
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 18 август 1979 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XXXV 

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

362. 
Врз основа на член 2 и 5 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), во врска со член 16 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 25/72), Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМИРАЊЕ ОДНОСНО ЗА ЗАДРЖУВА-
ЊЕ ЗА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКАТА 

1. На организациите на здружениот труд што 
вршат услуги, чии цени се во надлежност на Ре-
публиката, им се ма,ксимираат цените на услугите 
кои постоеле на ден 3 август 1979 година. 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се одне-
сува и на цените на услугите и на другите трошо-
ци што при формирањето на цените во прометот се 
пресметуваат како зависни трошоци. 

3. На организациите на здружениот труд што 
вршат увоз, промет на големо или на мало на про-
изводи, чии цени се во надлежност на Републиката 
(прометни организации), им се максимира учеството 
за покривање на трошоците на прометот кои пос-
тоеле по прописите што важеле на ден 3 август 
1979 година. 

Кога на производните организации на здруже-
ниот труд им се овозможи зголемување на цените 
на определени производи, прометните организации 
при формирањето на своите продажни цени на тие 
производи не можат за покривање на своите тро-
шоци на прометот да засметуваат поголем апсо-
лутен износ од оној што на ист таков производ го 
засметувале на ден 3 август 1979 година. 

4. За производите, чии цени се во надлежност 
на Републиката, а за кои според постојните про-
писи е дадена можност цените да се формираат во 
производството или во прометот според условите на 
пазарот, се максимираат продажните цени ,на про-
изводителите и учеството на прометните организа-
ции кои постоеле на ден 3 август 1979 година. 

5. За индустриските производи и производите 
од искористување на шумите, чии цени се во над-
лежност на Републиката, а на кои цените се фор-
мираат со примена на механизам од општествен 
договор или самоуправна спогодба или тие може-
ле да се менуваат како затечени цени, се задржу-
ваат цените на производните организации на здру-
жениот труд што постоеле на ден 3 август 1979 го-
дина. 

6. Цените од точките 1 до 5 од оваа одлука мо-
жат, по исклучок, да се менуваат во согласност со 
републичкиот секретаријат за општостопански ра-
боти и пазар и надлежните органи на собранијата 
на општините. 

7. Поблиски прописи односно објаснување за 
спроведување на точките 1 до 6 од оваа одлука 
донесува, по потреба, Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи и пазар. 

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

Бр. 23-1557/1 Потпретседател 
3 август 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Васил Туџаров, с. р. 

363. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ ПАТ М-28 МИЛАДИНОВЦИ -
ШТИП, ДЕЛНИЦА ОД КМ. 0 + 668,60 ДО КМ. 
45 065,60 НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ 

„ГАЗИ БАБА" -х СКОПЈЕ И СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект М-28 Миладиновци — Штип, делница од км. 
0 -Ј- 668,60 до км. 45 4- 065,60 на подрачјето на оп-
штините „Гази Баба" — Скопје и Свети Николе, во 
смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на патот во размер 
1 :50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секрета-
ријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1399/1 
28 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

364. 
Врз основа на член 83 од Законот за народна 

одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 11/76), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА НАЧАЛНИК И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НАЧАЛНИК И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

I. Се утврдува престанување на функцијата на-
чалник и членови на Републичкиот штаб за ци-
вилна заштита, поради истечување на времето на 
кое се именувани, на: 

— Душан Трајковски, началник, 
членови: 
— инж. Илија Илиевски, 
— Милан Талевски, 
— д-р Видое Стефановски, 
— д-р Ангел Џеков, 
— Киро Никовски, 
— м-р Иван Димитровски, 
— инж. Јован Цветковски, 
— инж. Владо Косевски, 
— инж. Тасе Стојов, 
— инж. Љупчо Тодоровски, 
— Доксим Муратовски. 
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И. За началник и членови на Републичкиот 
штаб за цивилна заштита се именуваат: 

а) началник: 
Тодор Кралев, помошник на републичкиот сек-

ретар за народна одбрана; 
б) членови: 
1. Никола Арсовски, секретар џа Републичкиот 

одбор на Црвениот крст на Македонија; 
2. Милчо Балевски, помошник на републичкиот 

секретар за информации; 
3. м-р Иван Димитровски, потсекретар во Ре-

публичкиот секретаријат за индустрија; 
4. Ратко Димовски, началник во РСВР; 
5. инж. Илија Илиевски, самостоен советник за 

оперативни работи во Републичкиот секретаријат 
за народна одбрана; 

6. д-р Јосиф Јосифовски, советник на репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална поли-
тика ; 

7. Киро Никовски, началник на Одделението за 
заштита од пожари и експлозии во РСВР; 

8. инж. Ѓорги Пупаковски, началник на Одде-
лението за цивилна заштита во Републичкиот сек-
ретаријат за народна одбрана; 

9. инж. Тасе Стојов, началник на Одделението 
за студии и прогноза на води во Републичкиот хид-
рометеоролошки завод; 

10. инж. Борис Сеи С трајков, советник за РБХ 
заштита во Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана; 

11. инж. Слободан Таневски, самостоен совет-
ник за мерки за цивилна заштита во Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана; 

12. инж. Љубомир Тасевски, помошник на ре-
публичкиот секретар за урбанизам; 

13. м-р Љупчо Тодоровски, советник на репуб-
личкиот секретар за сообраќај и врски; 

14. инж. Владо Косевски, потпретседател на Ре-
публичкиот комитет за заштита на човековата око-
лина; 

15. инж. Љупчо Чакар, главен републички ин-
спектор во Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство; 

16. инж. Јован Цветковски, потпретседател на 
Републичкиот комитет за водостопанство; 

17. д-р Ангел Џеков, началник на Ветеринар-
ната управа при Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија". 

Бр. 17-1476/1 
12 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

365. 
Врз основа на член 55 од Законот за заштита 

од елементарни непогоди („Службен весник на 
СРМ" бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ 
И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР 
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА 

И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТАТА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател, секретар и членови на Комисијата за 
проценка и утврдување на штетата од елементарни 
непогоди, поради истечување на времето на кое се 
именувани, на: 

— инж. Јован Цветковски, претседател, 
— м-р Бранко Живковиќ, секретар, 

членови: 
— инж. Илија Илиевски, 
— Дојчин Кочовски, 
— инж. Коле Јордановски, 
— инж. Велко Сапунциев, 
— д-р Данаил Симовски, 
— инж. Никола Србиновски, 
— Бранко Стојчевски, 
— дипл. екон. Никола Чаушевски. 
II. За претседател, секретар и членови на Ко-

мисијата за проценка и утврдување на штетата од 
елементарни непогоди се именуваат: 

а) за претседател 
инж. Киро Докузовски, помошник на репуб-

личкиот секретар за земјоделство и шумарство; 
б) за секретар 
Томе Бислимовски, помошник на републичкиот 

секретар за финансии; 
в) за членови: 
1. инж. Илија Илиевски, самостоен советник во 

Републичкиот секретаријат за народна одбрана; 
2. Милисав Таневски, советник во Републич-

киот секретаријат за општостопански работи и па-
зар; 

3. Благоја Герасимов, помошник на директорот 
на Републичкиот хидрометеоролошки завод; 

4. м-р Крум Трајковски, главен републички 
градежен инспектор; 

5. д-р Данаил Симовски, помошник на репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална по-
литика; 

6. инж. Љупчо Алексов, републички инспектор 
во Републичкиот секретаријат за урбанизам; 

7. дипл. екон. Никола Чаушевски, помошник на 
директорот во ЗОИЛ „Македонија" — Скопје; 

8. Бранко Стојчевски, помошник на директорот 
во Републичкиот завод за статистика; 

9. инж. Симеон Спасовски, главен републички 
инспектор во Републичкиот комитет за водосто-
панство. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-1477/1 Претседател 
12 јули 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благај Попов, с. р. 

366. 
Врз основа на член 50 алинеја 5 од Законот за 

рибарство („Службен весник на СР Македонија" 
број 15/73), републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство донесува 

\ / Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НА-
РЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА 
НА РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

I 
1. Во Наредбата за ограничување употребата на 

риболовни средства за стопански и спортски рибо-
лов („Службен весник на СРМ" бр. 29/74 и 22/75) 
во делот I точка 2 во потточката а) зборовите „и 
струк за јагула" се бришат. 

2. Потточката г) се менува и гласи: „блинкер со 
влечење за лов на пастрмка на Охридско Езеро во 
периодот од 15. X. до 1. V.; од 15. V. до 5. VI; од 
15. VI. до 15. VII.; од 15. VII. до 5. VIII.; до 15. VIII. 
до 5. IX. и од 15. IX. до 5. X." 

3. По потточката г) се додава нова потточка ко-
ја гласи: 

„д) црв како мамец за лов на јагула". 
4. Во делот II точка 1 потточката д) се менува 

и гласи: „блинкер со влечење за лов на пастрмка 
на Охридско Езеро во периодот од 15. X. до 5. V.; 
од 15. V. до 5. VI.; од 15. VI. до 5. VII.; од 15. VII. 
до 5. VIII.; од 15. VIII. до 5. IX. и од 15. IX. до 5. 
X." 
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II 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-1380/1 
18 јули 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

367. 
Врз основа на член 50 алинеја 1 од Законот за 

рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 15/73), 
републичкиот секретар за земјоделство и шумарст-
во донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРА-
НА ЛОВЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ И 

РАКОВИ ПОД ОДРЕДЕНА ГОЛЕМИНА 

I 
1. Во Наредбата за забрана ловење на одредени 

видови риби и ракови под одредена големина 
(„Службен весник на СРМ" бр. 29/74 и 22/75) во пог-
лавието I, став 2, алинеја 7, бројката „35" се заме-
нува со „50". 

II 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-1380/2 
18 јули 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

368. 
Врз основа на член 35 став 2 од Законот за ри-

барство („Службен весник на СРМ" број 15/73), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА РИБА ВО 

ОДРЕДЕНИ РИБОЛОВНИ ВОДИ 

I 
Се забранува лов на риба во Брајчинска и 

Кранска река (ресенско) од изворите до вливот во 
Преспанско Езеро. 

Забраната трае од 15. VI. 1979 година до 15. VI. 
1984 година. 

II 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-1380/3 
18 јули 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

369. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи, заедничка потрошувачка и други 
лични примања на работниците во Авто-мото друш-
твото „Прилепец" од Прилеп донесен на 28 февруа-
ри 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 7 јули 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи, заедничка потрошувачка и други лични 
примања на работниците во Авто-мото друштвото 
„Прилепец" од Прилеп, донесен на 28 февруари 
1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Авто-мото друштвото „Приле-
пец" на начинот предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 7/79 од 23 мај 
1979 година поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот 
правилник со членот 23 од Уставот на СР Маке-
донија и со членот 463 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
оспорениот правилник го донело Претседателството 
на Собранието на Авто-мото друштвото „Приле-
пец", кое според статутот е извршен орган на соб-
ранието. 

5. Според ставот 1 на член 32 од Уставот на 
СР Македонија работниците во работните заедни-
ци што вршат работи за општествените организа-
ции и здруженијата на граѓаните имаат право на 
средствата за лична и заедничка потрошувачка во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и со општествено утврдените основи и мерила 
за распределба што важат за организациите на 
здружениот труд. Според членот 23 од Уставот на 
СР Македонија, работниците во основната органи-
зација на здружениот труд ги утврдуваат основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи. Во членот 463 од Законот за здружениот 
труд е предвидено работниците со референдум да 
одлучуваат за 'основите и мерилата за распределба 
на средствата за своите лични доходи и за распре-
делба на средствата за заедничка потрошувачка, а 
во членот 542 од истиот закон е определено дека 
одредбите од тој закон што се однесуваат на одлу-
чувањето на работниците со лично изјаснување во 
основната организација ќе се применуваат и врз 
одлучувањето на работниците со лично изјасну-
вање на работната заедница ако со закон не е 
определено поинаку. 

На основа изнесените уставни и законски од-
редби Судов смета дека работниците во работната 
заедница на Авто-мото друштвото „Прилепец" биле 
должни, согласно членот 463 во врска со членот 
542 од Законот за здружениот труд, со референдум 
да донесат самоуправен општ акт за распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка. Со оглед на тоа што оспорениот правил-
ник е донесен од ненадлежен орган, а не од работ-
ниците на референдум, Судов смета дека тој не е 
во согласност со Уставот и законот. 

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

У. бр. 7/79 
7 јули 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

370. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за забрана 
играње карти и други хазардни игри на терито-
ријата на Општина Берово донесена од собранието 
на општината на 13 февруари 1975 година, на осно-
ва членот 433 од Уставот на СР Македонија и али-
нејата 2 на член 15 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
од 28 јуни 1979 година, донесе 
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О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за забрана играње 
карти и други хазардни игри на територијата на 
Општина Берово, донесена од собранието на општи-
ната на 13 февруари 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на Општина 
Берово". 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 31/79 од 5 мај 
1979 година поведе постапка за оценување закони-
тоста на одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за нејзината 
спротивност со членовите 30 и 31 од Законот за 
прекршоците против јавниот ред и мир („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/72). 

Во текот на постапката и на седницата Судов 
утврди дека Собранието на општината Берово на 
седницата одржана на 13 февруари 1975 година до-
нело Одлука за забрана играње на карти и други 
хазардни игри на територијата на општина Берово, 
број 02-232/1. Во членот 1 од оваа одлука е опре-
делено дека се забранува играње на карти и други 
хазардни игри на сите јавни места на територијата 
на општина Берово, а во членот 2 е определено 
дека против прекршителите на оваа одлука ќе се 
преземат казнени санкции предвидени во член 30 
и 31 од Законот за прекршоците против јавниот ред 
и мир. Со одлука бр. 02-597/1 од 7 март 1978 го-
дина Собранието на општина Берово извршило из-
мена на оспорената одлука со тоа што во членот 1 
е даден нов став според кој се дозволува играње 
на карти само во домот на пензионерите во Берово 
и тоа само во просторијата одредена за клуб на 
пензионерите и играњето да се однесува само за 
нив. 

4. Општините во областите што се уредени со 
републички закон, согласно ставот 2 на член 303 
од Уставот на СР Македонија, во рамките на свои-
те права и должности, можат да донесуваат про-
писи заради уредување на одделни прашања што 
не се уредени со закон. Во ставот 2 на член 185 
од Уставот е определено дека во општината особе-
но се заштитува сигурноста на луѓето и обезбе-
дува јавниот ред и мир. 

Во членот 3 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 29/73) е определено дека 
прекршоци можат да се пропишуваат, покрај дру-
гото, и со одлука на општинско собрание. Од дру-
га страна пак според членот 1 од Законот за пре-
кршоците против јавниот ред и мир со овој закон 
се одредуваат прекршоците против јавниот ред и 
мир, како и се пропишуваат прекршочни казни и 
заштитни мерки за повреда на јавниот ред и мир. 

Имајќи ги предвид цитираните уставни и за-
конски одредби Судов смета дека општините во 
рамките на своите права и должности се овластени 
да го обезбедуваат јавниот ред и мир и да донесу-
ваат прописи заради уредување на одделни пра-
шања ако тие не се уредени со закон. 

Според членот 30 од Законот за прекршоците 
против јавниот ред и мир, кој на јавно место со 
разни игри за пари (игра со три карти, кутии од 
кибрит или друго) измамува друго лице или без 
одобрение се занимава со рулет, со слични на него 
направи или со други средства, ќе се казни со зат-
вор до 60 дена, а според членот 31 од овој закон 
кој игра комар или кој овозможува играње на ко-
мар, ќе се казни со парична казна од 300 до 500 
динари или со казна затвор од 20 до 60 дена. Како 
комар во смислата на став 1 од овој член се смета 
секое играње на комар за пари или други предмети 
од вредност. За прекршок од овој став ќе се казни 
со парична казна од 500 до 5000 динари и угости-
телска или друга организација, како и самостоен 
угостител и одговорно лице на угостителска или 
друга организација. 

Меѓутоа, со оспорената одлука секакво играње 
на карти и други хазардни игри на јавни места е 
предвидено како прекршок со што е изменето би-

тието на прекршоците против јавниот ред и мир 
предвидени во членовите 30 и 31 од Законот за 
прекршоците против јавниот ред и мир и се пред-
видени санкции кои можат да се пропишат само со 
закон, поради што оспорената одлука е спротивна 
на Законот за прекршоците против јавниот ред и 
мир. 

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

У. бр. 31/79 
28 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

371. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 21 од Одлуката 
за одржување на комуналната хигиена на подрач-
јето на град Скопје („Службен гласник на град 
Скопје" бр. 25/77), на основа 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 21 јуни 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Работничкиот со-
вет на Фабриката за цемент и азбестни производи 
„Усје" во Скопје за оценување уставноста и зако-
нитоста на членот 21 од Одлуката за одржување 
на комуналната хигиена на подрачјето на град 
Скопје („Службен гласник на град Скопје" бр. 
25/77). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на град 
Скопје". 

3. Работничкиот совет на Фабриката за цемент 
и азбестни производи „Усје" во Скопје, на Устав-
ниот суд на Македонија му поднесе предлог за 
оценување уставноста и законитоста на членот 21 
од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 
Според ,наводите во предлогот оспорениот член бил 
противуставен и незаконит затоа што овозможувал 
Основната организација на здружениот труд „Ко-
мунална хигиена" во состав на Комуналното про-
изводно услужно претпријатие „Комуналец" во 
Скопје, да наплатува надоместок за претпоставени 
т. е. за услуги чие вршење не, било организирано 
ниту фактички се вршело. Ваквото наплатување на 
надоместокот не било во согласност со ставот 5 на 
дел III од Основните начела, со ставот 2 на член 13 
и ставот 2 на член 17 од Уставот на СР Македони-
ја според чии одредби никој не може нити посред-
но нити непосредно да се здобива со материјални и 
други користи со експлоатација на туѓиот труд, 
односно според кои работниците во здружениот 
труд не можат во остварувањето на правото на ра-
бота со општествени средства да стекнуваат мате-
ријални користи и други погодности што не се зас-
новани врз нивниот труд. 

4. Собранието на град Скопје во одговорот на 
предлогот и на јавната расправа наведе дека со 
членот 21 од оспорената одлука е регулирано пра-
шањето од кои корисни површини и простории 
Основната организација на здружен труд „Комуна-
лна хигиена" во Скопје врши само изнесување и 
транспортирање на сметот од што јасно произле-
гувало дека означената организација не ја одржу-
вала комуналната хигиена и не наплатувала на-
доместок по основ на одржување, туку наплатува-
ла надоместок за изнесување и транспортирање на 
собраниот смет. Доколку означената организација 
не ја извршува својата обврска подносителот на 
предлогот во смислата на ставот 5 од оспорената 
одлука има право да бара намалување на надомес-
токот делумно или во целост, за што била предви-
дена надлежност на стопанскиот суд, а не на Ус-
тавниот суд на Македонија. 
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Заинтересираната Работна организација „Кому-
налец" во Скопје, во писмениот одговор и на јав-
ната расправа се придружи кон наводите на Соб-
ранието на град Скопје. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека Собранието на град Скоп-
је донело Одлука за одржување на комуналната 
хигиена на подрачјето на град Скопје („Службен 
гласник на град Скопје" бр. 25/77). Според членот 
1 од оспорената одлука одржувањето на комунал-
ната хигиена, покрај другото, опфаќа и одржување 
на комуналната хигиена на јавните прометни по-
вршини и изнесување и депонирање на сметот од 
станбените, деловните и другите корисни површини. 
Во членот 21 од оспорената одлука е определено 
дека како корисни површини и простории од кои 
организацијата врши изнесување и транспортирање 
на собраниот смет се сметаат: станбени и други 
корисни простории на домаќинствата (визби, шупи, 
гаражи, степеништа) (точка 1), дворни површини 
што се користат од домаќинствата (точка 2), делов-
ни и работни простории (точка 3), дворни површи-
ни на организациите на здружениот труд и на дру-
ги правни и граѓанско-правни лица (точка 4) и 
други површини што се користат од организациите 
на здружениот труд и од други правни и граѓан-
ско-правни лица и граѓани (точка 5). 

Во ставот 2 на член 5 од одлуката е опреде-
лено дека „Комуналец" услугите ги врши со надо-
месток. Висината на надоместокот како и другите 
прашања во врска со надоместокот се регулираат 
со посебна одлука. Согласно ставот 5 на член 23 од 
одлуката, доколку „Комуналец" не ги извршува 
услугите во целост, по барање на корисникот, мо-
же да се намали надоместокот за соодветниот вид 
услуги. Во ставот 3 на овој член е определено де-
ка изнесувањето на грубите отпадоци се врши по 
барање на корисникот, а начинот на плаќањето се 
регулира со договор, доколку за извршувањето на 
соодветната услуга не е определена посебна тари-
фа од надлежен орган. Како груби отпадоци, сог-
ласно ставот 1 на член 19 од оспорената одлука не 
се сметаат отпадоците што се создаваат во пого-
леми количини со изведување на градежни и за-
наетчиски работи што се од индустриско и занает-
чиско производство или преработка, градежен ма-
теријал, земја, шут, вар, чакал, груба амбалажа, 
метални предмети и инвентар, делови од куќен на-
мештај, камења, песок, кал, делови од санитарни 
уреди и возила, поголеми количини слама, харти-
ја, струготини и слично. 

Под смет, согласно членот 18 од одлуката се 
сметаат отпадоците што се создаваат во секојднев-
ниот живот и работа во станбените и други ко-
рисни површини и простории, како и отпадоците 
од градинарски, овошни и други култури од двор-
ните места, односно се она што се подразбира како 
отпадна материја во смисла на Правилникот за тех-
ничките мерки и услови за изградба на простории 
и уреди за собирање и однесување на отпадните 
материи од станбените згради („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 28/70). 

Врз основа на ова овластување работничкиот 
совет на Основната организација на здружениот 
труд „Комунална хигиена" во состав на Работната 
организација „Комуналец" во Скопје на 8 јуни 1979 
година донел Одлука за надоместок на услугите 
што ги врши основната организација, бр. 02-2676/9 
(„Службен гласник на град Скопје" бр. 29/78) а во 
која е определена висината на надоместокот за од-
делни видови услуги, па и за изнесување и транс-
портирање на сметот од површините на организа-
циите на здружениот труд. Според точката И од 
оваа одлука висината на надоместокот за изнесу-
вањето на сметот се определува според евиденти-
раната корисна површина. 

Според мислењето на Судов корисната површи-
на може да биде предвидена како критериум за 
определување надоместокот за изнесувањето и тран-
спортирањето на сметот затоа што може да се 
претпостави дека поголемата површина создава ус-

лови за поголем смет. Меѓутоа, како корисни повр-
шини и простории, според мислењето на Судов би 
требало да се сфатат само оние површини на кои 
се создава смет во смислата на членот 18 од оспо-
рената одлука т. е. отпадоци што се создаваат во се-
којдневниот живот и работа во станбените и дру-
гите корисни површини и простории. Во таа смисла 
со корисните површини и простории не можат да 
се поистоветуваат сите површини и простории со 
кои располага организацијата, туку фактично тре-
ба да се утврдува кои се тие површини на кои се 
создава смет кој организацијата е должна да го 
изнесува и транспортира. На вакво толкување упа-
тува ставот 3 на член 23 и членот 19 од одлуката. 

Во врска со наводите на подносителот на пред-
логот дека заинтересираната организација напла-
тува надоместок за претпоставени услуги, со оглед 
на тоа што не вршела одржување на комуналната 
хигиена, а таквото одржување го вршел подноси-
телот на предлогот, Судов смета дека таквите на-
води се неосновани затоа што комуналната органи-
зација нема обврска целосно да ја одржува кому-
налната хигиена во организацијата — користење на 
услуги, туку има само обврска да го изнесува и 
транспортира собраниот смет. Доколку постои спор 
во врска со извршувањето на обврската на „Кому-
налец" за него не е овластен да одлучува Устав-
ниот суд, туку редовните судови. 

Со оглед на изложеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 55/79 
21 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

372. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 37 од Самоуп-
равната спогодба за основите и мерилата за стекну-
вање и распоредување на доходот и распределба на 
средствата за лични доходи на работниците во 
Основната организација на здружениот труд „Бал-
канекспрес" во состав на Работната организација 
„Истоктранс" во Штип, донесена од собирот на ра-
ботниците на 6 август 1976 година, членот 101 од 
Правилникот за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка бр. 0101-2630, донесен на референдумот 
одржан на 19 декември 1977 година и членот 7 од 
Правилникот за изменување и дополнување на на-
ведениот правилник, донесен на референдумот одр-
жан на 25 ноември 1978 година, на основа членот 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа 
на 24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 37 од Самоуп-
равната спогодба за основите и мерилата за стек-
нување и распоредување на доходот и распредел-
ба на средствата за лични доходи на работниците 
во Основната организација на здружениот труд 
„Балканекспрес" во состав на Работната организа-
ција „Истоктранс" во Штип, донесена на собирот 
на работниците на 6 август 1976 година, во времето 
на важењето, не бил во согласност со Уставот. 

2. СЕ УТВРДУВА дека ставот 3 на член 101 од 
Правилникот за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка на Основната организација на здруже-
ниот труд „Балканекспрес" во Штип во состав на 
Работната организација „Истоктранс" во Штип, до-
несен на референдумот одржан на 19 декември 1977 
година, во времето на важењето не бил во соглас-
ност со Уставот. 
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3. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 101 од пра-
вилникот означен во точката 2 од оваа одлука и 
делот од членот 7 од Правилникот за изменување 
и дополнување на правилникот означен во точката 
2 од оваа одлука, донесен на референдумот одржан 
на 25 ноември 1978 година кој гласи „под услов по 
другите основи во месецот да нема остварено ли-
чен доход во висина на стартниот". 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Балканекспрес" во Штип во состав 
на Работната организација „Истоктранс" во Штип 
на начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

5. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
на овој суд му поднесе предлог за оценување устав-
носта и законитоста на одредбите од самоуправните 
општи акти означени во точките 1, 2 и 3 од оваа 
одлука. Според наводите во предлогот оспорените 
акти биле противуставни и незаконити затоа што 
предвидувале на работникот да не му припаѓа ли-
чен доход односно да не му се исплатува дел од 
личниот доход за време додека трае поправката на 
возилото на кое работи. 

Претставникот на Основната организација на 
здружениот труд „Балканекспрес" во Штип, во од-
говорот на предлогот даден на јавната расправа 
пред Судов наведе дека членот 37 од оспорената 
самоуправна спогодба означена во точката 1 од оваа 
одлука престанал да важи со усвојувањето на пра-
вилникот означен во точката 2 од оваа одлука. 
Исто така наведе дека и членот 101 од овој пра-
вилник престанал да важи затоа што бил изменет 
со членот 7 од правилникот за измени и дополну-
вање на правилникот означен во точката 2 на оваа 
одлука. Овие измени биле извршени со оглед на 
тоа што во текот на постапката е утврдено дека 
постојните одредби не се во согласност со Уставот 
и законот. Тој исто така укажа дека со ваквиот 
начин на регулирање на односите се имало за цел 
да се намалат неоправданите отсуства од работа. 

6. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судов утврди дека согласно членот 
37 од оспорената самоуправна спогодба надоместо-
кот на име личен доход поради дефект на мотор-
ното возило над 3 дена ќе се исплатува во висина 
од 70% од просечниот личен доход на возачот 
остварен во последните три месеци и тоа само во 
случај кога за дефектот не е виновен возачот под 
услов тој да е присутен за време на поправката на 
возилото. Оваа одредба од оспорената самоуправна 
спогодба била во сила до крајот на 1977 година ко-
га спогодбата престанала да важи, бидејќи на 1 
јануари 1978 година влегол во сила оспорениот пра-
вилник за основите и ,мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка. Според ставот 1 на член 101 од оспоре-
ниот правилник во текот на работата можат да 
настанат застои поради дефект на возилото со или 
без вина на возачот, немање на работа, одземање 
на возачка дозвола или патна исправа, сервисни 
оправки, генерален ремонт на возилото и виша си-
ла. Ако дефектот е настанат по вина на возачот, 
според ставот 2 од истиот член, односно поради од-
земање на возачка дозвола или патна исправа, за 
првите 3 дена на возачот не му се исплатува ли-
чен доход, а преку 3 дена му се исплатува гаранти-
ран личен доход, ако остварениот личен доход по 
другите основи во текот на месецот не е поголем 
од 80% од стартниот основ. Според ставот 3 од 
истиот член ако дефектот на возилото е без вина 
на возачот или поради немање работа, сервисни 
оправки, генерален ремонт, како и поради виша 
сила, за првите 3 дена не му се исплатува личен 
доход, а преку 3 дена му се исплатува 70% од 
стартниот основ во месецот, под услов по другите 
основи да нема остварено личен доход во висина 
на стартниот и возачот да е присутен околу оправ-
ката на возилото. 

Во текот на постапката на 25 ноември 1978 го-
дина работниците на Основната организација на 
здружениот труд „Балканекспрес" во Штип, на ре-
ферендум донеле Правилник за изменување и до-
полнување на правилникот за основите и мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка на основната организаци-
ја. Со членот 7 од овој правилник се менува ста-
вот 3 на член 101 од правилникот означен во точ-
ката 2 од оваа одлука и се заменува со нов став 
кој гласи: „Ако дефектот на возилото е без вина 
на возачот, или поради немање работа, сервисни 
оправки, генерален ремонт како и поради виша си-
ла, на возачот му се исплаќа 100% од стартниот 
основ во месецот под услов по другите основи да 
нема остварено личен доход во висина на старт-
ниот. Овој надоместок му следува на возачот ако 
е присутен околу поправката на возилото". 

7. Согласно алинејата 5 и 6 на ставот 3 на 
делот II од Основните начела од Уставот на СР 
Македонија, неприкосновената основа на положба-
та и улогата на човекот покрај другото ја сочину-
ваат и економската и социјалната сигурност на чо-
векот, како и солидарноста и заемноста на секој 
спрема сите и на сите спрема секого, кои се заснова-
ни врз,свеста на работните луѓе дека своите трајни 
интереси можат да ги остваруваат само врз тие 
начела. 

Согласно ставот 2 на член 126 од Законот за 
здружениот труд покрај начелото на распределба 
според трудот работниците во основната организа-
ција го применуваат и начелото на солидарност 
првенствено со користење на средствата за заед-
ничка потрошувачка заради учествување во покри-
вањето на определени социјални и други потреби 
на работникот со понизок личен доход и на чле-
новите на неговото потесно семејство. 

Согласно ставот 1 на член 134 од означениот за-
кон работниците во текот на годината привремено 
го утврдуваат и исплатуваат личниот доход како 
аконтација за периодите утврдени со самоуправ-
ниот општ акт кои не можат да бидат подолги од 
еден месец. Во овие периоди, според ставот 2 на 
истиот член личниот доход на работниците се утвр-
дува во согласност со основите и мерилата утврде-
ни со самоуправниот општ акт, а според резулта-
тите од трудот на работникот и неговиот придонес 
за остварување на резултатите од заедничкиот труд 
во тие периоди (привремена пресметка на личниот 
доход). Според ставот 1 на член 135 од истиот за-
кон конечната пресметка на личниот доход за се-
кој работник во основната организација се врши 
при утврдувањето на завршната сметка на основ-
ната организација. Оваа пресметка на личниот до-
ход за секој работник, според ставот 2 на овој 
член се утврдува без оглед на времето што во те-
кот на годината работникот го поминал на работа 
во основната организација. 

Судов смета дека не е во согласност со устав-
ните и законските одредби определувањето во оспо-
рените самоуправни општи акти на возачите на 
моторните возила да им се ускратува правото на 
личен доход во случаите кога работникот поради 
поправка на возилото, немање на работа или ви-
ша сила е спречен да работи со оглед на тоа што 
тој за време на поправката на возилото не отсуст-
вува од работа, туку е присутен во организацијата. 
При ваква положба тој може, во смислата на чле-
нот 23 од Законот за работни односи да биде рас-
пореден да врши работи односно работни задачи 
кои одговараат на неговата стручна подготовка, а 
во исклучителни ситуации и на работи и работни 
задачи кои не одговараат на неговата стручна под-
готовка (член 24 од Законот за работни односи). 
Според тоа тој треба да прима личен доход во 
согласност со основите и мерилата определени во 
правилникот за распределба на средствата за лич-
ни доходи. Ваквиот став на Судов произлегува од 
уставното начело за економската и социјалната си-
гурност на работниците во вршењето на работите и 
работните задачи односно од уставното начело за 
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взаемност и солидарност според кои солидарноста и 
заемноста на секој спрема сите и на сите спрема 
секого се заснова на свеста на работните луѓе дека 
своите трајни интереси можат да ги остваруваат 
само врз тие начела. Освен тоа работникот има пра-
во на личен доход по основите и мерилата од пра-
вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и со оглед на тоа што во текот на месецот 
односно годината прима аконтација на личниот до-
ход во смислата на ставот 1 на член 134 од Зако-
нот за здружениот труд, според чии одредби работ-
ниците во текот на годината привремено го утврду-
ваат и исплатуваат личниот доход како аконтаци-
ја за периодите утврдени со самоуправниот општ 
акт кои не можат да бидат подолги од еден месец. 
Во овие периоди според ставот 2 на истиот член 
личниот доход на работниците се утврдува во сог-
ласност со основите и мерилата утврдени со само-
управниот општ акт, а во согласност со резултатите 
од трудот на работникот и неговиот придонес за 
остварување на резултатите од заедничкиот труд 
во тие периоди. Освен тоа конечната пресметка на 
личниот доход за секој работник во основната ор-
ганизација се врши при утврдувањето на заврш-
ната сметка на основната организација без оглед 
на времето што во текот на годината работникот го 
провел на работа во организацијата. 

Со оглед на изложеново, Судов го укина ста-
вот 2 на член 101 од правилникот означен во точ-
ката 2 од оваа одлука, а за ставот 3 од истиот член 
и членот 37 од оспорената самоуправна спогодба во 
смислата на член 434 од Уставот на СР Македонија 
утврди дека во време на важењето не биле во 
согласност со Уставот на СР Македонија и Зако-
нот за работни односи односно дека биле во спро-
тивност со Законот за здружениот труд. 

Судов исто така го укина и членот 7 од пра-
вилникот за изменување и дополнување на правил-
никот означен во точката 2 од оваа одлука во де-
лот кој гласи „под услов по другите основи во ме-
сецот да нема остварено личен доход во висина на 
стартниот" затоа што смета дека исплатувањето на 
аконтацијата на личниот доход во висина од 100% 
од стартниот основ не може да се условува со 
остварените резултати по другите основи во текот 
на месецот. Според мислењето на Судов неплаќа-
њето на аконтацијата од личниот доход во наве-
дениот случај треба да се врши без никакви ус-
лови. 

Со оглед на изложеново Судов одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од оваа одлука. 

У. бр. 133/78 
24 мај 1979 тодина 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Судија, 
Петар Лештаров, с. р. 

373. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на член 53 од Самоуправ-
ната спогодба за утврдување и усогласување на 
распределбата на доходот, личните доходи и дру-
гите примања на Заводот за урбанизам и проекти-
рање во Битола, усвоена на референдумот одржан 
на 27 декември 1977 година со измените од 31 ок-
томври 1978 година, на основа членот 20 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа одржана на 21 јуни 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 53 од Само-
управната спогодба за утврдување и усогласување 
на распределбата на доходот, личните доходи и 
другите лични примања на Заводот за урбанизам 

и проектирање во Битола, усвоена на референдумот 
одржан на 27 декември 1977 година, со измените од 
31 октомври 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заводот за урбанизам и проек-
тирање во Битола на начинот предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. По повод поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 53 од самоуп-
равната спогодба означена во точката 1 од оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за неговата согласност со членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и за неговата спротивност со ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека во Заводот за урбанизам 
и проектирање во Битола целокупната работа се 
врши во две организациони единици — проекти-
рање и заеднички служби. Во организационата еди-
ница проектирање се врши основната дејност ,на 
заводот, а во заедничките служби се вршат сите 
финансиски, општи и правни работи кои претста-
вуваат целина со работите од основната дејност. 

Постапувајќи по одлуката на Судов У. бр. 12/78 
од 28 јуни 1978 година со која беше укинат чле-
нот 53 од оспорената самоуправна спогодба извр-
шена е измена на овој член од спогодбата така 
што со ставот 1 на новиот текст на членот 53 е оп-
ределено личниот доход на работниците во заед-
ничките служби до висината на стартните основи 
да произлегува од просекот на реализацијата на 
сите други производни отсеци и групи. Во ставот 
2 од овој член е определено дека при реализација-
та на производните отсеци и групи над стартните 
основи (100%), личниот доход на работниците во 
заедничките служби да изнесува 50% од просекот 
на остварувањата на другите отсеци и групи кои 
примаат личен доход над 100%. 

5. Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд на секој работник во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд, му припаѓа од доходот на орга-
низацијата личен доход за задоволување на него-
вите лични, заеднички и општи општествени пот-
реби, според резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
организациј ата. 

Од наведените уставни и законски одредби 
произлегува дека личниот доход на секој работник 
се определува според резултатите од неговиот труд 
и неговиот придонес во зголемувањето на доходот 
на организацијата. Во таа смисла и личниот доход 
на работниците во заедничките служби може и 
треба да се утврдува според нивниот придонес во 
остварувањето на работите и работните задачи. Су-
дов смета дека со измените на членот 53 од оспо-
рената самоуправна спогодба во целост не се пос-
тапува во согласност со уставното начело за наг-
радување на работниците во заедничките служби 
според трудот и резултатите од трудот затоа што 
во случајот кога другите производни отсеци и гру-
пи остваруваат над 100% од аконтацијата на лич-
ниот доход, работниците во заедничките служби 
примаат само 50% од нивните просечни остварува-
ња што значи ограничување на придонесот на 
вработените во заедничките служби, што е спротив-
но на начелото за распределба според трудот, би-
дејќи на овој начин се врши ограничување на ра-
ботниците во заедничките служби да стекнуваат ли-
чен доход според својот придонес. Ова особено ако 
се има предвид дека финансиските, општите и 
правните работи во заводот чинат една целина (ра-
ботна организација) со другите производни отсеци 
и групи на ниво на која се создава и искажува до-
ходот и се формираат средствата за распределба 
на личните доходи. Освен тоа Судов го имаше 
предвид и фактот дека во заводот нема посебни 
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критериуми за утврдување на придонесот на заед-
ничките служби по квалитет и квантитет, туку 
стекнувањето на личниот доход на работниците во 
заедничките служби се поврзува со придонесот на 
други работници што е во спротивност со уставно-
то начело за наградување според вложениот труд 
и резултатите од трудот на секој работник. 

На основа на изложеново Судов смета дека став 
2 на член 53 од оспорената самоуправна спогодба 
не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и е во спротивност со ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

Со оглед на изложеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 144/78 
21 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

374. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на групата 6 од став 2 
на член 10 од Правилникот за аналитичка про-
цена на работите и работните задачи на работни-
ците во Основната организација на здружен труд 
Основно училиште „Киро Гавриловски — Јане" во 
Прилеп, донесен од работниците на 27 декември 
1977 година, врз основа на членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата од 14 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА групата 6 од став 2 на член 
10 од Правилникот за аналитичка процена на рабо-
тите и работните задачи на работниците во Основ-
ната организација на здружен труд — Основно учи-
лиште „Киро Гавриловски — Јане" во Прилеп, до-
несен од работниците на 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште — „Киро 
Гавриловски — Јане" во Прилеп, на начин опреде-
лен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 154/78 од 5 
април 1979 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена 
затоа што пред Судов основано се постави праша-
њето за согласноста на групата 6 на став 2 од член 
10 на оспорениот правилник со членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија, со членот 126 од Законот за 
здружениот труд и со ставовите 1 и 2 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование. 

Во текот на постапката и на седницата Судов 
утврди дека во групата 6 од ставот 2 на член 10 
од оспорениот правилник е определено дека за оба-
вувањето на работите и работните задачи од оваа 
група е потребна средна, виша или висока стручна 
подготовка на наставниците и способности за са-
мостојна и програмирана работа како и способност 
за раководење. Понатаму, во истиот член од пра-
вилникот е предвидено дека работите од оваа гру-
па се вреднуваат така што учителот добива 450 
бода, наставникот 900 бода и професорот 1350 бода. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
на секој работник со порастот на продуктивноста 
на неговиот и на вкупниот општествен труд и со 
начелото на солидарноста на работниците во здру-
жениот труд му припаѓа од доходот на основната 
организација на здружениот труд личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-

њето на доходот на основната организација. Исто 
така, и според ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд личниот доход на работникот се 
утврдува според резултатите на неговиот труд и 
според неговиот личен придонес што со својот те-
ковен и минат труд, го дал во зголемувањето на 
доходот на основната организација, во согласност 
со начелото на распределбата според трудот и сраз-
мерно со порастот на производноста на својот труд 
и на трудот на работниците во другите основни 
организации со кои ги здружил трудот и средства-
та и на вкупниот општествен труд. Од друга стра-
на, според ставот 2 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/74), наставници за одделенска нас-
тава во основното училиште можат да бидат лица 
што завршиле филозофски факултет — педагошка 
група и педагошка академија — отсек за одделен-
ска настава и лица што завршиле учителска шко-
ла. Наставници по предметна настава во основното 
училиште, според ставот 2 на истиот член од озна-
чениот закон, можат да бидат лица што завршиле 
еднопредметна или двопредметна соодветна група 
за образование на наставници на: факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка како средство за изразување на сложеноста 
на работите и работните задачи има значење во 
системот на распределбата на средствата за лични-
те доходи, така што за работите и работните зада-
чи за кои е предвиден повисок степен на стручна 
подготовка оправдано е од гледиштето на начелото 
за наградување според трудот да се предвидува 
повисоко мерило по тој основ во однос на работите 
и работните задачи за кои е предвиден понизок 
степен 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 кои се вршат. Ако за 
вршењето на одредени работи и работни задачи 
алтернативно се утврдени повеќе степени на струч-
на подготовка, тоа значи, дека сложеноста на тие 
работи и работни задачи е таква што може да ги 
врши секој од работниците што има еден од утвр-
дените степени на стручната подготовка. 

Со оглед на тоа што со групата 6 на членот 10 
од оспорениот правилник во претпоставениот при-
донес различно се вреднува трудот на наставници-
те кои вршат исти работи и работни задачи, а 
поинаквото вреднување се должи само по основот 
стручна подготовка, Судов утврди дека тој не е во 
согласност со начелото за распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и разработено во членот 126 од Законот 
за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на 
член 79 од Законот за основното воспитание и обра-
зование. 

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

У. бр. 164/78 
14 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

375. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Привремениот пра-
вилник за давање на користење станови и доде-
лување кредити за купување или изградба на ста-
нови на работниците во работната заедница на 
стручните служби, донесен од работничкиот совет 
на работната заедница на Работната организација 
„Алумина" од Скопје на 7 јуни 1978 година, соглас-
но членот 433 од Уставот на СР Македонија и 20 
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од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
7 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Привремениот правил-
ник за давање на користење станови и доделување 
кредити за изградба или купување на станови на 
работниците во работната заедница на стручните 
служби, донесен од работничкиот совет на работ-
ната заедница на Работната организација „Алуми-
на" од Скопје на 7 јуни 1978 година, во времето 
на неговото важење, не бил во согласност со Уста-
вот и законот. 

2. Оваа одлука има правно дејство како и од-
лука со која се поништува општ правен акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Алу-
мина" на начинот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

4. По повод поднесена претставка, Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука затоа што оцени дека 
основано може да се постави прашањето за него-
вата согласност со членовите 21 и 23 од Уставот на 
СР Македонија и со членот 463 од Законот за 
здружениот труд. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспорениот правилник го 
донел работничкиот совет на работната заедница 
на заедничките служби на Работната организација 
„Алумина" на 7 јуни 1978 година. Во членот 23 од 
привремениот правилник се утврдени основите за 
доделување станови на работниците и тоа: просеч-
ниот месечен приход по член на семејството, бро-
јот на членовите во семејството, станбената прена-
селеност, работниот стаж и други. Во истиот член 
е определено дека овие основи ќе се применуваат 
без однапред утврдени мерила, туку по слободна 
оценка на комисијата за доделување на станови. 
Во членот 24 се определува дека комисијата за 
станбени односи, по предлог на директорот на ос-
новната организација на здружениот труд или на 
работната заедница може за дефицитарните струч-
ни кадри да му предложи на работничкиот совет 
доделување на стан или станбен кредит надвор од 
основите утврдени во членот 23. 

6. Според членовите 21 и 23 од Уставот на СР 
Македонија, работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд утврдуваат основи и мерила 
за распоредување на остварениот доход за своја 
лична и заедничка потрошувачка, односно утврду-
ваат основи и мерила за распределба на средства-
та за лични доходи и за распределба на средствата 
за заедничка потрошувачка. Согласно членот 179 и 
членот 463 од Законот за здружениот труд, работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд, слободно и рамноправно, во согласност со са-
моуправната спогодба за здружување на трудот во 
основна организација, со референдум меѓу другото 
одлучуваат и за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на работниците. 

7. На основа наведените уставни и законски 
одредби Судов смета дека работниците во основна-
та организација слободно и рамноправно, по пат на 
референдум одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на средствата за заедничка потрошу-
вачка. Со оглед на тоа што средствата кои во 
основната организација се издвојуваат за изградба 
или купување станови за работниците или пак кои 
се наменети за давање кредити и други погоднос-
ти за решавање на станбените прашања на работ-
ниците, претставуваат средства за заедничка пот-
рошувачка, Судов смета дека и самоуправниот 
општ акт со кој се утврдуваат основите и мерила-
та за нивна распределба, мора да биде донесен од 
работниците во смислата на членот 23 од Уставот 
и во форма на изјаснување преку референдум ка-

ко што тоа го наложува членот 463 од Законот за 
здружениот труд. Со оглед на тоа што оспорениот 
правилник го донел работничкиот совет а не ра-
ботниците со референдум, Судов смета дека тој не 
е во согласност со Уставот и законот. 

Одредбата од членот 23 од оспорениот правил-
ник која определува предвидените основи за доде-
лување стан да се применуваат по слободна оценка 
на комисијата, а не според однапред утврдени ме-
рила, по мислењето на Судов, не е во согласност 
со членот 23 од Уставот и одредбата од членот 463 
од Законот за здружениот труд според кои, рас-
пределбата на средствата за заедничка потрошу-
вачка мора да се врши според однапред утврдени 
основи и мерила. 

Ценејќи го наводот во претставката во врска 
со решавањето на станбеното прашање на дефици-
тарните стручни кадри, Судов смета дека не му е 
противно на Уставот и законот, основната органи-
зација да определи посебни критериуми за доделу-
вање на станови и станбени кредити на стручните 
кадри за кои таа има особена потреба, а кои во 
одреден период во вкупната побарувачка на кадри 
или пак во основната организација се јавуваат ка-
ко дефицитарни. Но од друга страна, Судов смета 
дека основната организација, кога ќе предвиди 
првенствено решавање на станбеното прашање на 
дефицитарните стручни кадри мора пред се да 
определи кои профили на дефицитарни стручни 
кадри за основната организација се особено пот-
ребни. Понатаму, Судов смета дека основната орга-
низација треба нормативно да го определи обемот 
на средствата кои ќе се издвојуваат за оваа наме-
на, како и да определи критериуми за одредување 
на првенството за решавање на станбените праша-
ња меѓу самите работници за кои станува збор. За-
тоа Судов смета дека решавањето на станбените 
прашања на дефицитарните стручни кадри во ра-
ботната заедница не е уредено врз основа на одна-
пред предвидени критериуми поради што најде де-
ка членот 24 од оспорениот правилник не е во сог-
ласност со наведените уставни и законски начела 
на распределба на средствата за заедничка потро-
шувачка. 

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

У. бр. 174/78 
7 јуни 1979 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Судија, 
Осман Мифтари, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Правилникот за водењето на 
податоците и евиденцијата за следење на движе-
њето на стоките и цените во организациите на 
здружениот труд што вршат промет на стоки на 
мало („Службен весник на СРМ" бр. 22/79), изоста-
вен е образецот на книгата за евиденција за дви-
жење на стоките и цените на стоките, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА ПОДА-
ТОЦИТЕ И ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
ДВИЖЕЊЕТО НА СТОКИТЕ И ЦЕНИТЕ ВО ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО 

ВРШАТ ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

1. Во Правилникот, се додава образецот на кни-
гата за евиденција за движење на стоките и це-
ните на стоките што е составен дел на Правилни-
кот. 

Бр. 09-480/1 
20 јули 1979 година 

Скопје 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 
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КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИТЕ И ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ 

Ред. 
бр. 

Дата на заве-
дување на до-
кументот 

Назив и број на 
документот 

Вредност на 
задолжението 

Вредност на 
раздолжението Забелешка 

1 2 1 3 4 ; 5 6 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Асани Ресмие од село Арачиново, Скопско, под-
несе до овој суд тужба за признавање право на 
сопственост на ствари и предавање во владение, 
против тужениот Адили Зејнула, од татко Елез, од 
Куманово, ул. „Огњан Прица" бр. 23, а истиот се-
га се наоѓа на работа во Германија, со непозната 
адреса. Вредност на спорот 50.000,00 ен. динари. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој зас-
тапник. Во спротивно судот, по службена должност, 
ќе го одреди за застапник Селвер Исмани, стручен 
соработник при Општинскиот суд во Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 80/78. 
(48) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-
цето Адеми Авзија од село Градец, кој наводно за-
гинал во 1916 година во село Градец, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави на овој суд. 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
што знаат за неговиот живот тоа да го јават на 
овој суд. По истекот на рокот од 30 дена, судот ќе 
утврди дека ова лице е умрено, во колку лицето 
не се јави на огласот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. Р. бр. 2/79. 
(49) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 40 од 23. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1374-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување Ц. О. — Кавадарци со след-
ните податоци: Основната заедница за здравствено-
то осигурување е основана со самоуправната спо-
годба бр. 15 од 15. III. 1974 година. Општинската 
заедница на здравственото осигурување е основана 
од 67 основачи. 

Основни дејности: 140237 — обезбедува оства-
рување здравствена заштита и други права од 

здравственото осигурување на осигурениците — ра-
ботници во здружениот труд, на осигурениците зем-
јоделци, на лицата осигурени по основ вршење на 
самостојна дејност, а во согласност со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението, само-
управната спогодба за " основање на Заедницата, 
статутот и други прописи. 

Заедницата во свое име и за своја сметка — 
неограничено, истапува во правниот промет, а за 
своите обврски одговара со сите свои средства — 
целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Кочевски 
Драган, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
40/23. V. 1979 година. (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 94 од 25. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1365-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата ,на основното образование Ц. О. Маке-
донски Брод со следните податоци: Заедницата на 
основното образование е основана со самоуправна 
спогодба од 6. V. 1974 година. 

Заедницата е основана од 22 основачи. 
Основни дејности: 140231 — Заедница во облас-

та на образованието. 
Заедницата во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, а во рам-
ките на овластувањата утврдени со самоуправната 
спогодба за нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Боривој Мишкоски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. бр. 
94/79. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1272 од 24. V. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-85-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на „Клуб на стопанствениците на Ма-
кедонија" Општествена образовна-студиска и ус-
лужна организација на здружен труд Ц. О. Скопје, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 25, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Благоја Николов-
ски, директор, а се запишува како нов застапник 
Никола Николовски, в. д. инокосен индивидуален 
раководен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1272 од 24. V. 1979 година. (117) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 95 од 22. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1372-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, со целосна одго-
ворност — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 14, со след-
ните податоци: Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата 
е основана со самоуправната спогодба бр. 03-921/1 
од 29. IV. 1974 година. 

Основни дејности: 140235 — СИЗ во областа на 
општествената заштита на децата. 

РСИЗ 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 РСИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на заедницата 
е Цветанка Филиповска, секретар, без ограничу-
вање. 

РСИЗ е основана од страна на 41 основачи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

95 од 22. V. 1979 година. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1161 од 23. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-237-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Благој Кирков" Ц. О. — Титов Велес, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Јовиќ 
Македонка, директор, а да се запише новиот зас-
тапник Димчевски Костадин, в. д. директор — неог-
раничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1161 од 23. V. 1979 година. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 964 од 29. V. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-411-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Основното училиште „11 Октомври" Ц. 
О. Куманово, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Алексиќ Горѓе, директор, а се 
запишува како нов застапник Мучевски Тодор, ди-
ректор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
964 од 29. V. 1979 година. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2078/78 од 16. V. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1229-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на Р. О. без 
ООЗТ Факултет за физичка култура, Ц. О. Скопје 
ул. „Железничка" бб, со следните податоци: Фа-
култетот за физичка култура е основан со акт за 
основање, донесен под бр. 06-1949 од 8 јули 1977 
година од Собранието на СРМ — Скопје. 

Основни дејности: 120147 — Факултет за фи-
зичка култура. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Факултетот за физичка култура одго-
вара со сите свои средства. За обврските на Факул-
тетот одговара и основачот неограничено соли-
дарно. 

Лице овластено за застапување е Шаревски Че-
де, декан на факултетот, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2078/78 од 16. V. 1979 година. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 92 од 28. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1376-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за вработување со целосна одговорност 
— Македонски Брод со следните податоци: Заедни-
цата за вработување е основана со самоуправна 
спогодба бр. 175/1 од 30. IX. 1974 година. 

Заедницата за вработување е основана од 22 
основачи. 

Основни дејности: 140236 — Заедница за врабо-
тување во областа на вработувањето. 

Заедницата за вработување во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и своја 
сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со самоуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, заедницата за вработување одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на Заедницата 
за вработување е Зоран Маркоски, секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. бр. 
92 од 28. V. 1979 година. (127) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 13 од 22. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1369-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ со следните податоци: Самоуправна интерес-
на заедница за комунални дејности и патишта, со 
целосна одговорност, Титов Велес, ул. „Димо Хаџи 
— Димов" бр. 23. Самоуправната интересна заед-
ница за комунални дејности и патишта е основана 
со Самоуправна спогодба, бр. 01-1/1 од 25. X, 1978 
година. 

СИЗ е основана од страна на 20 основачи. 
Основна дејност: 140229 — други самоуправни 

интересни заедници во областа на комунални деј-
ности. 

СИЗ во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а во рамките на 
овластувањата утврдени со самоуправната спогод-
ба за основање на самоуправна интересна заедни-
ца за комунални дејности и патишта. 

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

Лице овластено за застапување е Андреја Ка-
милов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
13 од 22. V. 1979 година. ' (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 93 од 29. V. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1377-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Само-
управната интересна заедница на становањето — 
Македонски Брод — целосна одговорност, со след-
ните податоци: Самоуправната интересна заедница 
на становањето е основана со Самоуправна спогодба 
бр. 01-1480/1 од 13. VIII. 1975 година. 

Самоуправната интересна заедница на стано-
вањето е основана од 32 основачи. 

Основни дејности: 140221 СИЗ на становање во 
областа на становањето. 

СИЗ на становањето во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување на СИЗ на ста-
новањето е Стојан Кузманоски, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
93 од 29. V. 1979 година. (128) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1284 од 29. V. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1084-7-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Геолошкиот завод О. СОЛ. О — 
Скопје, ООЗТ „Травертин" О. СОЛ. О - Скопје со 
следните податоци: 

Се брише досегашниот застапник Милорад Пет-
роњев, дипл. геолошки техничар, а како нов зас-
тапник се запишува Васил Трчков, директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1284 од 29. V. 1979 година. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1229 од 30. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1378-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиско-услужната задруга „Волт" со целосна 
одговорност и ограничено емство — Скопје, пат за 
Тетово бб, со следните податоци: Задругата е осно-
вана со самоуправна спогодба за здружување на 
задругата на ден 23. III. 1979 година. 

Основачи на задругата се: Пиперовски Драги-
ша од Скопје, ул. „166" бр. 5а, градежен техничар; 
Јовевски Б. Крсте од Скопје, ул. „Панче Пешев" 
бр. 45, ВК електроинсталатер; Митевски Тасев Све-
тозар од Скопје, ул. „1100" бр. 56, КВ електроин-
сталатер; Виљем Вузеј од Скопје, ул. „Мито Ха-
џивасилев" бр. 48/5-3, КВ електроинсталатер; Мир-
ков Гаве од Скопје, ул. „Никола Карев" бр. 39а, 
ВК електричар и Димовски Драги од Скопје, ул. 
„369" бр. 14а, КВ електроинсталатер. 

Основни дејности: 
09013 — изработка и поправка на електротех-

нички производи; 
090131 — поправка и одржување на електрични 

апарати за домаќинствата; 
090139 — поправка и одржување на електрични 

машини и други електрични апарати и уреди. 
Задругата за обврските спрема трети лица во 

правниот промет одговара целосно со целата своја 
имовина. 

Здружените задругари — основачи на задругата 
во правниот промет со трети лица одговараат во 
границите на своите парични емства од по 3.000 
нови динари и тоа за обврските настанати пред 
нивното истапување во рок од 2 години по преста-
нокот на членството. 

Виљем Вузеј, в. д. директор на задругата, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1229 од 30. V. 1979 година. (130) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Полномошно на име Вера Ковачева од Скопје, 
издадено од ,Панче Малиновски од Скопје, ул. 
„Пресека" бр. 8а. 

Свидетелство на име Мерсим Елмази, с. Жели-
но, Тетово. (3900) 

Свидетелство на име Владимирка Стефановска, 
С. Ратаје, Тетово. (3901) 

Книшка на име ѓурѓа Алексовска, ул. „144" 
бр. 3, Тетово. (3902) 

Работна книшка на име Јанко Ангелоски, с. 
Слепче, Битола. (3903) 

Работна книшка на име Соња Цекова, ул. 
„Среќко Пужалка" бр. 1/2, Куманово. (3904) 

Воена книшка на име Захарија Белоски, с. 
Луково, Струга. (3905) 

Работна книшка рег. бр. 3201, сер. бр. 246936, 
издадена од Собранието на општина Ресен на име 
Исмаиловски Мане, Ресен. (3906) 

Свидетелство на име Јованка ѓорѓиоска, с. Дол-
ни Манастирец, Македонски Брод. (3907) 

Диплома на име Шуќерем Селмани, ул. „К. Не-
делковски", бр. 7, Тетово. (3908) 

Свидетелство на име Сабедин Рамадани, ул. 
„Илинденска" бр. 203, Тетово. (3909) 

Воена книшка сер. А. Ш. 22094 на име Павло 
Петровски, с. Отушиште, Тетово. (3910) 

Свидетелство на име Бошко Бошкоски, с. Вру-
ток, Гостивар. (3911) 

Свидетелство на име Јусуф Мољичи, с. Калиш-
те, Гостивар. (3912) 

Свидетелство на име Стефко Јанчески, нас. 
Циглана, Гостивар. (3913) 

Свидетелство на име Кешим Казими, с. Градец, 
Гостивар. (3914) 

Свидетелство на име Јован Петроски, с. Ново 
Село, Гостивар. (3915) 

Свидетелство на име Мухадин Врачуко, с. 
Врапчиште, Гостивар. (3916) 

Работна книшка на име Гунфидана Мемедова, 
ул. „В. Прцан" бр. 24, Куманово. (3917) 

Штедна книшка на име Манчо Манчески, ул. 
„Ленин" бр. 71, Прилеп. (3918) 

Свидетелство на име Марија Смилеска, ул. 
„Ило Попадинец", бр. 10, Варош, Прилеп. (3919) 

Уверение за КВ молер на име Дита Узеироски, 
ул. „Даб. Завој" бр. 23, Прилеп. (3920) 

Свидетелство на име Лилјана Павлоска, ул. 
„Марксова" бр. 21, Прилеп. (3921) 

Лична карта на име Сотир ѓорѓиоски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 111, Прилеп. (3922) 

Уверение за прва помош на име Авнија Ибоски, 
с. Дебреште, Прилеп. (3923) 

Свидетелство на име Јордан Попоски, ул. „Мо-
ша Пијаде" бр. 161, Прилеп. (3924) 

Воена книшка на име Иван Крстески, ул. „Ок-
томвриска" бр. 49, Прилеп. (3825) 

Свидетелство на име Мирко Тренчески, с. Ере-
ковци, Прилеп. (3927) 

Воена книшка на име Нафис Демироски, с. Ла-
буништа, Струга. (3928) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јас-
мина Цветкова, с. Блатец, Струга. (3929) 

Лична карта на име Локман Асани, с. Раковец, 
Тетово. (3930) 

Лична карта на име Весељ Мустафи, с. Ораш-
је, Тетово. (3931) 

Книшка за повластено возење на име Трајан 
Стефановски, ул. „Стр. Симонов" бр. 11, Куманово. 

(3932) 
Свидетелство на име Халим Идризи, с. Г. Леш-

ница, Тетово. (3933) 
Свидетелство од I до IV одделение на име Са-

ми Илази, с. Боговиње, Тетово. (3934) 
Свидетелство на име Абдија Агим, с. Пирок, 

Тетово. (3935) 
Здравствена легитимација на име Џеладин Зул-

фи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 170, Тетово. (3936) 
Диплома на име Екрем Јонузи, с. Слатино, Те-

тово. (3937) 
Свидетелство за I и И година на име Минамер 

Хасани, с. Форино, Гостивар. (3938) 
Ученичка книшка за I и II година на име Ми-

намер Хасани, с. Форино, Гостивар. (3938-а) 
Свидетелство за VI одделение на име Зенула 

Ибиши, Гостивар. (3939) 
Индекс бр. 2003 на име Захарије Тофилоски, ул. 

„Г. Делчев" бб, Гостивар. (3940) 
Свидетелство на име Алексо Каиски, с. Д. Ба-

њица, Гостивар. (3941) 
Свидетелство на име Мустафа Емрали, Гости-

вар. (3942) 
Работна книшка на име Мурат Минан, с. Ре-

чица, Гостивар. (3943) 
Свидетелство на име Месут Ебиби, с. Неготи-

но, Гостивар. (3944) 
Свидетелство на име Сабедин Кадрија, с. Не-

готино, Гостивар. (3945) 
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Свидетелство на име Идриз Рамадани, с. Бело-
виште, Гостивар. (3946) 

Свидетелство на име Даница Богатиноска, с. 
Долнени, Прилеп. (3947) 

Работна книшка на име Киро Митрески, с. 
Врбоец, Прилеп. (3948) 

Свидетелство на име Цане Кошарски, Прилеп. 
(3949) 

Пасош бр. 164268 на име Елена Трајковска, ул. 
„Др. Шутовски" бр. 19, Куманово. (3950) 

Свидетелство на име Рајна Миленковска, с. 
Драмче, Делчево. (3951) 

Свидетелство на име Илија Талевски, с. Лош-
тица, Демир Хисар. (3952) 

Свидетелство на име Александар Каеварски, 
Битола. (3953) 

Свидетелство на име Цветанка Стојческа, с. 
Слепче, Прилеп. (3954) 

Работна книшка на име Зоре Николоски, ул. 
„Пане Танески" бр. 14, Прилеп. (3955) 

Свидетелство за I клас и VIII одделение на име 
Славица Шишкоска, ул. „Сотко Џиги Џиг" бр. 20, 
Прилеп. (3956) 

Диплома на име Миливоја Радевски, ул. „Ангел 
Шајче" бр. 9, Куманово. (3957) 

Воена книшка на име Емин Емини, с. Непрош-
тено, Тетово. (3958) 

Одобрение за ловна пушка на име Шабаксафи 
Хаљими, с. Слатино, Тетово. (3959) 

Здравствена легитимација на име Емурла Емур-
лаи, Тетово. (3960) 

Свидетелство на име Атиџе Билали, с. Скуд-
риње, Гостивар. (3961) 

Свидетелство на име Анѓа Христоска, ул. „П. 
Котеска" бр. 178, Прилеп. (3962) 

Свидетелство на име Љубе Мицкоски, с. Заго-
рани, Прилеп. (3963) 

Свидетелство на име Летка Филиповска, ул. 
„Орде Чопела" бр. 68, Варош, Прилеп. (3964) 

Лична карта на име Иљаз Симоноски, с. Деб-
реште, Прилеп. (3965) 

Свидетелство на име Цане Синадиноски, с. Та-
жево, Македонски Брод. (3966) 

Свидетелство од VIII одделение на име Тасиќ 
Данчо, ул. „Благој Јосмов" бр. 41, Титов Велес. 

(3967) 
Свидетелство на име Идрис Салих, с. Врапчиш-

те, Гостивар. (3968) 
Свидетелство на име Мунуп Хасипи, с. Врап-

чиште, Гостивар. (3969) 
Свидетелство на име Ќенан Исмани, с. Чајле, 

Гостивар. (3970) 
Свидетелство на име Илми Амети, с. Дебреште, 

Гостивар. (3971) 
Свидетелство на име Екрем Лутфиу, с. Калиш-

те, Гостивар. (3972) 
Свидетелство на име Осман Милаими, с. До-

бридол, Гостивар. (3973) 
Свидетелство на име Хусни Мемеди, с. Добри-

дол, Гостивар. (3974) 
Свидетелство на име Илми Адеми, с. Групчиш-

те, Гостивар. (3975) 
Свидетелство на име Рехер Бајрами, с. Гај ра-

це, Гостивар. (3976) 
Свидетелство на име Насер Саљу, с. Врапчиш-

те, Гостивар. (3977) 
Свидетелство на име Раде Пејчев, ул. „Прво-

мајска" бр. 37, Титов Велес. (3979) 
Возачка дозвола на име Шукри Бајрами, с. 

Пирок, Тетово. (3980) 
Свидетелство на име Меваид Лимани, с. Жели-

но, Тетово. (3981) 
Свидетелство на име Арифка Јашари, с. Ѓур-

ѓевиште, Тетово. (3982) 
Свидетелство на име Меџаит Рецепи, с. Пирок, 

Тетово. (3983) 
Работна книшка на име Војо Додевски, ул. „Д. 

Божинов" бр. 7/1, Куманово. (4079) 
Лична карта бр. 39432, издадена од ОВР Ти-

тов Велес на име Гане Николов, с. Иванковци, Ти-
тов Велес. (4080) 

Свидетелство на име Цане Стојкоски, с. Г. Бо-
тушје, Тетово. (4081) 

Свидетелство на име Тесат Џелили, с. Добри-
дол, Гостивар. (4082) 

Свидетелство на име Бари Рамадани, с. Форино, 
Гостивар. (4083) 

Свидетелство на име Амет Мустафин, с. Ла-
кавица, Гостивар. (4084) 

Свидетелство на име Џемиле Фетаи, с. Бело-
виште, Гостивар. (4085) 

Диплома на име Љубица Трај кова, ул. „Солун-
ска" бр. 18, Струмица. (4086) 

Свидетелство на име Драги Стефановски, ул. 
„Б. Шабани" бр. 4, Куманово. (4087) 

Свидетелство на име Светозар Трајковски, с. 
Извор, Титов Велес. (4088) 

Свидетелство на име Трајче ѓорѓиев, с. Лисиче, 
Титов Велес. (4089) 

Свидетелство на име Аљиљи Фејзуљи, с. Бого-
виње, Тетово. (4090) 

Диплома на име Џемил Селими, с. Одри, Тетово. 
(4091) 

Лична карта на име Киро Змај коски, с. Брве-
ница, Тетово. (4092) 

Свидетелство на име Екрем Асани, с. Чифлик, 
Тетово. (4093) 

Свидетелство на име Осман Хасани, с. Порој, 
Тетово. (4094) 

Диплома на име Иламе Исмаили, ул. „К. Ј. 
Питу" бр. 75, Тетово. (4095) 

Свидетелство на име Екрем Демири, с. Равен, 
Гостивар. (4096) 

Работна книшка на Соња Петрова, ул. „М. Јо-
сифова" бр. 14, Битола. (4097) 

Свидетелство за I и II година на име Љубен 
Марковски, ул. „М. Матак" бр. 4, Прилеп. (4098) 

Ученичка книшка на име Зоран Тасески, ул. 
,,Ленин" бр. 227, Прилеп. (4099) 

Свидетелство на име Слободанка Цолеска, с. 
Загорани, Прилеп. (4100) 

Свидетелство на име Менка Адамческа, с. Сла-
веј, Прилеп. (4101) 

Свидетелство на име ѓорѓија Јованоски, ул. „Ѓ. 
Сугаре" бр. 10, Прилеп. (4102) 

Работна книшка бр. 24047 на име Киро Бога-
тиноски, ул. „Ленин" бр. бб, Прилеп. (4,103) 

Работна книшка на име Мевлида Асаноска, ул. 
„Даб. Завој" бр. 40, Прилеп. (4104) 

Свидетелство на име Васка Јанкоска, ул. „Ава-
ла" бр. 17, Прилеп. (4105) 

Загубени документи на име Раметула Муншки, 
с. Пирок, Тетово. (4106) 

Воена книшка на име Ибраим Нафи, с. Требош, 
Тетово. (4107) 

Свидетелство на име Рефет Зилбеари, с. Чело-
пек, Тетово^ ј Ј (4108)' 

Свидетелство на име Селадин Исмани, с. Че-
лопек, Тетово. (4109) 

Лична карта на име Шерифа Муртезани, с. Пи-
рок, Тетово. (4110) 

Свидетелство на име Рамадан Сулејмани, Пи-
рок, Тетово. (4111) 

Свидетелство на име Василија Видески, с. Зри-
ле, Тетово. (4112) 

Свидетелство на име Стојче Максимоски, Го-
стивар. (4113) 

Свидетелство на име Муарем Рецепи, с. Чајле, 
Гостивар. (4114) 

Свидетелство на име Слободан Ристески, с. Број, 
Битола. (4115) 

Свидетелство на име Кирил Трајкоски, ул. „Тр. 
Сандански" бр. 4, Прилеп. (4116) 

Свидетелство на име Ленка Мирческа, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 140, Прилеп. (4117) 

Возачка дозвола на име Дано Кафинароски, ул. 
„М. Пијаде" бр. 168, Прилеп, (4118) 

Работна книшка на име Цветанка Николоска, 
ул. „Илка Присаганка" бр. 45, Прилеп. (4119) 

Одобрение бр. 13-397 на име Бајрам Ајрули, с. 
Лешница, Тетово. ' (4121) 
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Свидетелство на име Идојет Зибери, с. Желино, 
Тетово. (4123) 

Здравствена легитимација на име Ариф Ари-
фи, с. Теарце, Тетово. (4124) 

Работна книшка на име Илинка Крстовска, с. 
Туденце, Тетово. (4125) 

Воена книшка на име Решат Беќети, с. Каме-
њане, Тетово. (4126) 

Свидетелство на име Трајан Трајковски, с. Че-
лопек, Тетово. (4127) 

Свидетелство на име Алираки Абдулан, с. Че-
лопек, Тетово. (4128) 

Свидетелство на име Џеладин Пај азити, с. Че-
лопек, Тетово. (4129) 

Свидетелство на име Стојан Николов, Виница. 
(4130) 

Свидетелство на име Перо Петровски, с. Са-
рај, Скопје. (4039) 

Свидетелство на име Авдураис Шаихи, с. Рог-
ле, Тетово. (4040) 

Диплома за завршено економско училиште, из-
дадена од Економското училиште „Чеде Филипов-
ски", Гостивар на име Нуредини Шефит, с. Чело-
пек, Тетово. (4041) 

Диплома на име Лилјана Илиеска, ул. „Мара 
Угриноска" бр. 23, Гостивар. (4042) 

Свидетелство на име Џафер Џафери, с. Градец, 
Гостивар. (4043) 

Свидетелство на име Сами Азири, с. Калиште, 
Гостивар. (4044) 

Свидетелство на име Асим Рунеити, с. Него-
тино, Гостивар. (4045) 

Свидетелство на име Мирослава Николоска, с. 
Зубовце, Гостивар. (4046) 

Здравствена легитимација на име Рецеп Лу-
ши, ул. „Б. Цветкоски" бр. 1, Гостивар. (4047) 

Свидетелство на име Хафет Емрули, Гостивар. 
(4048) 

- Свидетелство на име Стојан Гоцевски, с. Раз-
ловци, Делчево. (4049) 

Решение за скратување на воен рок на име Та-
хир Адемоски, с. Тризла, Прилеп. (4050) 

Свидетелство на име Божана Јоскоска, с. Рак-
ле, Прилеп. (4051) 

Свидетелство на име Павле Трајкоски, ул. „Ј. 
Јорданоски" бр. 142, Прилеп. (4052) 

Ученичка книшка на име Бошко Стојчески, ул. 
„Шакир Војвода" бр. 13, Прилеп. (4053) 

Свидетелство на име Нада Дреновчанец, ул. ,,В. 
Чопела" бр. 62, Вареш, Прилеп. (4054) 

Ученичка книшка на име Зоран Николиќ, с. 
Табановце, Куманово (4055) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кирил и Методи" 
на име Радевски Митко, с. Девич, Македонски 
Брод. (4056) 

Одобрение за професионална дејност — возач 
на приватен камион, издадено од Собранието на 
општина Титов Велес на име Хасановиќ Џанко, с. 
Горно Оризари, Титов Велес. (4057) 

Свидетелство на име Борис Маневски, с. Крај -
ници, Титов Велес. (4058) 

Свидетелство од I и II година, издадено од 
ХТТУ „Борис Кидрич", Титов Велес на име Пато-
рова Зорка, с. Муртино, Струмица. (4059) 

Работна книшка, издадена од Општинско со-
брание, Тетово на име Мазлами Иламе, ул. „Илин-
денска" бр. 183, Тетово. (4060) 

Ученичка книшка на име Тодор Лазоски, с. Сла-
веј, Титов Велес. (4061) 

Ученичка книшка на име Лена Јорданова, с. 
Раковец, Титов Велес. (4062) 

Свидетелство на име Халим Идризи, с. Г. Леш-
ница, Тетово (4063) 

Ученичка книшка на име Томе Крстески, с. 
Дреновци, Прилеп. (4064) 

Ученичка книшка на име Кица Крстеска, с. 
Дреновци, Прилеп. (4065) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Ишевски Велин, ул. „Маршал Тито" бб, нас. 
Карпош, Крива Паланка. (4066) 

Свидетелство на име Ајредини Мендух, с. Че-
лопек, Тетово. (4067) 

Воена книшка на име Идаверд Ислами, с. Же-
лино, Тетово. (4068) 

Работна книшка на име Горѓи Наумовски, ул. 
„29 Ноември" бр. 13, Тетово. (4069) 

Свидетелство на име Алирами Али, с Желино, 
Тетово. (4070) 

Свидетелства за VII и VIII на име Ирфан Узе-
ири, с. Желино, Тетово. (4071) 

Уверение за IV основно на име Марија Ристе-
ска, с. Крушеица, Прилеп. (4073) 

Диплома на име Ленка Маркоска, ул. „Егеј-
ска" бр. 99, Прилеп. (4074) 

Свидетелство на име Флоринка Стојаноска, 
Прилеп. - (4075) 

Свидетелство на име Воин Јосифоски, с. То-
полчани, Прилеп. (4077) 

Свидетелство на име Лепка Бошкоска, с. Радо-
бил, Прилеп. (4078) 

Свидетелство на име Цвета Јанкулоска, с. Д. 
Татуше, Гостивар. (851) 

Свидетелство за VIII одделение на име Емрло 
Џеладини, с. Неготино, Гостивар. (852) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бистра 
Николовска, Берово. (853) 

Свидетелство за завршено УП одделение, изда-
дено од Основното училиште „Ѓуро Салај" — Скоп-
је во учебната 1963/64 год. на име Мара Милевска, 
Скопје. (854) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љуп-
чо Спировски, Скопје. (855) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Џа-
бир Чупи, Скопје. (856) 

Работна книшка на име Јакуп Реџепов, ул. 
„Караорман" бр. 111, Битола. (858) 

Свидетелство на име Киро Илијоски, ул. „Пар-
тизанска" бр. 5а — Прилеп. (859) 

Лична карта бр. 71705 на име Зоран Димоски, 
с. Костинци, Прилеп. (860) 

Свидетелство на име Александар Чиртоски, 
Прилеп. (861) 

Индекс на име Јосиф Јосифов, ул. „Антигона" 
бр. 10, Неготино. (862) 

Ученичка книшка за П одделение на име Злат-
ко Перушески, ул. „Г. Петров" бр. 36, Прилеп. (863) 

Ученичка книшка за I одделение на име Суба-
киа Парлапанова, ул. „Тризла" бр. 155, Прилеп. 

(864) 
Свидетелство на име Љубен Николоски, ул, „11 

Октомври" бр. 236, Прилеп. (865) 
Свидетелство на име Војче Колески, ул. „Д. 

Наредниот" бр. 61-а, Прилеп. (866) 
Диплома на име Ристо Ѓорѓоски, с. Крушеа-

ни, Прилеп. (867) 
Уверение за стручно оспособен квалификуван 

ѕидар бр. 279/70, издадено од Заводот за вработу-
вање, Крива Паланка на име Станојковски Митре 
Жико, с. Огут, Крива Паланка. (868) 

Свидетелство на име Вера Пешевска, с. Стра-
цин, Куманово. (869) 

Свидетелство на име Звонимир Спасовски, ул. 
„Жикица Шпанац" бр. 5/22, Куманово. (870) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тина 
Ѓорѓиева, нас. Чашка, Титов Велес. (871) 

Свидетелство на име Ордан Јорданов, с. Бањи-
ца, Титов Велес. (872) 

Работна книшка на име Перса Арсова, ул. „Ку-
кушка" бр. 19, Титов Велес. (873) 

Свидетелство за IV одделение на име Живко 
ѓорѓиевски, Тетово. (874) 

Здравствена легитимација на име Илмије Ел-
мас Абдули, с. Боговиње, Тетово. (875) 

Свидетелство за П клас на име Синан Селими, 
ул. „Штипска" бр. 118, Тетово. (876) 

Воена книшка бр. АШ 049554 на име Ќема-
лидин Адили, ул. „108" бр. 14, Тетово. (877) 

Здравствена легитимација на име Фикрије Са-
лим, ул. „Преспанска" бр. 21, Тетово. (878) 
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Свидетелство на име Хазиф Бафтијар^ с. Ж е -
лино, Тетово. (4122) 

Возачка дозвола на име Иван Мановски, ул. 
„Вл. Тоска" кула IV ст. 2, Тетово. (879) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено во 
Пробиштип на име Станко Димитров, Скопје. (881) 

Воена книшка, издадена во Краљево на име 
Герѓа Гуравчевиќ, Скопје. (882) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гуро 
Нешевски, с. Страцин, Куманово. (883) 

Работна книшка на име Часлав Цветковски, с. 
Опае, Куманово. (884) 

Работна книшка, издадена од Општина Титов 
Велес на име Ангелов К. Слободан, ул. „Охридска" 
бр. 1, Титов Велес. (885) 

Свидетелства од I и II година гимназија од 
учебната 1965/66 год., издадени од Гимназијата „Ко-
чо Рацин", Титов Велес на име Босилков Петре, ул. 
„Ордан Џинот" бр. 4, Титов Велес. (886) 

Свидетелство за IV одделение, издаден од Ос-
новното училиште во с. Теово на име Петровски 
Наке, нас. „Керамидна" бб, Титов Велес. (887) 

Свидетелство на име Низам Алији, Тетово. (888) 
Свидетелство за I година на име Илмија Дур-

миши, с. Требиште, Гостивар. (889) 
Лична карта бр. 12193 на име Авакум Лаза-

рески, ул. „Т. Богданоски" бр. 70, Гостивар. (890) 
Свидетелство на име Нејази Исеини, с. Равен, 

Гостивар. (891) 
Свидетелство на име Адем Елези, с. Добридол, 

Гостивар. (892) 
Свидетелство на име Екрем Шабани, с. Добри-

дол, Гостивар. (893) 
Диплома на име Хамди Рецепи, с. Камењане, 

Тетово. (894) 
Диплома на име Јашар Адили, с. Неготино, Го-

стивар. (895) 
Лична карта ,на име Феризадет Мустафи, нас. 

Циглана, Гостивар. (895-а) 
Лична карта бр. 356138 на име Чедо Јакимов-

ски, с. Марино, Скопје. (896) 
Свидетелство за УШ одделение на име Лилја-

на Савевска, ул. „Партизанска" бр. 56/2, Битола. 
(897) 

Свидетелство на име Душко Балтовски, ул. „М. 
Тито" бр. 65, Битола. (898) 

Свидетелство на име Неџарије Сулејмани, ул. 
,,Вардарска" бр. 30, Куманово. (899) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драга 
Костадиновска, с. Страцин, Куманово. (900) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајан 
Милошевски, с. Нерав, Крива Паланка. (901) 

Воена книшка на име Трајан Милошевски, с. 
Нерав, Крива Паланка. (902) 

Свидетелство за I клас на име Благој Титов-
ски, Берово. (904) 

Воена книшка на име Борис Васев, с. Добреј-
ци, Струмица. (905) 

Воена буквица, издадена од Воениот отсек во 
Скопје на име Зоран Јованов, Скопје. (906) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Бранко Бојковски, Куманово. (907) 

Свидетелство на име Снежана Котеска, ул. „Б. 
Талески" бр. 149, Прилеп. (908) 

Уверение за прва помош на име Бранко Веља-
носки, с. Галичани, Прилеп. (909) 

Индекс бр. 397/78 на име Александар Илиев, ул. 
,,В. Талески" бр. 159, Прилеп. (910) 

Ученичка книшка на име Даница Јанкулоска, с. 
Загорани, Прилеп. (911) 

Уверение за ѕидар на име Цане Џавероски, с. 
Кривогаштани, Прилеп. (912) 

Свидетелство за IV одделение на име Марија 
Шуманоска, ул ,,,Вл. Крстески" бр. 14, Прилеп. (913) 

Работна книшка на име Бинас Дервишоски, ул. 
„Тризла" бр. 207, Прилеп. (914) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Мицкоски, ул. „Ц. Коњарец" бр. 89, Прилеп. (915) 

Свидетелство на име Олгица Трајкоска, с. То-
полница, Македонски Брод. (916) 

Диплома за завршено средно стручно образова-
ние — машин бравар, издадена од Индустриското 
училиште „Коле Неделковски", Титов Велес на име 
Димовски Димче, нас. „Порцеланова", Титов Велес. 

Свидетелство на име Нада Нешова, с. Ораовец, 
Титов Велес. (918) 

Свидетелство на име Љубица Саздова, с. Ело-
вец, Титов Велес. (919) 

Свидетелство на име Велика Андреева, с. Из-
вор, Титов Велес. (920) 

Свидетелство за IV одделение на име Џеват 
Азизи, с. Синичане, Тетово. (921) 

Дозвола за оружје и лов на име Симо Илиев-
ски, ул. „Шар Планина" бр. 14, Тетово. (922) 

Свидетелство за VI одделение на име Исни Ха-
сани, с. Д. Лешница, Тетово. (923) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ферет Лимани, с. Камењане, Тетово. (924) 

Здравствена легитимација на име Џеваир Ме-
меди, с. Слатино, Тетово. (925) 

Здравствена легитимација на име Нурие Беџе-
ти, с. Јажинце, Тетово. (926) 

Здравствена легитимација на име Феми Беџе-
ти, с. Јажинце, Тетово. (927) 

Работна книшка на име Ашим Идризи, с. Џеп-
чиште, Тетово. (928) 

Свидетелство на име Амдија Вели, с. Добарце, 
Тетово. (929) 

Лична карта на име Изет Рамовиќ, с. Г. Ори-
зари, Тетово. (930) 

Здравствена легитимација на име Аљије Имери, 
с. Боговиње, Тетово. (931) 

Воена книшка на име Небошја Трпевски, ул. 
„Беличица" бр. 47, Тетово. (932) 

Здравствена легитимација на име Разме Ид-
рис Нуредини, с. Г. Седларце, Тетово. (933) 

Здравствена легитимација на име Анифет Аса-
ни, с. Д. Палчиште, Тетово. (934) 

Свидетелства за П, Ш и IV година на име Га-
фур Јаја, с. Камењане, Тетово. (935) 

Пасош бр. МА 264992, издаден од ОВР — Кра-
тово на име Душко Илиевски, с. Трговец, Кратово. 

(2859) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Комуналната работ-

на организација „Дервен" — Титов Велес 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место со посебни 
овластувања и одговорности, за следните рабо-
ти и работни задачи: 
1. Раководител на ЕЗТ Водовод и канализација. 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има средно техничко училиште — граде-
жен смер со над 2 години работно искуство; 

— да е морално-политички подобен за вршење 
раководни функции. ^ 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до конкурсната комисија при Комуналната ра-
ботна организација „Дервен" — Титов Велес. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 
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Согласно чл. 61 и 64 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/73), Хотелско-угостителската работна орга-
низација „МАКЕДОНИЈАТУРИСТ" од Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за отстапување работи за изградба на нов хотел 
„Б" — категорија во реонот на „Градска Порта" 
— Скопје, по пат на јавно наддавање. Пресмет-
ковната вредност на градежните, занаетчиските и 
инсталатерските работи е 198.000.000,00 дин. 

Рокот за изведување на работите е 24 месеци. 
Наддавањето ќе се одржи на ден 12. IX. 1979 

год. во 10 часот во просториите на дирекцијата — 
тех,н. одделение, ул. „Моша Пијаде" бр. 12 — 
Скопје. 

Понудувачите се должни понудите да ги дос-
тават по пошта или лично најдоцна до одреденото 
време. 

Потребната документација и појаснување за 
составување понуда како и запознавање со посеб-
ните услови можат да се добијат во техн. одделение 
на дирекцијата до 15. 08. 1979 год. во времето од 
7—9 часот. 

Работничкиот совет на ООЗТ Болничко дис-
панзерска дејност на Медицинскиот центар — Ку-
маново, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. Раководител-началник на хируршка служба 1 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови: 

— да имаат медицински факултет, положен 
специјалистички испит по Општа хирургија и 5 
години работно искуство. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Молбите со потребната документација се адре-
сираат и доставуваат до Советот на ООЗТ Болнич-
ко диспанзерска дејност на Медицинскиот центар — 
Куманово, соба број 39. (187) 

Врз основа на член 13 од Правилникот за ра-
ботни односи на Работната организација за произ-
водство на текстил и промет „Единство" Скудриње, 
Конкурсната комисија на организацијата го обја-
вува следниот 

п о в т о р е н 
К О Н К У Р С 

за реизбор на следните работни места: 
1. Шеф на комерцијална служба, 
2. Шеф на сметководство и 
3. Шеф на општа служба. 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— за работното место под реден број 1 — да 
има висока стручна подготовка — економска — ко-
мерцијална насока со 4 години работно искуство 
во струката или виша стручна подготовка од иста 
насока со 6 години работно искуство во струката; 

— за работното место под реден број 2 — да 
има завршено висока стручна подготовка — еко-
номска насока со 4 години работно искуство во 
струката или виша стручна подготовка со 6 години 
работно искуство во струката; 

— за работното место под реден број 3 — да 
има висока стручна подготовка — правна насока со 

4 години работно искуство во струката или прв сте-
пен иста насока со 6 години работно искуство во 
струката. 

Кандидатите да поседуваат морално-политички 
квалитети, организаторски и други способности. 

Во досегашната работа да покажале спремност за 
развој на самоуправните социјалистички односи. 

Кон пријавата да се достават следните доку-
менти: 

—- диплома за школската подготовка, 
— потврда за работното искуство , 
— кратка биографија за движењето на досе-

гашната работа. 
Пријавите да се доставуваат со другата доку-

ментација до: 
РО „Единство" — Скудриње — 91254 Ростуше 
Личниот доход по Правилникот. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Некомплетираните и ненавремено доставените 

барања нема да се земаат во разгледување. 

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. 

СОДРЖИНА 

Страна 
362. Одлука за максимирање односно за за-

држување за затеченото ниво на цените 
на производите и услугите од надлежност 
на Републиката — — — — — — — 653 

363. Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект пат М-28 Миладинов-
ци — Штип, делница од км. О 4- 668,60 
до км. 45 Н- 065,60, на подрачјето на оп-
штините „Гази Баба" — Скопје и Свети 
Николе — — — — — — — — — 653 

364. Решение за утврдување престанување на 
функцијата началник и членови и за 
именување началник и членови на Ре-
публичкиот штаб за цивилна заштита — 653 

365. Решение за утврдување престанување на 
функцијата претседател, секретар и чле-
нови и за именување претседател, секре-
тар и членови на Комисијата за про-
ценка и утврдување на штетата од еле-
ментарни непогоди — — — — — — 654 

366. Наредба за изменување и дополнување 
на Наредбата за ограничување употреба-
та на риболовни средства за стопански и 
спортски риболов — — — — — — 654 

367. Наредба за изменување на Наредбата за 
забрана ловење на одредени видови риби 
и ракови под одредена големина — — 655 

368. Наредба за време на забрана на лов на 
риоа во одредени риооловни води — — ооо 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 7/79 од 7 јули 1979 година - — 655 

/Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 31/79 од 28 јуни 1979 година — — 656 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 55/79 од 21 јуни 1979 година - — 656 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 133/78 од 24 мај 1979 година - - 657 
Одлука за Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 144/78 од 21 јуни 1979 година - - 659 

)Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 164/78 од 14 јуни 1979 година - 660 

'Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 174/78 од 7 јуни 1979 година - - 661 

Исправка на Правилникот за водењето 
'на податоците и евиденцијата за следење 
на движењето на стоките и цените во ор-
ганизациите на здружениот труд што вр-
шат промет на стоки на мало — — — 661 


