к а ј син и 
други производи од овошје; производи од лозарство 
— вински и трпезни сорти грозје, лозови насади и 
калеми; производство на жива стока за приплод, 
тов и млечни производи; производство на. кокошки 
и ја јца ; откуп и промет на сите видови земјодел-
ски производи, жива стока и сточни производи; на-
бавка и продажба на репроматеријали, земјодел-
ски машини и орудија за потребите на задругата, 
земјоделците и кооперантите; организирање деј -
ности на угостителски услуги; купопродажба и по-
средување на сите видови индустриски производи 
од земјоделски карактер; врши пласман на сите 
земјоделско-сточарски производи, како и живина 
и ја јца ; набавка на градежен материјал за потре-
бите на задругата и здружените земјоделци; орга-
низира и други дејности кои ги исполнуваат закон-
ските услови. 

Земјоделската задруга во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата одговараат задруга-
рите до износот од 10.000 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Ангов В. Димитар, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
83/1978 година. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи .бр. 1100/76 од 31. Ш. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-67-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Работната органи-
зација Завод за унапредување на лозарство и ви-
нарство на СРМ, Ц.О. — Скопје, поради здружу-
вање со други работни организации во нова работ-
на организација Земјоделски факултет, О. Суп. О. 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1100/76/1978 год. (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1103/76 од 31. Ш. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-226-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар престанокот на ОЗТ Завод за 
унапредување на сточарството на СРМ — Скопје, 
поради здружување со други работни организации 
во нова работна организација Земјоделски ф а к у л -
тет, О. Суп. О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1103/76/1978 година. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 420 од 31. Ш. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр, 1-360-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар престанокот на работната орга-
низација Училиште за основно музичко образо-
вание, Ц.О. Скопје, поради здружување со работ-
ните организации: Балетско училиште, Ц.О. — 
Скопје и Музичко училиште, Ц.О. — Скопје, во 
нова работна организација Музичко-балетски учи-
лишен центар, Ц.О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 420/1978 година. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 421 од 31. Ш. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-287-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОЗТ Балетско учи-
лиште, Ц.О. — Скопје, населба „Пролет" бб, пора-
ди здружување со работните организации: Учи-
лиште за основно музичко образование и Музичко 
училиште, и двете од Скопје, во нова работна ор-
ганизација Музичко-балетски училишен центар, 
Ц.О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
421/1978 година. (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 422 од 31. Ш. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-295-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на РО Музичко учи-
лиште — Скопје, поради здружување со работните 
организации: Училиште за основно музичко обра-
зование и Балетско училиште, двете од Скопје, во 
нова рабтона организација Музичко-балетски учи-
лишен центар, Ц.О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
422/1978 година. (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1289 од 12. ХИ. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-878-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Основно училиште „Лирија", 
Ц. О., со седиште во село Србица — Кичевско, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Етем Селими, а се запишува како нов застап-
ник Кадри Елези, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1289/12. XII. 1975 г. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 96 од 10. I. 1974 година ,на регис-
тарска влошка бр. 1-880-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно 
училиште „Маршал Тито", Ц. О., со седиште во 
село Стрелци, Кичевско, со следните податоци: 
Училиштето води двојно книговодство со обврска 
за изготвување периодична пресметка и завршна 
сметка. 

Предмет на работењето е просветување на мла-
дото поколение. 

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

Лице овластено, за застапување е Ќемал Риз-
мани, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се: Кемал 
Ризмани, директор, без ограничување, и Беџет Ќе-
рими, режисер-благајник, ограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
96/10. I. 1974 год. (180) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 95 од 10. I. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-879-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно 
училиште „Дамјан Груев", Ц. О., село Јагол — До-
ленци, Кичевско, со следните податоци: 

Училиштето води двојно книговодство со об-
врска за изготвување на периодична пресметка и 
завршна сметка. 

Предмет на работењето е просветување на мла-
дото поколение. 

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

Лице овластено за застапување е Неџбудин 
Ристеми, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се: Неџбудин 
Ристеми, директор, без ограничување и Беџет Ќе -
рими, режисер-благај ник, со ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
95 од 10. I. 1974 г. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 94 од 8. II. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-878-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Основно учи-
лиште „Лирија", Ц. О., со седиште во село Србица, 
Кичевско, со следните податоци: 

Училиштето води единствено книговодство и 
изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето е просветна струка за 
просветување на младото поколение. 

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

Лице овластено за застапување е Етем Селими, 
директор, без ограничување. 

Лица овластени за застапување се: Етем Сели-
ми, директор, без ограничување и Ќерими Беџет, 
благајник, за финансиските документи. 

Од О р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
94 од 8. II. 1974 г. (182) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 79 од 25. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-868-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Основно учи-
лиште „Санде Штерјоски", Ц. О., со седиште во К и -
чево, со следните податоци: 

Училиштето своето книговодство го води по 
системот на двојно книговодство со обврска за из-
готвување на периодична пресметка и завршна 
сметка на училиштето. 

Предмет на работењето е образовно-воспитна 
дејност. 

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

Лице овластено за застапување е Стојановски 
Станислав, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се: Стојанов-
ски Станислав, директор, без ограничување, Цвет-
ковски Блаже, пом. директор, ограничено и Тута-
коски Драган, секретар, ограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
79 од 25. I. 1974 г. (183) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 80 од 30. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-869-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Ветеринарна 
станица, Ц. О., со седиште во Кичево, со следните 
податоци: 

Работната организација води двојно книго-
водство со периодична и завршна сметка. 

Предмет на работењето е: спречување, отстра-
нување и искоренување на заразни, паразитни и 
огледни болести к а ј добитокот и регистрирање и 
практикување на истите: грижа за јавните гробни-
ци, заградените добиточни гробишта и воопшто за 
нештетно отстранување на мршите или делови од 

мршите од пцовисаните добитоци; ветеринарно-са-
нитарен надзор над прометот со. добиток, суровини-
те од добитокот и производите од животинско по-
текло наменети за исхрана на луѓето; лекување на 
болниот добиток; кастрација на домашните живот-
ни; вештачко осеменување на домашните животни 
и отстранување стерилитетот; надзор над потку-
вањето на добитокот и вршење на поткувачки ра-
боти; вршење стручни ветеринарни работи во врска 
со осигурувањето на добитокот; работата на унап-
редувањето на сточарството; водење на ветеринарна 
статистика и евиденција; грижа за стручните из-
дигнувања на ветеринарните кадри и грижа за 
општото образование на народот од областа на ве-
теринарството; вршење и на други работи што Соб-
ранието на општината ќе и ги стави во задача на 
станицата. 

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

Лице овластено за застапување е Трајче Нау-
моски, директор без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Трајче Нау-
моски, директор, Џевдет Ибишовски и Величе Нау-
моски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
80 од 30. I. 1974 г. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 93 од 12. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-877-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Центар за инди-
видуалното земјоделие, Ц. О., со седиште во Него-
тино, со следните податоци: 

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

Предмет на работењето е унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство. 

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

Лице овластено за застапување и потпишување 
на работната организација е Панче Нацев, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
93/12. I. 1974 г. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 473 од 12. IV. 1978 година ,на регистар-
ска влошка бр. 1-32-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ОЗТ Завод за заштита на спомениците на 
културата на град Скопје, Ц. О., ул. „Макарие 
Фрчковски" бр. 8 во Скопје, со следните податоци: 

Се брише досегашниот застапник Ристо Ќор-
тошев, а се запишува како нов застапник Лидија 
Богојевиќ, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
473 од 12. IV. 1978 г. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 86 од 7. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-874-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Радио станица, 
Ц. О., со седиште во Дебар, со следните податоци: 

Работната организација води двојно книговод-
ство со изготвување на завршна сметка и перио-
дична пресметка. 

Предмет на работењето е информативна по-
литика. 

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

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Нијази Лимани, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
86 од 7. I. 1974 г. (190) 

Окружниот стопанска суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1263 од 24. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-874-0-0-0 го запиша во суд-
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скиот регистар престанокот на Организацијата на 
здружен труд Радио станица, Ц. О., со седиште во 
Дебар, поради припојување кон Општествениот дом 
„Скопје", со седиште во Дебар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1263/24. XI. 1975 г. 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 435 од 9. V. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-883-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Здравствен дом — Неготино, 
Ц. О., со седиште во Неготино, ул. „Партизанска" 
бр. 22, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник д-р Лазар Димитриев, директор, а се за -
пишува како нов застапник д-р Стојмир Велино-
ски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
435 од 9. V. 1974 г. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 350 од 29. Ш. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-274-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на застапник на основ-
ното училиште „Рилиндија" Рудник Лојане, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Селмани Феми, директор, а се запишува како 
нов застапник в.д. директор! Авдили Бисим. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 350/1978 година. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 84 од 7. I. 1974 година, на регистарска 
влошка бр. 1-873-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на ОЗТ Работна организа-
ција „Медицински центар", Ц. О., со седиште во 
Дебар, ул. „Адми Леши" бр. 51, со следните по-
датоци: 

Работната организација води двојно книговод-
ство, со примена на аналитички и синтетички кон-
та, по системот на единствено книговодство, кој се 
применува со Основниот контен план на организа-
циите на здружен труд. 

Предмет на работењето е: амбулантно-поликли-
ничко и специјалистичко збринување, хигиенско-
епидемиолошко и превентивно збринување; здрав-
ствена заштита на децата и младината, мајките и 
работниците преку диспанзерска дејност; набавка 
и дотур на лекарства; рендген служба; забоздрав-
ствена заштита со протетика; брза помош; болнич-
ко лекување, како и врши и други дејности кои се 
опфатени со член 60, 61, 62 и 63 од Законот за 
здравство и член 75 став 2 на Статутот на работ-
ната организација. 

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

Лице овластено за застапување е Војника д -р 
Јусуф, директор, без ограничување, односно при 
набавка и продажба на основни средства и средства 
за заедничка потрошувачка до 10.000 динари пое-
динечна вредност. 

Лица овластени за застапување се: Војника д-р 
Јусуф, директор, без ограничување, и Папранику 
Азис, ш е ф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
84/7. I. 1974 г. (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1096/76 од 31. Ш. 1978 година; на ре-
гистарска влошка бр. 1-471-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОЗТ Здружен зем-
јоделски институт — Скопје, поради здружување со 
други работни организации во Земјоделскиот ф а -
култет, О. Суп. О, — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1096/76 од 31. Ш. 1978 година. (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1099/76 од 31. Ш. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1127-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на работната органи-
зација Земјоделски факултет — Скопје, поради 
здружување со други работни организации во нова 
работна организација Земјоделски факултет, О. 
Суп. О. Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1099/76 од 31. Ш. 1978 г. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1102/76 од 31 Ш. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-203-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОЗТ Завод за ри-
барство на СРМ — Скопје, поради здружување со 
други работни организации во новата работна орга-
низација Земјоделски факултет, О. Суп. О. — 
Скопје. ) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1102/76/1978 год. (163) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат под назив: „ЗИК Пе-

лагонија" — Битола — ООЗТ за земјоделско-сто-
чарско производство „Радобор" е. Радобор (5) се 
огласува за неважен. (2207) 

Печат на име Ана Спиркоска, ул. „Бл. Јовче-
ски" бр. 5, Прилеп, се огласува за неважен. (2281) 

Печат на име Киро Нинески, е. Ложани, При-
леп се огласува за неважен. (2283) 

Загубениот, двојазичен, округли печат и штем-
бил под назив: „СИЗ за образовање и васпитање — 
Глоговац" се огласуваат за неважни. (2327) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1317 од 18. XI. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-883-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Здравствен дом — Неготино, 
Ц. О., со седиште во Неготино, ул. „Партизанска" 
бр. 22, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Велиноски д-р Стојмир, в.- д. ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Јанков 
д-р Стојанчо, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1317/18. XI. 1974 г. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 229 од 9. Ш. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-26-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на застапникот на Земјоделска-
та задруга „Кожланка" — Скопје со следните по-
датоци: Се брише лицето Зоре Стојановски, в.д. 
управник, а се запишува лицето Батункова Флора, 
управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
229/1978 година. (138) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Загубениот пасош, издаден од СВР — Тетово, 
на име Акики Јакуп, е. Челопек, Тетово се огласува 
за неважен. (2041) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фердес Етеми, е. Добарце, Тетово. (1284) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нације Етеми, е. Добарце, Тетово. (1284-а) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иса Етеми, е. Добарце, Тетово. (1284-6) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сали Етеми, е. Добарце, Тетово. (1284-в) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Муамет Етеми, е. Добарце, Тетово. (1284-г) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Азби Етеми, е. Добарце, Тетово. (1284-д). 

Ученичка книшка за IV одделение на име Са-
ли Амза Салиу, е. Јеловјане, Тетово. (1285) 
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Свидетелство за IV одделение на име Маке-
донка Најдоска, е. Загорани, Прилеп. (1286) 

Свидетелство на име Сами И. Рамадани, е. Вак-
синци, Куманово. (1287) 

Свидетелство за IV клас на име Шабан Сина-
ни, е. Седларце, Тетово. (1288) 

Здравствена легитимација на име Мирадије 
Азири, ул. „Илинденска" бр. 220, Тетово. (1289) 

Лична карта, издадена од ОВР — Тетово на 
име Мирадије Азири, ул. „Илинденска" бр. 220, 
Тетово. (1289-а) 

Работна книшка на име Гроздана Незири, е. 
Кучево, СР Србија. (1290) 

Свидетелство издадено од Основното училиш-
те „Злате Дамјалоски" е. Вруток на име Насковски 
Серафим, ул. „Борис Кидрич" бр. 226, Гостивар. 

Свидетелство од V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Моша Пијаде" на име Абези 
Нејаз, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 124, Гостивар. 

Свидетелство на име Џеват Абдиу, ул. „ЈНА" 
бб, Гостивар. (1293) 

Свидетелство на име Славица Стојаноска, ул. 
„С. Спироски", бр. 14, Гостивар. (1294) 

Свидетелство за IV одделение на име Рамадан 
Рамадани, е. Беловиште, Гостивар. (1295) 

Свидетелство за IV одделение на име Мујдин 
Ферати, Гостивар. (1296) 

Свидетелство на име Нијази Куртиши, е. Врап-
чиште, Гостивар. (1297) 

Здравствена легитимација на име Виолета Ве-
линоска, ул. „Владо Стојаноски" бр. 12-в, Прилеп. 

Свидетелство за П година на име Павлина То-
д о р о в а , ул. „Београдска" бр. 39, Прилеп. (1299) 

Свидетелство за IV одделение на име Велика 
Ќосева, ул. „Борка Лопачо" бр. З-б, Прилеп. (1300) 

Свидетелство на име Љиљана Настеска, ул. 
„М. Козар" бр. 47, Прилеп. (1301) 

Свидетелство за VII одделение на име Љиљана 
Басароска, ул. „М. Цветаноски" бр. 1, Прилеп. (1302) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бесник Љимани, е. Желино, Тетово. (1303) 

Здравствена легитимација на име Вахинг Кам-
бери, Тетово. (1304) 

Свидетелство за IV клас на име Арифи Сина-
ни, е. Камењане, Тетово. (1305) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Харун Камбери, е. Камењане, Тетово. (1306) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Иво Лола Рибар" — Росту-
ше на име Асани Бајрам, с. Велебрдо, Гостивар. 

(1307) 
Свидетелство за IV одделение на име Стева 

Јанческа, е. Загорани, Прилеп. (1308) 
Свидетелство за УШ одделение на име Ордан 

Кондоски, ул. „Октомвриска" бр. 81, Прилеп. (1309) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Ели-

ца Конеска, е. Десово, Прилеп. (1310) 
Свидетвелство за I година и П година на име 

Елена Пејчиноска, с. Кривогаштани, Прилеп. (1311) 
Работна книшка на име Усеин Велиоски, ул. 

„Тризла" бр. 109, Прилеп. (1312) 
Свидетелство за VI одделение на име Пера Дим-

ческа, е. Вранце, Прилеп. (1313) 
Лична карта бр. 76060, издадена од СВР При-

леп на име Цветанка Димитриоска, ул. „Пере Те-
мелкоски" бр. 41, Прилеп. (1314) 

Ученичка книшка за УП одделение на име 
Марија Смилеска, ул. „Ило Попадинец" бр. 27, При-
леп. (1315) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Спа-
сија Маркоска, ул. „М. Пијаде" бр. 1, Прилеп. (1316) 

Свидетелство за IV одделение на име Ката 
Ристевска, е. Крушевица, Прилеп. (1317) 

Свидетелство за IV одделение на име Рехап 
Мехмеди, Тетово. (1318) 

Свидетелство за IV одделение на име Ристо 
Стеваноски, е. Д. Јеловце, Гостивар. (1319) 

Ученичка книшка на име Нешат Бајрам, с. Па-
да лиште, Тетово. (1320) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште во Иванковци на 
име Шојлевски Бељан, ул. „Кузман Јосифовски" 
бр. 9-а, Титов Велес. (1321) 

Воена книшка на име Б л а ж о Јованов, с. Ре-
сава, Кавадарци. (1322) 

Здравствена легитимација на име Емши Ме-
лиќие, ул. „Вардарска" бр. 37, Тетово. (1323) 

Здравствена легитимација на име Џеваир Емси, 
ул. „Вардарска" бр. 37, Тетово. (1324) 

Возачка дозвола бр. 292/972 на име Исмеиле 
Селими, е. Д. Палчиште, Тетово. (1325) 

Свидетелство на име Невзат Азизи, е. Доб-
роште, Тетово. (1326) 

Свидетелство за VI одделение на име Идриз 
Зендели, с. Пршовце, Тетово. (1327) 

Свидетелство за V одделение на име Нуки Иб-
р а и м у с. Топлица, Гостивар. (1328) 

Свидетелство за УШ одделение на име Владе 
Богданоски, ул. „Б. Кидрич" бр. 33, Прилеп. (1329) 

Ученичка книшка од I до IV одделение на име 
Драго Васев, е. ИљОво, Делчево. (1330) 

Диплома на име Лилјана Соколова, ул. „Заг-
ребачка" бр. 5, Делчево. (1331) 

Ученичка книшка за УП одделение на име 
Фикрија Мамудоска, ул. „Тризла" бр. 505, Прилеп. 

(1332) 
Ученичка книшка за V одделение на име Ж и в -

ко С. Нешкоски, с. Новоселани, Прилеп. (1333) 
Диплома за завршен испит за земјоделски тех-

хичар, издадена од Средното земјоделско училиште 
„Каме Пулизов" Валандово на име Ристоски Боце, 
с. Сувидол, Македонски Брод. (1335) 

Возачка дозвола на име Драги Спировски, с. 
Цапари, Битола. (1336) 

Свидетелство за УП одделение на име Мирко 
Маркоски, Прилеп. (1337) 

Работна книшка рег. бр. 5734 серија И. бр. 
470472, издадена од Собранието на општината Ре-
сен на име Таировски Сулејман Демир, Ресен. (1338) 

Свидетелство за I година, издадено од Хемис-
кото технолошко техничко училиште „Борис Кид-
рич" — Титов Велес на име Пеева Донка, е. Бог-
данци, Гевгелија. (1339) 

Свидетелство за П година, издадено од Хе-
миското технолошко техничко училиште „Борис 
Кидрич" — Титов Велес на име Пеева Донка, с. 
Богданци, Гевгелија. (1340) 

Лична карта, издадена од СВР Тетово на име 
Мехмедали Мехмеди, с. Порој, Тетово. (1341) 

Работна книшка на име Неџади Асани, с. Одри, 
Тетово. (1342) 

Воена книшка на име Али Себедин, е. Чело-
пек, Тетово. (1343) 

Возачка дозвола, на име Андрија Торовски, с. 
Жилче , Тетово. (1344) 

Свидетелство за V одделение на име Неим 
Имери, е. Г. Речица, Тетово. (1345) 

Ученичка книшка за II одделение на име Мур-
тезан Џемаили, е. Камењане, Тетово. (1346) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Училиштето „Перо Наков" — Куманово на име 
Мирко Петковски, ул. „Боро Прцан" бр. 7, К у -
маново. (1102) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бранко 
Стојановски, е. Тлминци, Крива Паланка. (1103) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
молетката „Љирија" во с. Жировјане, на име Ис-
лами Нагиб, е. Г. Седларце, Тетово. (1104) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште во е. Боговиње на име Беќири 
Енвер, е. Горно Седларце, Тетово. (1105) 

Свидетелство за УШ одделение на име Алике-
мал Адеми, е. Боговиње, Тетово. (1106) 

Свидетелство за УШ одделение на име Хри-
стифор Костовски, е. Вруток, Гостивар. (1107) 

Работна книшка на име Исмет Ибраими, Гос-
тивар. (1108) 

Стр. 814 — Бр. 31 
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Диплома бр. 277 за ВКВ работник, издадена 
од Трговското училиште одделение за стопанство 
— Титов Велес на име Димова Марија, ул. „Гли-
гор Прличев" бр. 1, Титов Велес. (1109) 

Воена книшка на име Нуредин Лутишески, с. 
Октиси, Струга. (1110) 

Уверение бр. 254 на име Нешат Јах ја , ул. „Бе-
оградска" бр. 49, Гостивар. (1111) 

Свидетелство на име Драган Грозданоски, е. 
Тополчани, Прилеп. (1113) 

Свидетелство за. УШ одделение на име Пецо 
Волканоски, е. Селце, Прилеп. (1114) 

Свидетелство за IV одделение на име Снежана 
Трај коска, ул. „5 прилепска бригада" бр. 33, При-
леп. (1115) 

Уверение- за полуквалификуван ѕидар на име 
Киро Ристески, е. Канатларци, Прилеп. (1116) 

Свидетелство на име Ризо Пилавац, е. Десово, 
Прилеп. (1117) 

Свидетелство за УШ одделение на име Цветан 
Колоски, е. Црешнево, Македонски Брод. (1118) 

Свидетелство за I година, издадено од Индус-
триското училиште „Коле Неделковски" на име 
Јовановска Стојна, ул. „Велјан Шаљев" бр. 18, Ти-
тов Велес. (1119) 

Свидетелство за IV одделение на име Василије 
П. Андоновски, е. Лисиче, Титов Велес. (1120) 

Здравствена легитимација на име Хикметула 
Таири, е. Г. Речица, Тетово. (1121) 

Работна книшка на име Зора Налоска, ул. 
„Селечка" бр. 1, Прилеп. (1122) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Основното училиште „Арсими Популор" е. Г. Сед-
ларце на име Исљами Неџбедин, е. Г. Седларце, 
Тетово. (1123) 

Возачка дозвола, издадена во Западна Герма-
нија на име Видоевски Зоран, е. Рогачево, Тетово. 

Воена книшка, издадена од Добој на име Решат 
Садики, ул. „П. Гули" бр. 4, Тетово. (1125) 

Возачка дозвола бр. 6623, издадена од ОВР — 
Тетово на име Јусуфи Јусуф, е. Челопек Тетово. 

Воена книшка на име Кемал А. Абдираими, ул. 
„Ј. Сандански" бр. 8, Тетово. (1127) 

Свидетелство за IV одделение на име Јаки Ј а -
купи, ул. „Охридска" бр. 16, Тетово. (1128) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдија Назли је, ул. „108" бр. 20, Тетово. (1129) 

Свидетелство на име Р у ж а Арсова, е. Липец, 
Виница. (ИЗО) 

Работна книшка на име Петра Труј овска, ул. 
„28" бр. 30, Битола. (1131) 

Свидетелство на име Ангелина Итовлеска, Б и -
тола. (1132) 

Работна книшка на име Благоја Анѓелковиќ, е. 
Алгуња, Куманово. (1133) 

Воена книшка, издадена од В.П. 5920 Суботица 
на име Пешевски Тра јка Борко, е. Младо Нагори-
ч а н у Куманово. (1134) 

Свидетелство за основно образование за воз-
расни на име Злата Спасова, е. Живалево, К р а -
тово. ^ (1135) 

Диплома на име Мехмед Цамовиќ, е. Оризари, 
Титов Велес. (1136) 

Свидетелство за VI одделение на име Б а ф т и -
јари Азби, е. Камењане, Тетово. (1137) 

Свидетелство издадено од Земјоделското учи-
лиште — Тетово на име Енвер Рустеми, е. Требиш-
те, Тетово. (1138) 

Свидетелство за VI одделение на име Измир 
Кадриу, е. Раковец, Тетово. (1139) 

Свидетелство за I клас на име Мустаф Курти-
ши, е. Пирок, Тетово. (1140) 

Лична карта на име Исмаил Адеми, ул. „Б. 
Јовановски" бр. 312, Гостивар. (1141) 

Воена книшка на име Иван Христовски, ул. „В. 
Кидрич" бр. 16/26, Прилеп. (1142) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Богица Стојановска, ул. „Р. Митровиќ" бб, 
Куманово. (1143) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 44 од Статутот, како и Сис-

тематизацијата за работни места и Одлуката од 
Работната заедница, СИЗ за пасишта — Титов 
Велес 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување секретар на Стручната служба 
при СИЗ за пасишта — Титов Велес 

( р е и з б о р ) 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
— да е дипломиран земјоделски инженер — 

сточарски смер, 
— да има работно искуство во струката над 6 

(шест) години, од кои три години на раководно ра-
ботно место во областа на стопанисување со па-
сишта, односно да работел во интересна заедница, 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Кандидатите да достават концепција за раз-

војот на пасиштата и концепција за стопанисува-
ње со пасиштата во СРМ, 

— куса биографија за нивното досегашно ра-
ботење, 

— да не е осудуван или се води постапка про-
тив него, 

— да е држав јанин на СФРЈ. 
Конкурсот е отворен од 5 август 1978 год. и 

од денот на неговото објавување ќе трае 1*5 дена. 
По завршување на конкурсниот рок кандида-

тите за изборот ќе бидат известени во рок од 8 
дена. 

Кандидатите кои конкурираат треба да доста-
ват комплетирани документи. Во спротивно неком-
плетните документи нема да се земаат предвид 
за разгледување. 

Комплетираните документи се доставуваат до 
СИЗ за пасишта, ул. „Ленинова" бр. 24, Титов Ве-
лес. (333) 

Конкурсната комисија на Работничкиот совет 
при Железничката транспортна организација ООЗТ 
СООБРАЌАЕН ПОГОН — Скопје, врз основа на 
Одлуката бр. 2500/78 донесена од Работничкиот со-
вет на ООЗТ Сообраќаен погон — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и именување на индивидуален рабо-
товоден орган — директор на Основната органи-
зација на здружен труд СООБРАЌАЕН ПОГОН 
— Скопје 
Услови: 
Покрај општите услови утврдени со Законот за 

здружениот труд и Законот за работни односи, кан-
дидатот треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

1. да има завршено високо образование (дипло-
миран економист, дипломиран сообраќаен инженер) 
со положен стручен испит на Ј Ж и работен стаж 
најмалку 5 години, од кои 3 години на раководни 
места; 

2. да поседува потребни морално-политички 
квалитети и организаторски способности; 

3. да има смисла за создавање на добри меѓу-
човечки односи; 

4. да не е осудуван за кривични дела по член 
511 од Законот за здружениот труд за време доде-
ка према истиот член траат правните последици на 
осудата. 

Со пријавата кандидатите треба да ги достават 
следните документи: 
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— диплома за образование и стручна подго-
товка; 

— потврда за работен стаж и работно искуство; 
— доказ дека не е под истрага и дека не е 

осудуван по член 511 од Законот за здружениот 
труд. 

Пријавите со комплетните документи се доста-
вуваат на адреса: Железничка транспортна орга-
низација — ООЗТ Сообраќаен погон — Скопје (За 
конкурсната комисија) ул. „Железничка" бб. 

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

Пријавите со некомплетни документи нема да 
се разгледуваат. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат известени во рок од 8 дена од извршениот 
избор. (379) 

Комисијата за избор и именување на Собра-
нието на ОЗЗЗО — Охрид, врз основа на член 
198 и 231 од Статутот на Заедницата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во 
Стручната служба на Заедницата и тоа: 

1. Ш е ф на отсек за долгорочно осигурување (1) 
Услови: 
Покрај општите услови за засновање на ра-

ботен однос, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

1. да има завршено правен факултет и н а ј -
малку а години работно искуство како дипломи-
ран правник. 

Заинтересираните, со молбата таксирана со 2,00 
дин. таксена марка, да ги приложат и следните до-
кументи: извод од матичната книга на родените, 
лекарско уверение не постаро од 6 месеци, дипло-
ма за завршен правен факултет, доказ за работно 
искуство и работна книшка. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат на адреса: Општинска заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Охрид, најдоц-
на 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Молби без потребни документи не се земаат 
предвид при одлучувањето. (380) 

СОДРЖИНА 
Страна 

374. Финансиска програма за користење на 
средствата на посебната републичка 
сметка за здравствена заштита на ж и -
вотните во 1978 година — — — — — 801 

375. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 801 

376. Решение за разрешување од функција 
виши советник во Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија — — — — — — — 802 

377. Решение за разрешување од функција 
самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 802 

378. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 802 

379. Решение за именување потсекретар за 
државна безбедност во Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи — — 802 

380. Решение за разрешување од функцијата 
потсекретар за државна безбедност во 
Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи — — — — — — — — 802 

381. Решение за разрешување од функцијата 
потсекретар за јавна безбедност во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни 
работи — — — — — — — — — 802 

382. Решение за именување потсекретар за 
јавна безбедност во Републичкиот сек-
ретаријат за внатрешни работи — — — 803 

383. Решение за разрешување од функцијата 
помошник на секретарот во Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 803 

384. Решение за повторно именување помош-
ник на републичкиот секретар за внат-
решни работи — — — — — — — 803 

385. Упатство за издавање на уверение за 
имотна состојба— — — — — — — 803 

386. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 14/78 од 8 јуни 1978 година — — 804 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СТРУГА 
298. Одлука за отворање постапка за сана-

ција на остварениот вишок на расходи 
за 1977 година — — — — — — — 806 

299. Одлука за висината на стапката на при-
донесот од катастарски доход и паушал-
ните износи на придонесите по осигуре-
но лице за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1978 година — — — 806 

300. Одлука за условите под кои се смета 
дека осигуреникот издржува членови на 
семејството и нема сопствени приходи 
доволни за издржување — — — — 807 

301. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постоја-
ни месечни износи за одделни категории 
осигуреници — — — — — — — 807 
ПРИЛЕП 

302. Одлука за утврдување на стапката од 
придонесот за станбена изградба — — 808 
КУМАНОВО 

303. Одлука за утврдување стапка на придо-
нес за станбена изградба — — — — 808 
СТРУМИЦА 

304. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на стапката 
и распределба на средствата од придоне-
сот за станбена изградба за 1978 година 809 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

305. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на СИЗ на културата — Свети 
Николе за 1978 година — — — — 809 

306. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на СИЗ на физичката култура 
— Свети Николе за 1978 година — — 809 

307. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од бруто личниот доход на ра-
ботните луѓе за 1978 година — — — 809 

308. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес од изворите за финан-
сирање на социјалната заштита за 1978 
година — — — — — — — — — 810 

309. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките на придонесот за 
финансирање на основното образование 
во општината Свети Николе — — — 810 

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 


