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Врз основа на член 3.76, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Се прогласува Законот за цивилните инвалиди 
од војната, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 29 септември 1976 
година. 

Број 06-2486 
29 септември 1976 година 

Скопје Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се регулираат правата на цивил-

ните инвалиди од војната, условите за стекнување 
и постапката за остварување на правата. 

Член 2 
Цивилен инвалид од војната, според овој за -

кон, се смета: 
1. лице к а ј кое настапило оштетување на ор-

ганизмот како последица на ранување или повре-
ди, настанати од тероризирање и лишување од сло-
бода од страна на окупаторот или неговите пома-
гачи (жртва на фашистичкиот терор); 

2. лице к а ј кое настапило оштетување на орга-
низмот како последица на ранување или повре-
ди, настанати во врска со воените операции: бом-
бардирање, улични борби, заталкан куршум и др. 
(жртва на воените дејствија); 

3. лице к а ј кое настапило оштетување на ор-
ганизмот како последица на ранување или повре-
ди здобиени од заостанат воен материјал (жртва 
на заостанат воен материјал); и 

4. лице к а ј кое настапило оштетување на орга-
низмот како последица на ранување или повреди 
настанати во врска со терористички акции (жртва 
на терористички акции). 

Член 3 
Права на заштита според овој закон имаат др-

жав јани на СФРЈ, жртви на фашистичкиот терор, 
жртви на воените дејствија, жртви на заостанат 

воен материјал и жртви на терористички акции со 
трајно оштетување на организмот од најмалку 
60% (во натамошниот текст, цивилни инвалиди од 
војната). 

Член 4 
Немаат право на заштита според овој закон 

цивилни лица со оштетување на организмот што го 
здобиле како активни припадници и помагачи на 
непријателски воени и други формации, како и ци-
вилните лица к а ј кои оштетувањето на организмот 
настапило како последица на нивни дејствија на-
сочени кон здобивање со материјална корист од 
заостанат воен материјал. 

Право според овој закон не можат да остварат 
лицата кои такво право остваруваат по друг основ. 

II. ПРАВА И УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА 

Член 5 
Цивилните инвалиди од војната можат да ги 

остварат следните права: 
1. цивилна инвалиднина; 
2. додаток за нега и помош од друго лице; 
3. здравствена заштита; 
4. професионална рехабилитација; и 
5. ортопедски помагала. 

Член 6 
Правата според одредбите на овој закон се 

лични права. 

Член 7 
Општината може да го проширува обемот на 

правата, односно да пропишува и други права од 
утврдените со овој закон, со обезбедување на соп-
ствени средства за нивното остварување. 

Член 8 
На цивилните инвалиди од војната им припаѓа 

цивилна инвалиднина според степенот на оштету-
вањето на нивниот организам, независно од нив-
ната материјална положба. 

Цивилните инвалиди од војната според степе-
нот на оштетувањето на организмот се распореду-
ваат во следните групи: 

I група со 
II група со 

III група со 
IV група со 
V група со 

Процена односно наод и мислење за инвали-
дитетот и распоредувањето на цивилните инвалиди 
од војната во групи го врши надлежна лекарска 
комисија, на начин и постапка пропишана со про-
писите за воените инвалиди. 

Надлежна комисија, во смисла на претходниот 
став, се смета комисија основана за преглед на во-
ените инвалиди за подрачјето на кое цивилниот ин-
валид од војната има живеалиште. 

100% инвалидитет 
90% 
80°/о 
70% 
60% 
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Член 9 
Висината на цивилната инвалиднина за цивил-

ните инвалиди од војната се определува за : 

I група 
II група 

III група 
IV група 
V група 

Член 10 
Право на додаток за нега и помош од друго 

лице има цивилен инвалид од војната, под услови 
утврдени со прописите за воените инвалиди. 

Висината на додатокот за нега и помош од дру-
го лице се утврдува според прописите за инвали-
дите на трудот. 

Член 11 
Цивилен инвалид од војната има право на 

здравствена заштита во обем "кој за работниците го 
утврдува општинската самоуправна интересна за -
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње од подрачјето на кое корисниците имаат живе-
алиште. 

Цивилен инвалид од војната, кој е здравствено 
осигурен по друг основ или на кој му се обезбе-
дуваат задолжителните видови на здравствена за-
штита, користи здравствена заштита по тој основ, 
а според одредбите на овој закон ги користи само 
оние видови на здравствена заштита кои не се оп-
фатени по другиот основ односно не се утврдени 
како задолжителни. 

Член 12 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување, од средствата за здравствено 
осигурување на земјоделците, ги пренесува сред-
ствата за здравствено осигурување на цивилните 
инвалиди — земјоделци, во средствата за здрав-
ствено осигурување на работниците, во просечен 
износ остварен во претходната година на подрач-
јето на општината. 

Општината ги надоместува трошоците за спро-
ведување на задолжителните видови на здравстве-
на заштита на корисниците кои не се здравствено 
осигурени на заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на чие подрачје цивилниот 
инвалид од војната има живеалиште. 

Средствата за здравствена заштита, над изно-
сот на средствата од став 1 и 2 на овој член, се 
обезбедуваат на начин определен со член 19 на овој 
закон. 

Член 13 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за социјална заштита склучува договор со надлеж-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување за висината на трошоците и начинот на 
остварување на здравствената заштита за корис-
ниците од член 11, став 1 на овој закон, според про-
сечните трошоци по осигуреник, остварени на тоа 
подрачје во претходната година, сразмерно со обе-
мот на правата на здравствена заштита што се 
користат според овој закон. 

Член 14 
Правото на здравствена заштита утврдено со 

овој закон се обезбедува преку заедницата на 
здравството и здравственото осигурување на чие по-
драчје цивилниот инвалид од војната има живеа-
лиште на начин и во постапка предвидени со про-
писите за здравственото осигурување. 

Републичкиот секретар за здравство и социјал-
на политика ќе ја пропише постапката и видот на 
документот за остварување на здравствената за-
штита на цивилните инвалиди од војната. 

Член 15 
Право на професионална рехабилитација му 

припаѓа на цивилен инвалид од војната, под усло-
ви и на начин утврдени со прописите за инвалид-
ското осигурување на работниците. 

Член 16 
Право на ортопедски помагала цивилниот ин-

валид од војната остварува под услови и на на-
чин утврдени со прописите на заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување на чие по-
драчје цивилниот инвалид од војната има живеа-
лиште. 

Член 17 
Правото остварено според овој закон се губи: 
— со смртта на цивилниот инвалид од војната; 
— со престанување на државјанството на 

СФРЈ; и 
— со осудување на казна затвор за кривично 

дело против народот и државата. 

Член 18 
На цивилниот инвалид од војната, кој со пра-

восилна судска пресуда е осуден на казна затвор 
подолга од 6 месеци, за време на извршувањето 
па казната не му припаѓаат правата признаени 
според одредбите на овој закон. 

Член 19 
Финансирањето на обврските што произлегу-

ваат од овој закон се врши со средства од Репуб-
личкиот буџет преку Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита. 

Ш. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА 

Член 20 
За правата по овој закон по барање на цивил-

ниот инвалид од војната во прв степен решава 
центарот за социјална работа, а во општините каде 
што нема центар, општинскиот орган на управата, 
надлежен за социјална заштита, на чие подрачје 
подносителот на барањето има живеалиште. 

По жалба против решението на првостепениот 
орган решава Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. 

Член 21 
Првостепениот орган е должен по службена 

должност да прибави докази за утврдување на 
фактите односно околностите под кои настанало 
оштетувањето на организмот на барателот. 

Член 22 
Правото по овој закон тече од првиот ден на 

наредниот месец по поднесеното барање и трае се 
додека постојат услови за користење на тоа право. 

Член 23 
Барања за признавање на правата според овој 

закон можат да се поднесуваат во рок од една го-
дина по влегувањето во сила на законот. 

Лицата к а ј кои ќе настапат повреди од заоста-
нат воен материјал или од терористички акции, по 
влегувањето во сила на овој закон, барање за при-
знавање на правата можат да поднесуваат во рок 
од една година по настапувањето на повредите. 

Член 24 
Решението донесено во прв степен, со кое се 

утврдува правото според овој закон, подлежи на 
ревизија. 

Ревизијата од претходниот став по службена 
должност ја врши Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика. 

1.200 динари месечно 
940 
560 
400 
250 
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Ако против првостепеното решение е изјавена 
жалба, за ревизијата и жалбата се решава со исто 
решение. 

Ревизијата и жалбата не го одлагаат извршува-
њето на првостепеното решение. 

Член 25 
Во вршењето на ревизијата второстепениот ор-

ган може првостепеното решение да го: потврди, 
измени, поништи или укине на штета или во ко-
рист на странката. 

Првостепениот орган чие решение во ревизија-
та е поништено или укинато и вратено на повторно 
решавање, донесува ново решение. 

Новото првостепено решение подлежи на реви-
зија во која се испитува само постоењето на закон-
ските причини кои довеле до поништување односно 
до укинување на првостепеното решение. 

Член 26 

Ако против првостепеното решение не е из ја -
вена жалба, а ревизијата не биде извршена во рок 
од два месеца од денот на приемот на предметот 
од второстепениот орган, ќе се смета дека ревизи-
јата е извршена, а решението потврдено. 

Член 27 
Трошоците во врска со работата на лекарски-

те комисии од член 8, став 3 на овој закон се обез-
бедуваат на начин определен со член 19 од овој 
закон. 

Член 28 
Решенијата, со кои се утврдуваат права на 

парични побарувања според овој закон, се извр-
шуваат по службена должност. 

Решенијата од претходниот став ги извршува 
надлежниот првостепен орган со средства обезбе-
дени на начин определен со член 19 од овој закон. 

Член 29 
Првостепениот орган од член 20, став 1 на овој 

закон води евиденција на цивилните инвалиди од 
војната од член 2 на овој закон. 

Републичкиот секретар за здравство и соци-
јална политика ќе го пропише начинот на воде-
њето на евиденцијата од претходниот став. 

Член 30 
Во постапката за остварување на правата по 

овој закон се применуваат одредбите на Законот 
за општата управна постапка, ако со овој закон ле 
е поинаку одредено. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Првостепениот орган е должен во рок од 6 ме-

сеци од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон да изврши преведување на лицата кои з а в а -
рувале инвалиднина според Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 16/70), а 
ги исполнуваат условите пропишани со овој закон. 

До донесувањето на решение за преведување, 
лицата од претходниот став ќе примаат аконтација 
во висина одредена со прописите што биле во сила 
до донесувањето на овој закон. 

Член 32 
Спроведбените прописи од член 14, став 2 и 

член 29 став 2 од овој закон, републичкиот се-
кретар за здравство и социјална политика ќе ги 
пропише во рок од 3 месеци по влегување во сила 
на законот. 

Член 33 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да в а ж а т ^одредбите на член 17, точ. 2, али-
неја 2 и 3, член 19, став 2 и 3 и член 31 од Зако-

нот за социјална заштита („Службен весник на 
СРM", број 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), како и од-
редбата на член 28, алинеја 3 од Законот за са-
моуправните интересни заедници за социјална за-
штита („Службен весник на СРМ", број 5/74). 

Средствата што Републиката и ги обезбедила 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита за 1976 година за покривање 
на трошоците на инвалиднината на лицата кои 
неа ја остварувале според прописите што преста-
нуваат да важат, ќе се користат за обезбедување 
на правата утврдени со овој закон. 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

328. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репу-
блика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ 
ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАК-
ТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВЕТИ НИКО-
ЛЕ, ЏУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП, ДЕМИР ХИСАР 

И КУМАНОВО 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за определување на градежното земјиште во 
одделни градови и населби од градски карактер 
Битола, Прилеп, Струга, Свети Николе, Џумајлија , 
Пробиштип, Демир Хисар и Куманово, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 29 септем-
ври 1976 година, и на Соборот на општините, одр-
жана на 29 септември 1976 година. 

Број 06-2459 
29 септември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ 
КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВЕТИ 
НИКОЛЕ, ЏУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП, ДЕМИР 

ХИСАР И КУМАНОВО 

Член 1 

Во Законот за определување на градежното 
земјиште во одделни градови и населби од град-
ски карактер Битола, Прилеп, Струга, Свети Николе, 
Џумајлија , Пробиштип, Демир Хисар и Куманово 
(„Службен весник на СРМ", бр. 17/74 и 23/75), во 
насловот и во членот 1, став 1 по зборот „Демир 
Хисар" наместо сврзникот „и" се става запирка, 
а по зборот „Куманово" се додаваат зборовите: 
„Гевгелија, Богданци, Стар Дојран, Гостивар, Де-
бар, Кавадарци, Кичево, Македонски Брод и Ра-
довиш". 
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Член 2 

На крајот на член 1 се додаваат девет новќ 
точки кои гласат: 

„9. Во Гевгелија: Границата почнува од постој-
ниот градежен реон и тоа од југоисточниот агол 
на кп. бр. 1543, продолжува по нејзината јужна 
меѓа и кп. бр. 1539 се до југозападниот агол. От-
тука свртува на север до југозападниот агол на 
кп. бр. 1536 од каде свртува на североисток и ги 
сече кп. бр. 1539, 1543, 1542, 1547, 1550, 1549, 1551 и 
3024, излегувајќи на југозападниот агол на кп. бр. 
1515, потоа продолжува во ист правец, сечејќи ги 
кп. бр. 1514, 1513, 1512, 1510, 3023, 1481, 1482 и из-
легува на југозападниот агол на кп. бр. 1475, ја 
сече неа во ист правец и кп. бр. 1474, 1473, 3021, 
1703, 1704, 3021, 1703, 1704, 3021, 1474, 1470, 1471, 3020, 
1416, 2988, 1411, 1412, 3019 и излегува на југозапад-
ниот агол на кп. бр. 1403/1. Продолжува и ги сече 
кп. бр. 1402, 1401, 1400, 1399, 1397, 1396, 3015, 1248, 
3014, 1251, 1252, 830, 829, 2985 до југоисточниот агол 
на кп. бр. 824. Свртува на север и ги сече кп. бр. 
822 и 820 во длабочина до 40 метри јужно од се-
верната граница на истата парцела и свртува на 
исток до источната граница на истата кп., потоа 
по источната меѓа на кп. бр. 820 и 834 продолжува 
на југ кадешто во југоисточниот агол на кп. бр. 834 
се спојува со границата на постојниот градежен 
реон. 

10. Во Богданци: Границата на градежниот 
реон почнува од југоисточниот агол на кп. бр. 2050, 
тоа е на патот Гевгелија — Богданци и оди во се-
верозападен, а потоа во северен правец по југоза-
падната меѓа на кп. број 2050, ја сече кп. бр. 2051, 
продолжува по југозападната меѓа на кп. бр. 2052, 
ја сече кп. бр. 2044, оди по југозападната меѓа на 
кп. бр. 2041, ги сече кп. бр. 2042, 2029 и 2028, про-
должува по западните меѓи на кп. бр. 2025, 2024, 
2019, 1949, 1950, 1953/1, 1953/2, 1954, 1955, 1967, 1969, 
1970, 1973, 1974, 1928, 1927, 1883, 1882, 1879, ја сече 
кп. бр. 8129 и продолжува по западната меѓа на 
кп. бр. 1877/1, се до северозападниот агол на таа 
парцела. Свртува на исток и ги сече кп. бр. 1877/2, 
1870, 1868, 1867, 1863 и 1861, кадешто во северо-
источниот агол допира до патот кој води за кра-
варникот. Продолжува кон северозапад по источ-
ните меѓи на кп. бр. 1864, 1865, 52/1 и 62/1, сб до 
нејзиниот североисточен агол. Оттука свртува на 
североисток, го сече патот за краварникот, долот 
и патот кп. бр. 8097 и доаѓа до југозападниот агол 
на кп. бр. 51, оди по западната меѓа на истата пар-
цела, свртува на исток по северната меѓа на кп. 
бр. 51, 50, 49/2, 48/1, ги сече кп. бр. 47, 8086, 7 и 
продолжува по северните меМ на кп. бр. 34, 33, 
32, 31 и 28. Свртува кон североисток, а потоа кон 
север, сечејќи ги кп. бр. 26, 24, 23, 21, 20 и 7 и из-
легува на северозападниот агол на кп. бр. 15. Про-
должува по северната меѓа на истата парцела и 
доаѓа до улицата „К. Ј. Питу", потоа по западната 
страна на улицата оди кон север, ја сече улицата 
и продолжува по северната меѓа на кп. бр. 261/2, 
доаѓа до патот кп. бр. 8105, го сече него и свртува 
на југ, движејќи се по неговата источна страна, се 
до северозападниот агол на кп. бр. 271.̂  Оттука 
свртува на исток и одтк по северните меѓи на кп. 
бр. 271, 270, 284 и 285. Продолжува на југоисток по 
западната страна на долот (ЈБокова Река), се до 
мостот на реката односно улицата (Н. Вардарски). 
Оттука свртува на север и североисток и оди по за-
падните и северозападните меѓи на кп. бр. 396, 395, 
394/2, 394/1, 398, 378, 380, 375, 374, 368, 367, 366, 356/1, 356/2 
и 357. Од северниот агол на кп. бр. 357 свртува на 
север и оди паралелно со улицата Н. Вардарски 
во оддалеченост од 35 метри од западната страна 
на улицата во должина од 90 метри. Оттука свр-
тува на исток, ја сече кп. бр. 8109 (улица Н. Вар-
дарски) потоа кп. бр. 508 и излегува на североис-
точниот агол на кп. бр. 510, ги сече кп. бр. 503, 501, 
496 и 497 и излегува на северозападниот агол на 
кп. бр. 459. Свртува на југ и оди по источните меѓи 

на кп. бр. 497, 492, 487 и 490, свртува на исток и 
оди по северните меѓи на кп. бр. 484/2, 484/1 и 482/1, 
ја сече реката Медурска и свртува на југ по ис-
точниот брег на реката, се до координатите У = 
7633300 и X =: 4563500. Оттука свртува на исток и 
оди до координатите У = 7633700 и X = 4563500, 
свртува на југ и оди по западните меѓи на кп. бр. 
624, 707, 706, 705, 704, 702, 701, 699, ја сече кп. бр. 
695 и продолжува по западната меѓа на кп. бр. 696 
до југозападниот агол. Оттука свртува на запад и 
оди по северните меѓи на кп. бр. 686, 687, 688 и 689, 
потоа свртува на југ по западните меѓи на истата 
парцела и кп. бр. 679, 678 и 677. Од југозападниот 
агол на кп. бр. 677 границата оди во југозападен 
правец, ги сече кп. бр. 8119, 775, 774, 769, 785, 790, 
789, 8092 (Медурска Река), потоа ги сече кп. бр. 801 
и 800, свртува на југ по источната меѓа на кп. бр. 
799 до нејзиниот југоисточен агол, повторно сврту-
ва на југозапад движејќи се по јужните меѓи на 
истата парцела и кп. бр. 8136, 2687, 2685, 2681, 2641, 
2642, ја сече улица Илинденска (кп. бр. 8121) и кп. 
бр. 2592 и 2590, продолжува по северните меѓи на 
кп. бр. 2584, 2583, 2580, 2578, 2577, 2576, 2574, ги 
сече кп. 8235, 2505; 2504, 2451, 2452, 2454, го сече па-
тот кп. бр. 8133 и продолжува на југозапад по ј у ж -
ната меѓа на кп. бр. 2315, го сече патот Богданци— 
Стојаково (кп. бр. 8132) и продолжува во ист пра-
вец по северните меѓи на кп. бр. 2279, 2280, 2285, 
2287, јужните меѓи на кп. бр. 2293 и 2292, го сече 
патот кп. бр. 8127 и излегува на југоисточниот агол 
на кп. бр. 2168 и продолжува по јужните меѓи на 
истата парцела и кп. бр. 2169, 2171, 2183, 2187, 2198, 
ја сече кп. бр. 8094 и продолжува по јужните меѓи 
на кп. бр. 604, 602, 609 и излегува на југозападниот 
агол на кп. бр. 5960, го сече патот Гевгелија—Бог-
данци и се спојува со почетната точка на описот 
на границата во југоисточниот агол на кп. бр. 2050. 

11. Во Стар Дојран: границата почнува од по-
стојниот градежен реон и тоа од југоисточниот 
агол на парцелата на пумпната станица на „Вино-
југ" од Гевгелија и оди на југоисток по брегот на 
езерото, се до државната граница со Грција — 
односно тригонометриската точка бр. 204/Ц, оттука 
свртува на југ и оди по државната граница до 
координатите У = 647150 и X = 560000, оттука свр-
тува на запад и оди по долниот кра ј на листот бр. 
9 до У = 646800, свртува на север до темето бр. 70 
и пак свртува на запад и оди по јужната страна 
на асфалтниот пат граница со Грција — Нов Дој-
ран до месноста „Црн Поток" кадешто преминува 
на јужната страна на проектираната улица и оди 
до координатите У = 646000 и X = 560000. Продол-
жува во ист правец до југозападниот агол на пла-
цот бр. 213, свртува на северозапад и оди во права 
линија до темето бр. 13 потоа продолжува по југо-
западната страна на проектираната улица, се до 
точката бр. 36 (означена на планот), свртува на се-
вер-северозапад и оди до точка бр. 19 во Стар Дој-
ран I. Продолжува во приближно северен правец 
по западните меѓи на плацевите бр. 212, 213, 126, 
125, 124, 123, 214, 215, 129, 136, 139, 214, 225, 148, 147, 
146, 145, 149, 151, 159, 162, 163 и 164. Од западниот 
агол на плацот бр. 164 продолжува во ист правец, 
со прави линии ги поврзува оскинските точки бр. 
53, 49, 48 и 1 која се наоѓа на асфалтниот пат Нов 
Дојран — Стар Дојран. Оттука свртува на исток, 
ја сече кп. бр. 10 и по северната меѓа на кп. бр. 11 
допира до Дојранското Езеро, свртува на југ и оди 
по брегот на езерото т. е. по источните односно се-
вероќсточните меѓи на кп. бр. 11, 10, 12, 13, 14, 15, 
16 и 17. Во североисточниот агол на кп. бр. 17 се 
спојува со границата на постојниот градежен реон. 

12. Во Гостивар: а) Границата почнува од по-
стојниот градежен реон и тоа на пругата од нор-
мален колосек Гостивар—Кичево на железничкиот 
мост на реката Вардар и оди на југ до железнич-
ката линија до тромеѓето на КО Долна Бањица, 
КО Мало Турчане и КО Беловодица. Оттука про-
должува на запад по северните меѓи на кп. во КО 
Долна Бањица бр. 131, 132, 252, 255, 262, 263, 264, 
296, 294, 293, 286, 285, 284, 283, 282, 1313, 1312, 1305, 
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1304 и 344/1. Продолжува по источната и северната 
меѓа на кп. бр. 362, по источната и северната меѓа 
на кп. бр. 355 и северните меѓи на кп. бр. 356, 357, 
358, 1186 и 1185, од каде свртува кон север по за-
падната меѓа на муслиманските гробишта, се до 
тригонометарот бр. 5, кадешто се спојува со гра-
ницата на постојниот градежен реон. 

б) Границата почнува од постојниот градежен 
реон и тоа од југоисточниот агол на кп. бр. 632 во 
КО Долна Бањица и оди кон запад по јужната 
меѓа на Летата кп., свртува на северозапад и се 
движи по југозападните меѓи на кп. бр. 633, 634, 
635, 636, 637, 646, 576, 575, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 
565, 564, 563, 562, 61, 57, 54 и 53. Понатаму, грани-
цата по стариот мост ја сече реката Вардар и на-
влегува во КО Здуње и оди на североисток по се-
верозападната меѓа на кп. бр. 982, го минува јазот 
и продолжува во ист правец по северозападната 
меѓа на кп. бр. 981, под прав агол го сече патот 
Гостивар—Дебар и по неговата северна страна на 
истиот продолжува на исток се до југоисточниот 
агол на муслиманските гробишта, кадешто се спо-
јува со постојната граница на градежниот реон. 

в) Границата почнува од постојниот градежен 
реон и тоа од југозападниот агол на кп. бр. 1323 во 
КО Здуње и продолжува по југоисточните меѓи на 
кп. бр. 1323, 137, 141, 142, 200/2, 200/1, го сече патот 
кп. бр. 261/2 и продолжува во ист правец по југо-
источните меѓи на кп. бр. 201/2, 201/1, 207/2, 210, 230/2 
и 230/3. Го сече патот Гостивар—Врапчиште кп. бр. 
2536 и навлегува во КО Гостивар, одејќи по југо-
источните меѓи на кп. бр. 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, го сече полскиот пат за 
местото наречено „Бунарче" и продолжува по ј у ж -
ните метќ на кп. бр. 1633, 1687, го сече патот Гос-
тивар—Скопје и по јужната меѓа на кп. на радио-
станицата Гостивар и кп. бр. 1768 и 1771, доаѓа до 
железничката линија Гостивар—Скопје, каде што 
свртува на југ се до одвојувањето на индустрис-
киот колосек за фабриката „Силика", кој води до 
фабриката од железничката станица Гостивар. Во 
местото на одвејувањето на индустрискиот коло-
сек за фабриката „Силика" се спојува до грани-
цата на постојниот градежен реон и завршува. 

13. Во Дебар: Границата почнува од постојниот 
градежен реон и тоа во атарот на КО Дебар, од 
улицата „Атанас Илиќ" 35 м. источно од точката 
45, односно од северозападниот агол на нивата кп. 
бр. 1756, оди по левата страна на патот кој води 
кон З К „Прогрес" т. е. по западните и североза-
падните меѓи на кп. бр. 1756, 1755, 1747, 1746/1, 
1746/2, 1745, 1744, 2790, 2791, 2792, 2793, 2789, 2778, 
2783, 2784, 4372, 4381, 4382, 4385, 4386, 4389, 4390, 4392, 
4393 и излегува на патот Дебар—Струга, сечејќи 
го него. Границата оди по левата страна на патот 
Дебар—Струга т. е. по северозападните меѓи на кп. 
бр. 4601, 4602, 4604, 4605, 4606, 4607, 4612/1, 4612/2, 
4612/3, 4615, 4617, 4620, 4623, 4624, 4678, 4679, 4680, 
4681 и 4682, 4685, 4710, 4709, 4704, 4703, 4702, 4701, 
4700, свртува кон југоисток и оди по југозападна!^ 
меѓа на кп. бр. 4795/1 до чуварската зграда на ХЕ 
„Шпиље"—Дебар и под прав агол свртува на исток 
и се спушта до максималните води на езерото. От-
тука свртува на почетокот на северозапад, а потоа 
на североисток и исток и се движи по хоризон-
талната линија на максималните води на езерото, 
з а ф а ќ а ј ќ и ги парцелите кп. бр. 4795/1, 4794, 4793, 
4792, 4700, 4698, 4696, 4695, 4667, 4666, 4665, 4653, 
4651, 4650, 4649, 4648, 4647, 4644, 4646, 4672, 4671/1, 
4671/2, 4570, 4569, 4568, 4567, 4562, 4561, 4560, 4559, 
4558, 4557, 4556, 4481/1, 4553, 4481/1, 4552, 
4549, 4481/6, 4481/5, 4481/1, 4548, 4541, 4481/1, 
4539, 4538, 4536, 4533, 4530, 4526, 4525, 4520, 4519, 4518, 
4511 и 4510 потоа навлегува во атарот на КО Р а ј -
чица к а ј „Керамитнички Дол" кп. бр. 823 и про-
должува на исток по јужните меѓи на кп. бр. 793, 
792, 791, 787, 778, 779, 771, 733, 732, 730, 729, 726, 724, 
722, 720, 716, 715 и 714. Границата свртува во се-
верен правец и оди по источните меѓи на кп. бр. 
713, 706, 705, 702, 701, 698, 446, 445, 450 и 452, Изле-
гува на патот Гостивар—Дебар и оди по неговата 

лева страна во правец на градот Дебар т. е. по се-
верната меѓа на кп. бр. 437, потоа продолжува по 
северозападните меѓи на кп. бр. 812, 813, 814 и се-
верната меѓа на кп. бр. 815. Границата го сече „Ке-
рамитнички Дол" кп. бр. 823 и повторно влегува 
во КО Дебар на североисточниот агол на кп. бр. 
4504, продолжува по северните меѓи на истата пар-
цела и кп. бр. 2699 до западниот агол на кп. бр. 
2700, го сече под прав агол патот Гостивар—Дебар 
и кривулесто продолжува на север по источните 
меѓи (на фабриката за гипс „Радика") на кп. бр. 2596, 
2578, 2581, во месноста „Расадник". Оттука грани-
цата свртува на запад и се движи по јужните меѓи 
на кп. бр. 2573 и 2572, доаѓа до патот кп. бр. 2582 
и продолжува по него до североисточниот агол на 
кп. бр. 2589. Овде излегува на улицата „1 Мај" и 
по левата страна на истата улица оди во северо-
западен правец по северозападните меѓи на кп. бр. 
2589, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588 и 2589 кадешто се 
спојува со границата на постојниот градежен реон 
во точката 34. 

14. Во Кавадарци: Границата почнува од севе-
роисточниот агол на лозјето на Туриманџов Ристо 
и Бањански Илчо. Оттука свртува кон запад, оди 
по јужните меѓи на лозјата на Бањански Илчо, 
Бањански Добре, Велков Герасим, Стефанов М. 
Игно и Попов Л. Петре. Оттука свртува по запад-
ната меѓа на лозјето на Попов Петре, па оди по 
источната граница на градскиот стадион и изле-
гува на патот Кавадарци—Дисан. Свртува кон за-
пад по патот Дисан—Кавадарци до главниот влез 
на градскиот парк. Свртува кон југ, оди по влез-
ната патека на паркот до почетокот на скалите, 
потоа свртува кон запад, оди по патеката и изле-
гува на долот (Димчевски Дол). Оттука свртува 
кон југ, оди по долот во должина од 75 метри, по-
тоа свртува кон запад по горната страна на пат-
чето во должина од 60 м, пак свртува на југ по 
патот од источната страна на Турските гробишта 
и продолжува по западната меѓа на нивата на Ан-
дов П. Стојан. Границата продолжува по источната 
меѓа од нивата на Соколов П. Димитар, понатаму 
продолжува по јужната меѓа од нивата на Соколов 
П. Димитар, оди кон југ по западните меѓи на ни-
вите на Спанџов Д. Тодор, Ставров П. Ристо, Па-
нов Т. Васил, го сече долот и продолжува по ис-
точната меѓа на нивата на Димитров П. Коста. По-
натаму оди на југ и продолжува по западната меѓа 
на нивата на Лазо Ј . Темелков, продолжува по 
јужната меѓа на истата нива и излегува на запад-
ниот агол на нивата на Мќлан Илиевски од Вата-
ша т. е. на патот што оди кон „Сдевите". Оттука 
границата продолжува на југозапад по истиот пат 
и излегува на патот што води за Ваташа, продол-
жува по него до „Калнички Дол". Го сече делот 
„Калница" и продолжува по истиот пат до „Ами-
дејчина Чешма". Продолжува на југ по источните 
меѓи на парцелите на Ангел Демков, Павлина Гу-
гева, Герасим Гугев, Ристо Нанев, Крсте Миндев, 
Димчо Чемерски, Пано Паракеов, Ристо Јанков, 
Васил Столев, Ристо Темелков, Ристо Давков, Рис-
то Аџиев, Павлина Јованова, Димо Кеков, Тошо 
Илиев, Ефо Плачков, Биса ѓорѓиева, Ило Види-
ковски, Ефо Плачков, Дафо Кипов, Лазо Кадров, 
Гена Маглова, Ристо Магдин, Димо Мелов, Б л а ж о 
Чекоров, Перо Карадаков, Пано Карадаков, Горчо 
Ризанов и Пано Чанков, сите од село Ваташа. От-
тука свртува на запад и ја сече реката Луда Мара 
на мостот. 

Откако ќе го помине мостот свртува по левата 
страна на реката, оди кон југ до воденицата на 
Димо Петров од е. Ваташа, потоа свртува на запад 
по јужните граници на парцелите на Лазо Митров 
и Тра јко Јованчев, свртува на север по западните 
меѓи на парцелите на Миле Ружин, Ѓоро Николов, 
Милка Трајкова, Цветан Јованов, Тодор Захариев, 
Трајче Минов, Димо Ќурчиев, Дончо Жабата, Ге-
расим Арсов, го сече долот кој минува низ селото 
Ваташа и продолжува во истиот правец по запад-
ните меѓи на парцелите на Божин Николов, Пано 
Касапинов, Фидо Ралев, Марко Колев, Пано Ќу-
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ков, Ладо Поп-Горчев, старата школа, Марика Бо-
јаџиева, Киро Грков, Вано Мукаетов, Ило Ширков, 
Методи Арсов, Павле Бадев, Дончо Поп-Андов, 
Јован Трајков, Б л а ж о Талев, Ристо Кочев, Ангел 
Митков, Дончо Поп-Андов, Лазо Наков, Ристо Да-
цев, Тодор Матаков, Дончо Поп-Андов, Диме Ма-
таков и излегува на „Желков Дол". Оттука свр-
тува на запад, оди по долот во должина од 60 мет-
ри, свртува на север по западните меѓи на пар-
целите на Светлана П. Шешкова, Б л а ж о А. Ј ан -
ков, Добре Грков од Ваташа, Илија П. Мицев, Рис-
то А. Николов, Ра јна П. Малинкова, свртува кон 
запад, оди по долот во должина од 135 метри, по-
тоа го сече него во северозападен правец и изле-
гува на патот што водќ кон селото Бегниште. От-
тука свртува на североисток, оди по патот до ју-
гозападниот агол на нивата на Љуба Аризанова, 
свртува кон северозапад до западната меѓа на пар-
целата на Љуба Аризанова. Продолжува по на-
пуштениот канал за поројните води, сечејќи ги 
парцелите на Љуба Аризанова, Димо Л. Попов и 
Петруш Л. Попов, доаѓа до јужната меѓа на Боро 
Д. Арабиев, свртува на запад по јужната меѓа на 
парцелата на Боро Д. Арабиев и оди на север по 
неговата западна меѓа, се до Ресавски пат (стари-
от пат). Оттука границата оди по јужната страна 
на напуштениот пат кон запад до северозападниот 
агол на лозјето на Лазо Јанков, свртува кон север, 
сечејќи го патот Кавадарци—Прилеп (новиот), про-
должува по западните меѓи на нивата на Добре 
Ф. Чемерски, на градските гробишта и излегува 
на патот, свртува на запад во должина од 80 мет-
ри, свртува на север, го сече патот и оди по за-
падните меѓи на нивите на Александар Г. Кромов 
и Пано Г. Тотов до јужната меѓа на нивата на 
Блажо Р. Падиков, свртува на запад до југозапад-
ниот агол на истата парцела, потоа свртува на се-
верозапад и оди по западната меѓа на нивата на 
Блажо Р. Тентов и излегува на патот што води 
од Автотранспортот до филтерот. Оттука свртува 
кон север по истиот пат и излегува на стариот пат 
Кавадарци—Прилеп, свртува на запад по истиот 
пат во должина од 70 метри, свртува на север, го 
сече патот, продолжува по патот што води кон 
Трафостаницата, оди по западната меѓа на пар-
целата на Електродистрибуција, свртува на исток 
до западната меѓа на нивата на Панчо Н. Ризов. 
Оттука свртува кон север, потоа на исток по ме-
ѓите на истата парцела и излегува на полскиот 
пат, оди по патот до западната меѓа на Агроком-
бинатот „Тиквеш". Свртува на север по заладивте 
меѓи на парцелите на Агрокомбинатот „Тиквеш", 
Милан Грозданов, Ордан Горчев, Б л а ж о Каров, 
Тасо Недев, Надежда Кукова, Доно Мицајков, На-
ко Чилев и излегува на полскиот пат што води 
кон Љубаш. Оттука свртува кон североисток, оди 
по северозападните меѓи на парцелите на Стефан 
Ацев, Јасмин Каров, Перо Каров, Донка Карова, 
Стефан Јосифов и излегува до оградата на Дрв-
ниот комбинат. Свртува кон југ по северната меѓа 
на парцелата на Стефан Јосифов (западната огра-
да на Дрвниот комбинат), го сече патот што оди 
кон комбинатот и излегува на југоисточниот агол 
на оградата. Оттука свртува кон север по источ-
ната ограда на Дрвниот комбинат до северозапад-
ниот агол на парцелата на Владо Геогиев, свотува 
на североисток по меѓите на парцелите на Владо 
Ѓорѓиев, Трајко Димитров, Дончо Трифунов, То-
дор Галев и Тасе Летварски. .Оттука свртува кон 
исток по северната меѓа на имотот на Тасо Плет-
варски и излегува на полскиот пат, свртува кон 
север, оди по патот т. е. по западните меѓи на пар-
целите на Добре Мајсторов, Боро Мургов, Перо 
Мургов, свртува на исток и оди по северната ме^а 
на истата парцела. Оттука свртува кон север, оди 
по западната меѓа на парцелата на Димо Волчев, 
свртува на југоисток по северната страна на иста-
та парцела, свртува на североисток, го сече пат-гг 
Кавадарци — Росоман, продолжува по северната 
меѓа на нивата на Герасим Грозданов и излегува 
на полскиот пат, свртува кон северозапад во дол-
жина од 25 метри, потоа свртува кон север по ме-

ѓата на нивата на Перо Илов и излегува на пол-
скиот пат. Оттука свртува на југ по полскиот пат 
во должина од 70 метри свртува кон североисток 
и оди по северните меѓи на парцелите на Клено 
Еленов, Диме Еленов и Димо Росомановски. Свр-
тува на исток и оди по северните меѓи на парце-
лите на Најдо Панов, Душан Јосифов и Митре З а -
хариев, потоа свртува на север по западната меѓа 
на нивата на Димо Мукаетов и повторно на исток 
по северната меѓа на истата нива, продолжува по 
северните меѓи на парцелите на Наќо Мицев, Вано 
Мукаетов, Димо Мукаетов, Никола Хаџиниколов и 
Галапче Георгиев. Свртува кон југ по источните 
меѓи на парцелите на Галапче Георгиев, Стево К и -
тев и Васил Китев, потоа свртува кон исток и оди 
по северната меѓа на парцелата на Илија Печков 
и излегува на полското патче. Оттука свртува кон 
југ, оди по патот во должина од 60 метри, потоа 
свртува кон исток по северната граница на пар-
целите на Агрокомбинатот „Тиквеш", се до реката 
Луда Мара, свртува кон север, оди по реката до 
полскиот пат кој оди од селото Глишиќ за Љубаш. 
Потоа свртува кон исток по патот за Глишиќ, го 
сече патот Кавадарци—Неготино, го заобиколува 
црквениот двор и продолжува по источните меѓи 
на нивите на Ј о т о Душков и Стојан Иванов, ја 
заобиколува куќата на Видан Исаков, излегува на 
патот и продолжува по источните меѓи на куќните 
дворови на Сотир Талев, Вано Исаков, Киро Це-
ков, Митре Ристов, Ќ. Цеков, И. Цеков, Цандо Ан-
дов, Б л а ж о Андов и Димо Арсов, ја сече нивата 
на Иво Арсов и продолжува по источната меѓа на 
нивата на Ристо Арсов и излегува на патот што 
оди од Глишиќ — воен магазин. Свртува кон исток 
и во должина од 75 метри оди по патот, потоа свр-
тува кон југ по источната меѓа на нивите на Горе 
Ајтов, Ристо Иванов, Јован Баџев, Куле Костов, 
Тошо Ставров, Методи Захариев, Боро Димовски, 
Ж и в к о Стојков, Алтна Николова, Јован Симов, 
Надежда Генева и Тоде Манев. Оттука свртува 
кон југоисток и оди по североисточните меѓи на 
парцелите на Димо Коцев, Вано Коцев, Киро Ко-
цев, Никола Коцев, Борис Илиев и свртува кон 
југ по источните меѓи на парцелите на Б. Иванов 
и Јован Вачев, свртува кон исток и оди по север-
ната меѓа на општонародниот имот, го заобиколу-
ва него и оди по северните меѓи на парцелите на 
Коста Трајков и Ефрем Костов, свртува кон југо-
исток по северната меѓа на парцелите на Павлина 
Поп-Симонова, потоа свртува кон југозапад по ис-
точните меѓи на истата парцела и на парцелата на 
Атанас Бошков, свртува кон југ и оди по источ-
ните меѓи на парцелите: општонароден имот, Б л а -
ж о Колев и Митра Јанева, свртува кон исток, ја 
заобиколува нивата на Перо Каракулев, оди по ис-
точната меѓа на нивата на Мицо Тасов, го сече 
долот, излегува на полскиот пат кој води кон 
Смаилица. Оттука свртува кон запад, оди по патот 
во должина од 50 метри, свртува на југ, оди по 
западната меѓа на нивата на Б л а ж о Колев и про-
должува по источната меѓа на парцелата на Аг-
рокомбинатот „Тиквеш", продолжува кон исток по 
парцелите на Агрокомбинатот и парцелите на 
Стефка Неткова, Сута Неткова и Надежда Генева, 
свртува кон југ и оди по источните меѓи на пар-
целите на Надежда Генева и Перо Гечев, ја заоби-
колува истата парцела и оди до јужната меѓа на 
парцелата на Сута Неткова, оттука свртува кон 
југозапад, ја заобиколува парцелата на Сута Пет-
кова и продолжува кон југ по западната меѓа ла 
нивата на Горица Абрашова, ја заобиколува таа 
нива по јужната страна и продолжува кон исток 
по јужната меѓа на парцелите на Мара Митрева, 
Доно Митрев и излегува на патот кој води за 
Смаилица. Оттука свртува кон североисток по ис-
тиот пат во должина од 140 метри, го сече патот 
и свртува кон југоисток, движејќи се по северните 
меѓи на парцелите на Ристо Николов, Б л а ж о Саз-
дов. свртува на југ по источната меѓа на нивите 
на Петре Попов и Борис Катралов, излегува на па-
тот Кавадарци—Дисан и свртува по патот на исток 
во должина од 50 метри, го сече патот и доаѓа до 
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североисточниот агол на лозјето на Ристо Тури-
манцов, од кадешто и започна опишувањето па 
градежниот реон. 

15. Во Кичево: Границата почнува од тромс-
ѓата на КО Кичево, КО Осој и КО Раштани и оди 
кон север по влашкиот пат Кичево—Гостивар, до 
крстопатот со стариот пат Кичево—Гостивар, се 
враќа кон југ по истиот пат до пропустот, потоа 
свртува кон исток по полскиот пат, се до наред-
ниот полски пат, од кадешто свртува на југ по 
истиот пат, кој е и граница меѓу блоковите IV и V 
на местото наречено „Карамоица" и излегува на 
асфалтниот пат Кичево—Осломеј, пред мостот на 
За јачка Река. 

Границата продолжува кон југ по полскиот 
пат меѓу местото наречено „Пашино" и местото на-
речено „Лаг", се до местото наречено „Јурија", под 
таканаречената „Ибишоска глава", во близина на 
полигоналната точка бр. 28, свртува кон исток во 
права линија, ја сече З а ј а ч к а Река и патот од IV 
ред Кичево—Лазоровци и излегува на североза-
падниот агол на Турските гробишта, оди по нив-
ната северна и источна меѓа и продолжува по се-
верните меѓи на кп. бр. 50/937, 938, 942, 944, 941, 943, 
945, 947, 946, 951, 952, 953, 960, го сече шумскиот пат 
и оди по границата на кп. бр. 50/962, 963, 972, 966, 
967, 968, 970, 971, потоа свртува кон запад и оди 
по источните меѓи на кп. бр. 50/2051, 2052, 2053, 
2054, 2058, 2059, 2073, 2074, 2075, 2081, 2082, 2083, 2084, 
2085, 2086, 2087, 2088 до југоисточниот агол на кп. 
бр. 50/2089 и излегува на патот Кичево—Прилеп, 
потоа продолжува по него на југ до пред Индус-
триската кланица. Од Индустриската кланица гра-
ницата оди на запад, сечејќи го патот Кичево— 
Прилеп и За ј ачка Река, излегува на т. н. Полежи-
носка глава, оди кон запад по постојната стара 
бразда за наводнување и излегува на полскиот 
пат, кој е граница меѓу блоковите 116 и 117, свр-
тува кон север, одејќи по истиот пат до браздата, 
која е граница меѓу блоковите 117 и 118, оттаму 
свртува по истата бразда на запад по јужната гра-
ница на парцелата 118/11, сопственост на Саикоски 
Диме и Драге и излегува на патот Кичево — Битола, 
свртува кон север, одејќи по истиот пат, потоа 
свртува на запад, сечејќи го патот Кичево—Битола 
и оди по јужната меѓа на кп. бр. 119/30, сопстве-
ност на Стојаноски Кале до јазот, кадешто грани-
цата продолжува по него, поминувајќи низ Осман-
бешвите и Белите воденици и продолжува се до 
патот Кичево—Охрид, до границата меѓу КО Ки-
чево и КО Другово. Од асфалтниот пат Кичево— 
Охрид во близина на пропустот од јазот на Бели-
те воденици оди кон запад, се до границата меѓу 
КО Кичево и КО Другово до тромеѓата меѓу КО 
Кичево, КО Другово и КО Кнежино. Потоа гра-
ницата свртува кон север по една коњска патека, 
која е истовремено и граница меѓу КО Кичево и 
КО Кнежино се до тромеѓата меѓу КО Кичево, КО 
Осој и КО Кнежино, од кадешто свртува кон ис-
ток, се по границата меѓу КО Кичево и КО Осој 
и излегува на тромеѓата меѓу КО Кичево, КО Осој 
и КО Раштани, кадешто се ^спојува со почетокот 
на описот на границата. 

16. Во Македонски Брод: Границата почнува 
од точката 95° и оди кон северозапад по југозапад-
ната меѓа на кп. бр. 51/24, ја сече реката Сланеш-
тица и поминува над воденицата на Терзиоски 
Киска и Трајкоски Гаврил, ги сече кп. бр. 52/12, 
52/5 и 53/2 и излегува на аголот 131°, свртува по-
веќе кон запад, ги сече кп. бр. 53/6, споредниот 
пат и доаѓа до аголот 126°, свртува кон севе-
розапад и ги сече кп. бр. 55/1 и 56/4, поминува 
низ аголот 167°, ја сече кп. бр. 56/17 и доаѓа до аго-
лот 79°. Оттука свртува кон североисток и ги сече 
кп. бр. 56/17 и 56/3, реката Треска, кп. бр. 59/11 и 
59/10 во југоисточниот агол, воденичкиот јаз и кп. 
бр. 59/13, патот од II ред Македонски Брод—Ки-
чево, 44/1 и 45/29 до аголот 149°, во близина на ста-
рината „Тулбе", продолжува низ истата парцела 
и кп. бр. 45/30, 45/24, низ аголот 169° и кп. бр. 45/23, 
45/9, 45/10, 45/18 и доаѓа до аголот 151°. Свртува 
кон исток и во права линија го сече долот и кп. 

бр. 45/12, 45/13 покрај јужниот агол на куќата на 
Б л а ж е с к и Бране, продолжува по јужната меѓа на 
кп. бр. 45/14, поминува северно од црквата „Св. 
Богородица", го сече патот М. Брод—Требино и 
доаѓа до аголот 72°. Од аголот 72°, кој ја сече кп. 
бр. 29/48 и создава агол од 84°, продолжува во пра-
ва линија од 222 метра и врви низ кп. бр. 29/49, 
кп. бр. 49/50, кп. бр. 49/51, кп. бр. 49/52, кп. бр. 49/53, 
кп. бр. 49/54, кп. бр. 49/55 и го сече долчето, врви 
низ кп. бр. 29/90, кп. бр. 29/89, кп. бр. 29/88, кп. бр. 
29/87, кп. бр. 29/86, кп. бр. 29/85, потоа ја сече Су-
водолицата „Лоштица" и скршнува под агол од 
88°, десно од североисточната страна врви покрај 
кп. бр. 28/69 од северозападната страна по меѓата, 
во права линија од 255 м., врви низ кп. бр. 28/81, 
кп. 'бр. 28/82, кп. бр. 28/83, кп. бр. 28/105, кп. бр. 
28/106, кп. бр. 28/108, кп. бр. 28/107, кп. бр. 28/109 и 
се надоврзува на втор агол од 88° и го сече косо 
селскиот пат за гробиштата, потоа свртува деснб 
од јужната страна во права линија од 127 м. и 
врви низ кп. бр. 27/38, кп. бр. 27/39, кп. 
бр. 27/49, кп. бр. 27/50 и кп. бр. 27/51 на аголот 
од парцелата од југоисточната страна и се надо-
врзува на поранешната градежна линија со аголот 
од 92°. Границата продолжува по западните меѓи 
на кп. бр. 27/53, 27/54, 27/55, во продолжение ги 
сече кп. бр. 27/56, 27/57, 27/58, 27/63, 27/64, 27/65, 
27/66, 27/67, 27/68, 27/69, 27/70, 27/71, 27/72, 27/73, 
27/74, 27/75, 27/76, 27/77, 26/78, 27/111, 27/123 и доаѓа 
до аголот 148°. Оттука свртува кон југозапад, се-
че јќи ги кп. бр. 27/126, суводолицата „Лоштица", 
КП. бр. 46/32, 46/31, 46/30, 46/33, 46/34, 46/35, 60/1, ре-
ката Треска, свртува кон југоисток и оди по дес-
ниот брег на реката Треска до источниот агол на 
кп. бр. 48/15, свртува кон југ, ги сече кп. бр. 48/14, 
48/13 и патот М. Брод—Прилеп и свртува кон за-
пад, а подоцна кон северозапад, движејќи се по 
северните и североисточните меѓи на кп. бр. 49/8 
(каменолом), 49/7, 49/6, 49/5, 49/8, 49/4, 49/3 и повтор-
но на 49/8. На околу 45 метри пред да стигне до 
река Слонештица границата свртува кон југозапад 
и се насочува кон пој доената точка — тоа е 95°, 
сечејќи ги кп. бр. 49/8, патот М. Брод—Здуње, кп. 
бр. 48/1, 48/2 и се спојува со почетната точка на 
описот на границата. 

17. Во Радовиш: Границата почнува од постој-
ниот градежен реон и тоа од североисточниот агол 
на кп. бр. 934, оди кон североисток по северните 
меѓи на кп. бр. 950 и 951, свртува кривулесто па 
југоисток и оди по северозападните, северните и 
североисточните меѓи на кп. бр. 951, 948, 943, 960, 
974, 973, 983, 1009, 1015, 1016, 1018, 302, 306, 307, 305, 
309, 322, 321, 331 и 332/1. Од североисточниот агол 
на кп. бр. 345 свртува кон исток и оди по север-
ните меѓи на кп. бр. 344, 343 и 339. Излегува на за-
падниот брег на реката Марлада и по него се дви-
ж и на југ, се до југоисточниот агол на кп. бр. 370. 
Ја сече реката Марлада кп. бр. 2026 и излегува на 
северозападниот агол на кп. бр. 164/1, продолжува 
по северните меѓи на кп. бр. 164/1 и 165. Оттука 
границата оди во југоисточен правец, движејќи се 
по североисточните меѓи на кп. бр. 161 и 159, го се-
че полскиот пат кп. бр. 2030 и излегува на севе-
розападниот агол на кп. бр. 999, продолжува по 
североисточните меѓи на кп. бр. 999, 1001, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, го сече патот кп. бр. 2033 и по се-
верната меѓа на кп. бр. 1030 доаѓа до североисточ-
ниот агол на истата парцела. Свртува кон југ и 
оди по источните меѓи на кп. бр. 1030, 1031, ја сече 
кп. бр. 2037 и продолжува по источните меѓи на 
кп. бр. 1128, 1129 и ИЗО, го сече патот кп. бр. 2038 
и излегува на северозападниот агол на кп. бр. 932. 
Продолжува по северните меѓи на истата парцела 
и кп. бр. 931, свртува кон југ и оди по источните 
меѓи на кп. бр. 931, 930, 928, 925, 924, 1133 и 1136, 
го сече патот кп. бр. 1135, и продолжува до југо-
источниот агол на кп. бр. 1360. Оттука границата 
свртува кон запад и оди по јужните меѓи на кп. 
бр. 1360, 1361, 1367, 1369, го сече патот кп. бр. 2029 
и излегува на југоисточниот агол на кп. бр. 817. 
Продолжува на северозапад, движејќи се по југо-
западните меѓи на кп. бр. 817, 818, 819/1, 819/2, 824, 



Стр. 848 __ Бр. 33 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 16 октомври 1976 

825, 827 и 829. Одовде границата свртува кон север 
и оди по западните меѓи на кп. бр. 830, 832, 872 и 
880, ја сече реката Марлада — кп. бр. 2026 и изле-
гува на југоисточниот агол на кп. бр. 437. Продол-
жува во југозападен правец, движејќи се по ју-
гоисточните меѓи на кп. бр. 437, 2028, 440, 442, 443, 
444 и 449, свртува кон северозапад и оди по југо-
западните меѓи на кп. бр. 2040, 474, 473, 472, 471/2, 
471/1 и 4201 до северозападниот агол, кадешто се 
спојува со границата на постојниот градежен реон 
и повторно се одвојува, одејќи во западен правец 
по јужните меѓи на кп. бр. 2101, 2103, 2104, 2869, 
2116, 2117, 2118, 2895, 2867, 2865, 2863, 2862, 2860, 2859, 
2856, 2855, 2854 и 2853, потоа по западната меѓа на 
истата граница во северозападниот агол се спојува 
со .границата на постојниот градежен реон и за -
вршува". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

329. 

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 
СРМ, во врска со член 244, став 2, алинеја 3 од 
Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 29 сеп-
тември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ ПРИ УРЕДУВАЊЕТО 
НА ПРАВАТА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВА-
ЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ И 
УМРЕНИТЕ БОРЦИ, ШТО СЕ УРЕДУВААТ СО 
ПРОПИСИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУ-
БЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 

I 

Се усвојува Договорот за заедничките крите-
риуми при уредувањето на правата на борците, 
воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
и умрените борци, што се уредуваат со прописи 
на социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини. 

Се овластува Јездимир Богдански, член на Из -
вршниот совет и републичка секретар за здравство 
и социјална политика, во името на Социјалистичка 
Република Македонија, да го потпише договорот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на усво-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2485 
29 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на на Собранието на СРМ, 
здружениот труд, Благоја Талески, е. р. 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-оолитичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

330. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од З а -
конот за помилување и член 85 од Кривичниот з а -
коник, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 7 октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Даринка Ване Јанкова, од е. Богданци, 
2. Киро Спиро Стрезовски, од Битола, 
3. Самет Нухи Ферати, од е. Чајле . 

II 

Изречената казна строг затвор се замени со 
казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
намали за 1 година на: 

1. Киро Максим Николовски, од Кичево. 

I II 

Изречената казна строг затвор се замени со 
казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
намали за 6 месеци на: 

1. Исмаил Ариф Идризи, од Тетово, 
2. Сречко Аврам Новаковски, од е. Миравци. 

IV 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 
6 месеци на: 

1. Иван Богатин Ивановски, од Делчево. 

V 

Изречената казна строг затвор се замени со 
казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
услови за 2 години на: 

1. Даринка Ј о ж е Георгиевска, од Скопје, 
2. Владо Ристо Радичевски, од е. Мешеиште, 
3. Лазо Љатив Абазов, од Скопје. 

VI 

Изречената казна строг затвор се замени со 
казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
услови за 1 година на: 

1. Ј у с у ф Фако Бјелак , од Гостивар, 
2. Стевко Стојко Станковски, од е. Коњух, 
3. Зе јнула Џудет Ајрули, од е. Делогожда, 
4. Лебид Ферик Оџовски, од е. Октиси, 
5. Томе Михаил Глигоров, од Кочани, 
6. Киро Ванов Филев, од Струмица, 
7. Стојадин Трајко Ивановски, од Скопје. 

VII 

Изречената казна се услови за 2 години на: 

1. Спасе Ристо Стоев, од Скопје. 

VIII 

Изречената казна се услови за 1 година на: 

1. Јосиф Петре Василевски, од Титов Велес, 
2. Ставре Никола Маленков, од Охрид, 
3. Руса Трајко Радичевска, од Скопје, 
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4. Методија Тренко Трпеновски, од е. Зелени-
ково, 

5. Радослав Ванчо Андреевски, од Битола, 
6. Ј аки Пали Стефановски, од Скопје, 
7. Никола Добре Стојанов, од е. Круниште, 
8. Апостол Лазар Апостоловски, од Скопје, 
9. Исмет Ашин Буровиќ, од е. Горно Оризари, 

10. Мухарем Адем Велиу, од е. Неготино, 
11. Синан Сулејман Марку, од Дебар, 
12. Коста Андон Рамиловски, од Скопје, 
13. Неби Мустафа Алиѓега, од е. Беловиште. 

IX 

Неиздржаниот дел од казната се услови за 
1 година на: 

1. Митко Борис Стојанов, од е. Полето. 

X 

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

Бр. 06-468 
7. X. 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

331. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Табеларниот преглед 
за организација и систематизација на работните 
места составен дел на Самоуправната спогодба за 
распределба на доходот и личниот доход, донесена 
на собирот на работниците на Основната органи-
зација на здружениот труд „Светлина" во Кума-
ново во состав на работната организација „Елек-
тромакедонија" во Скопје одржан во времето од 
25 ноември до 18 декември 1974 година, по јавната 
расправа одржана на 16 септември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед за ор-
ганизација и систематизација на работните места, 
составен дел на Самоуправната спогодба за рас-
пределба на доходот и личниот доход донесена од 
работниците на Основната организација на здру-
жениот труд „Светлина" во Куманово во состав 
на Работната организација „Електромакедонија" во 
Скопје, на собирот одржан во време од 25 ноем-
ври до 18 декември 1974 година, во делот во кој 
се определени стартните бодови по работни места, 
како и во деловите во кои работниците електро-
монтери се распоредени во четири групи. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Светлина" во Куманово, на на-
чинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 99/75 од 14 јули 1976 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на та-
беларниот преглед означен во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за неговата согласност со членот 22 и со ставот 1 
на член 23 од Уставот на СР Македонија, како и 
со ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/73). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека во означениот табела-
рен преглед за сите работни места се определени 
потребните услови (стручна подготовка и работен 
стаж во струката), бројот на работниците на секое 
работно место, како и износот на стартните бодови. 
Потоа Судот утврди дека износот на стартните бо-
дови по работни места е утврден според основите 
определени во членот 16 од самоуправната спогод-
ба и тоа: обем и сложеност на работата, знаење и 
способност, одговорност и услови за работа. Меѓу-
тоа, Судот утврди и тоа дека ниту во спогодбата, 
ниту во табеларниот преглед не се утврдени ме-
рила за влијанието на секој од основите опреде-
лени во членот 16 од спогодбата врз утврдувањето 
на стартниот износ на бодови по работни места. 
Судот исто така утврди дека во табеларниот пре-
глед работните места електромонтери се распоре-
дени во четири групи при што за работник од I 
група, во рамките на ова работно место, е опре-
делен највисок личен доход, а за работник од 
IV група најнизок. На крајот Судот утврди дека 
и за распоредувањето во групи на работниците 
електромонтери, во табеларниот преглед не се оп-
ределени ниту основи ниту мерила. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено дека на секој работник, во согласност 
со начелото на распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
носта на работниците во здружениот труд, му при-
паѓа од доходот на основната организација па 
здружениот труд личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. Во ставот 1 на член 23 
од Уставот е определено работниците во основната 
организација на здружениот труд да утврдуваат 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи, а во ставот 3 на член 42 од Зако-
нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд е определено основите и мерилата да 
бидат однапред предвидени. 

Имајќи ги предвид означените одредби од Ус-
тавот и законот, Судот смета дека, во конкретниот 
случај, за определување износот на стартните бо-
дови по работни места освен основи треба да би-
дат определени и мерила, а за распоредувањето 
во четири групи на работниците на работно место 
електромонтери треба да бидат определени и ос-
нови и мерила. Со оглед на тоа што во оспорениот 
табеларен преглед не се утврдени мерила за вли-
јанието на основите определени во членот 16 од 
спогодбата врз висината на износот на стартните 
бодови за секое работно место одделно, како и со 
оглед на тоа што во него не се определени основи 
и мерила според кои работниците од работното ме-
сто електромонтери се распоредени во четири гру-
пи, Судот оцени дека табеларниот преглед во де-
лот во кој се определени стартните бодови по ра-
ботни места, како и во делот во кои работниците 
од работното место електромонтери се распореденр! 
во четири групи не е во согласност со членот 22 
и со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-
донија, како и со ставот 3 на член 42 од означе-
ниот сојузен закон. 

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

У. бр. 99/75 
16 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 
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332. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на ставовите 3 и 4 на член 43 од Само-
управната спогодба за мерилата и критериумите 
за распределба на доходот и личните доходи до-
несена на собирот на работниците на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Универзал" во 
Крушево одржан на 12 ноември 1974 година, како 
и уставноста и законитоста на Прегледот на осно-
виците на личните доходи на работниците, соста-
вен дел на означената самоуправна спогодба, по 
јавната расправа одржана на 23 септември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 3 и 4 на член 43 
од Самоуправната спогодба за мерилата и крите-
риумите за распределба на доходот и личните до-
ходи, донесена на собирот на работниците на Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Универ-
зал" во Крушево, како и Прегледот на основиците 
на личните доходи на работниците, составен дел 
на означената самоуправна спогодба, во делот во 
кој се утврдени основиците на личните доходи. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Универзал" во Крушево на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 100/75 од 7 јули 1976 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспо-
рените ставови 3 и 4 на член 43 од самоуправната 
спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија, како и прашањето за согласноста на 
означениот преглед со членот 22 и со ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 
3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи па 
работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 22/73). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека во ставот 3 на член 43 од 
самоуправната спогодба е определено на работни-
ците од работните единици трговија, кланица и 
пекара по основот минат труд да им се исплатува 
по 10 динари за секоја година работен стаж, а 
дека во ставот 4 на истиот член од спогодбата е 
определено на работниците од работната единица 
производство по овој основ да им се исплаќа по 
5 динари за секоја година работен стаж. Разгле-
дувајќи ја понатаму самоуправната спогодба Су-
дот утврди дека во нејзиниот член 13 како основи 
за утврдување личниот доход на работниците се 
определени: резултатите од работата, сложеноста 
и квалитетот во работата, одговорноста, условите 
на работењето^ остварувањето на економско-фи-
нансискиот план и постигнатите поединечни и 
вкупни економски и финансиски резултати на ра-
ботната организација. Потоа, врз основа на члено-
вите 16 и 17 од означената самоуправна спогодба, 
како и врз основа на одговорот примен од работ-
ната организација, Судот утврди дека според ос-
новите сложеност, одговорност и услови на работ-
ното место се утврдува вредноста на секое работно 
место, односно се утврдуваат стартните основи на 
личните доходи за сите работни места и тоа во 
посебен преглед кој е наречен Преглед на осно-
виците на личните доходи и кој е составен дел на 
означената самоуправна спогодба. Судот, меѓутоа, 
утврди дека во означениот преглед основиците на 
личните доходи по работни места се определени 
во фиксни парични износи, без определување на 
мерила врз основа на кои е утврдена основицата 
на личниот доход. Освен тоа Судот утврди дека во 
прегледот за одделни работни места (продавачи, 
раководители на продавници, овчари и др.) се 
предвидени категории од I до III, а дека во завис-

ност од категоријата и висината на основицата на 
личниот доход е различна: највисока е за I кате-
горија, а најниска за III категорија. Во самоуп-
равната спогодба не се определени, основите и ме-
рилата за распоредување на работниците во ка -
тегории, но на јавната расправа Судот утврди 
дека во оваа организација постои посебен акт за 
категоризација на работните места и дека кате-
гориите се определуваат во зависност од струч-
ната подготовка на работникот и обемот на рабо-
тите што ги извршува, а што се определува со 
плановите за реализација. 

Членот 22 од Уставот на СР Македонија про-
пишува личниот доход на работникот како по 
основот тековен, така и по основот минат труд да 
се утврдува во зависност од резултатите на него-
виот труд и неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот на основната организација. Според 
мислењето на Судот резултатите од трудот на ра-
ботникот и неговиот личен придонес во зголему-
вањето на доходот на основната организација не 
се исти ка ј сите работници ниту пак к а ј ист ра-
ботник тие резултати се секогаш исти, поради што 
не е во согласност со уставното начело за распре-
делба според трудот личниот доход по овој основ 
да се утврдува во фиксен, непроменлив износ. Од 
друга страна, работниците во основната организа-
ција на здружениот труд треба да утврдуваат 
единствени мерила со кои ќе се вреднува мина-
тиот труд на сите работници во таа организација 
со што ќе се избегне доведувањето во нееднаква 
положба на едни работници во однос на други. 
При тоа Судот смета дека утврдувањето на един-
ствени мерила за вреднување на минатиот труд не 
значи и изедначување на придонесот на сите ра-
ботници во зголемувањето доходот на основната 
организација, туку со единствени мерила треба да 
се мери тој придонес, а од висината на придонесот 
треба да зависи висината на личниот доход на ра-
ботникот по основот минат труд. Ако придонес во 
зголемувањето на доходот на основната организа-
ција немало тогаш не постои основ работникот да 
прими личен доход по основот минат труд. Со ог-
глед на тоа, а имајќи предвид дека работната еди-
ница производство не е посебна основна органи-
зација на здружениот труд туку е само дел од 
Трговската организација „Универзал", Судот сме-
та дека со тоа што во ставовите 3 и 4 на член 43 
од самоуправната спогодба за вреднување на ми-
натиот труд на работниците се определени раз-
лични мерила работниците од оваа работна еди-
ница се ставени во нееднаква положба во однос 
на работниците од другите работни единици. 

Судот исто така оцени дека и оспорениот Пре-
глед на основиците на личните доходи во делот 
во кој се определени основиците на личните до-
ходи на работните места кои не се распоредени во 
категории не е во согласност со членот 22 и со 
ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, 
како и со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, затоа што во него основиците на лич-
ните доходи на работниците се определени без 
утврдени мерила за влијанието на секој од осно-
вите определени во членовите 13, 16 и 17 од само-
управната спогодба врз работниот придонес на ра-
ботникот. Судот смета дека работниците во само-
управниот општ акт за распределба на средствата 
за лични доходи, освен основи, должни се да оп-
ределуваат и мерила, преку кои всушност се изра-
зува влијанието на утврдените основи врз работ-
ниот придонес на работникот. 

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

У. бр. 100/75 
23 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 октомври 1976 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за измену-
вање на Законот за данокот на доход на организа-
циите на здружениот труд, објавен во „Службен 
Бесник на СРМ" бр. 25/76, се п о т п а д н а л а грешка 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Во членот 1 став 1 алинеја 3, место зборот „сто-
панските" треба да стои зборот „сопствените". 

Бр. 09-2456 
29 септември 1976 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИИ А 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Во точката 9 од истиот поднаслов, во петтиот 
ред, по зборот „совет", буквата „и" треба да се 
брише, а на крајот од седмиот ред, да се брише 
зборот „на". 

Бр. 09-2457 
29 септември 1976 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Препораката за по-
стапување и однесување на органите и организа-
ците по претставките и поплаките, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 25/76, се п о т п а д -
нале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРЕПОРАКАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ И ОД-
НЕСУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

ПО ПРЕТСТАВКИТЕ И ПОПЛАКИТЕ 

Во поднасловот „Препорачува", во третиот ред 
на точката 3, по зборот „за" се додава зборот „не-
гативните", а наместо зборот „појавите" треба да 
стои зборот „појави". 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за утвр-
дување бројот на судиите-поротници во Врхов-
ниот суд на Македонија, окружните судови, Сто-
панскиот суд на Македонија и окружните стопан-
ски судови .објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 25/76, се поткраднала грешка поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА 
СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ВРХОВНИОТ СУД 
НА МАКЕДОНИЈА, О К Р У Ж Н И Т Е СУДОВИ, СТО-
ПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И О К Р У Ж -

НИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

Во точката 6 под римско I, наместо бројот „140" 
треба да стои „240". 

Бр. 09-2455 
29 септември 1976 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

372. 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 5 од Са-
моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување бр. 01-1-1 од 
1. 6. 1974 година и точка IV став 1 и 2 од Одлуката 
за работењето на Фондот на солидарноста на 
здравственото осигурување на работниците („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/76), Собранието на Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување на седниците на Соборот на де-
легатите на работниците — корисници на услуги и 
на Соборот на делегатите на работниците од орга-
низациите на здружениот труд што вршат здрав-
ствена дејност — даватели на услуги, одржани на 
7 октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОСЕЧНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Просечната стапка на придонесите за задол-

жителните видови на здравствена заштита на ра-
ботниците во Социјалистичка Република Македо-
нија за 1976 година се утврдува во височина од 
2,97% и истата ќе служи за утврдување на осно-

вицата за пресметување и плаќање на придонесот 
за Фондот на солидарноста на здравственото оси-
гурување на работниците во 1976 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1976 година. 

Број 0301-1299/1 
7 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

373. 
Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на об-
разованието и член 27, став 1, точка 3 од Статутот 
на Општата заедница на образованието, Собрани-
ето на Општата заедница на образованието, на 
седницата одржана на 14 октомври 1976 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на стапките па 
придонесите за насочено образование за 1976 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 45/75), во точ-
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ката 1, став 1, алинеја 1, стапката „2,80%" се за-
менува со „5%". 

Во истата точка, по ставот 1 се додава нов 
став кој гласи: 

„Аконтациите од придонесот за месеците ок-
томври, ноември и декември се пресметуваат по 
стапката од претходниот став". 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат 3 и 4. 
По ставот 4 се додава нов став кој гласи: 
„Приходите остварени над износот утврден со 

Финансискиот план на Општата заедница на об-
разованието за 1976 година, ќе претставуваат аванс 
за 1977 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 октомври 1976 година. 

Број 03-1877/1 
14 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Левков, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВА-
ЊЕТО — ШТИП 

374. 
Врз основа на член 31, став 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на вработува-
њето и за материјалното обезбедување за време на 
привремена безработност („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/74), Собранието на Општинската за-
едница на вработувањето — Штип, на седницата 
одржана на 23 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Придонесот за вработување се пресметува и се 
плаќа од личниот доход на работниците во кои се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход) по стапка 
од 0,75%. 

II 
Одлуката ќе се применува во 1976 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 го-
дина. 

Број 0201-50/7 
23 февруари 1976 година Претседател, 

Штип Кукутанов Коста, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Киро 
Крстев, застапуван од Славко Петров, адвокат од 
Титов Велес, против тужената Благојка Крстева, на 
привремена работа во Германија, со непозната ад-
реса. 

Се повикува тужената Благојка Крстева да се 
јави во судот или да ја достави својата точна ад-
реса во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе и биде одреден старател во 
смисла на член 77 од ЗПП. кој ќе ги застапува неј -
зините интереси до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2276/75. 

Шуто Оризари, против тужената Сулејмани Раха, 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Сулејмани Раха да се 
јави во овој суд или да ја достави својата точна 
адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе и се одреди привремен ста-
рател кој ќе ја застапува се до окончувањето на 
овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1717/76. 

Пред Окружниот суд во СкопЈе е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Сулеј-
мани Шабан од Скопје, ул. „1179" бр. 58, населба 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-
зијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име Сло-
боданка Попоска, Скопје. (2393) 

Воена книшка издадена од Брчко на име Ше-
фит Авзија, е. Јеловјане, Тетово. (2394) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Стив Наумов" — Скопје на 
име Сашо Поповиќ, Скопје. (2395) 

Свидетелство за завршено Ш година, издадено 
од АСУЦ — Скопје на име Б л а ж о Кимов, Него-
тино. (2396) 

Сервисна книшка за моторно возило застава 
750 со број на мотор 537966 и бр. на шасија 509768, 
издадена од Заводи „Црвена застава" — Крагу је -
вац на име Ацо Тодоровски, Скопје. (2397) 

Воена книшка издадена од Сурдулица на име 
Драган Цветков, Т. Велес. (2398) 

Уверение за завршено осмолетка — вечерна, 
издадена од Работничкиот универзитет во Скопје 
на име Ѓуро Штимац, Скопје. (2399) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
АСУЦ — Скопје на име Тоше Стој невски, Скопје. 

(2400) 
Свидетелство за УШ одделение издадено од 

Основното училиште „Крсте Мисирков" е. Старо 
Лагово — Прилеп на име Диме Сребреновски, 
Скопје. (2401) 

Воена книшка издадена од Д. Капи ја на име 
Раде Здравковски, Скопје. (2402) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
ЕМУЗУС „Коце Металец" — на име Никола Сте-
в а н о в о г , Скопје. (2403) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Иван Наумовски, Скопје. (2404) 

Свидетелство за завршено УШ одделение под 
бр. 06-213, издадено од Основното училиште „Вера 
Циривири" — Скопје на име Зоран Кнежевиќ, 
Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Нада Ристиќ, Скопје. (2407) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од АСУЦ —• 
Скопје на име Славе Петровски, Скопје. (2408) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Илија Атанасовски, Скопје. (2409) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Текстилниот училишен центар — Тетово 
на име Ратка Ристовска, Скопје. (2410) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Дехар Хаљиљи, Скопје. (2411) 

Свидетелство за IV клас и свидетелство за по-
ложен завршен испит, издадени од Економското 
училиште „Моша Пијаде" — Скопје на име Б л а ж е 
Наумовски, Скопје. (2412) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Трговскиот училишен центар во Скопје на име 
Светлана Апостолоска, Скопје. (2413) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Благоја, Милојка, Даниела и Лилјана сите 
Митевски, Скопје. (2414) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Доситеј Обрадовић на име 
ѓорѓија Дамјановски, Скопје. (2415) 
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Уверение за завршено општи предмети за В К В 
работник, издадено од Работничкиот универзитет 
Скопје на име Војо Секуловски, Скопје. (2416) 

Свидетелство за положен з а в р ш е н испит, и з д а -
дено од Трговскиот училишен центар во Скопје 
на име Александар Ивановски, Скопје. (2417) 

Диплома издадена од Гимназијата „Браќа Ми-
ладиновци" — Скопје на ^гме Трпа Мицеска, 
Скопје. (2418) 

Свидетелство за положен з а в р ш е н испит — ар -
хитектура, издадено од ГУП „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Милица Куцулоска , Скопје. 

(2419) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Владо Китановски, Скопје. (2420) 
Свидетелство за У Ш одделение, издадено од 

Основното училиште „Васил Главинов" — Скопје 
на име А к и ф Сали, Скопје. (2421) 

Уверение бр. 128, издадено од Медицинскиот 
ф а к у л т е т — радиолошки во Скопје на име Али 
Ахмед Дувери, Скопје. (2422) 

Свидетелство за У Ш одделение, издадено од 
Основното училиште „Александар Урдаревски" е. 
Сандево — Скопско на име Владимир Љотиќ, 
Скопје. (2423) 

Индекс бр. 1371, издаден од Градежниот ф а -
култет — Скопје на име Славчо М и х а ј л овски, 
Скопје. (2424) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Љ а т и ф Н. Абаз, Скопје. (2425) 

Воена к н и ш к а издадена од Скопје на име А л и -
ја Незировски, Скопје. (2426) 

Воена к н и ш к а издадена од Вишеград на име 
Ш е р а ф е д и н Тахир, Скопје. (2427) 

Диплома издадена од Учителската школа „Ни-
кола Карев" — Скопје на име Благородна Атана -
совска, Скопје. (2428) 

Воена к н и ш к а издадена од Сомбор на име Б л а -
гоја Б л а ж е в с к и , Скопје. (2429) 

Свидетелство за У Ш одделение, издадено од 
Основното училиште „Браќа Миладинови" — Скоп-
је на име Снежана Цветковска, Скопје. (2430) 

Ученичка к н и ш к а на име Ж и в к о Брдаровски, е. 
Црнобуки, Битола. (2431) 

Свидетелство за П к л а с техничко училиште 
на име Томе Поповски, ул. „Охридска" бр. 190, 
Битола. (2432) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гим-
назијата „Мирче Ацев" на име Богоја Стојаноски, 
е. Алинци, Прилеп. (2433) 

Свидетелства за I и П година на име Коле 
Стојкоски, Прилеп. (2434) 

Свидетелство за П година гимназија на име 
Љупчо Гинов, ул. „Р. Ж и н з и ф о в " бр. 24, Т. Велес. 

(2435) 
Свидетелства за Ш и IV к л а с и з а в р ш е н испит 

за гимназија на име Насер Небиу, ул. „102" бр. 
4, Тетово. (2436) 

Свидетелство за У Ш разред на име Мусли Да-
ути, е. Добарце, Тетово. (2437) 

Свидетелство за IV к л а с и матура на име Н а -
ип Османи, ул. „Штипска" бр. 109, Тетово. (2438) 

Свидетелства за Ш и IV к л а с и з а в р ш е н испит 
од гимназија на име А ф р и м Синани, ул. „102" бр. 
4, Тетово. (2439) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Мара Ј . Јованова, е. Звегор, Делчево. (2440) 

Студентска легитимација издадена од В П Ш — 
Битола на име Томе Коста Јуца , ул. „К. Јосифов" 
бр. 38, Битола. (2441) 

Свидетелство од У Ш одделение, издадено од 
училиштето „11 Октомври" на име Ленче Сиља-
носка, ул. „К. Јосифоски" бр. 244а, Прилеп. (2442) 

Свидетелство за Ш к л а с издадено од Гимнази-
јата „Мирче Ацев" на име Милан Стеваноски, ул. 
„Бр. Бешироски" бр. 35, Прилеп. (2443) 

Диплома од гимназија на име Петре А л а в а н -
тиоски, ул. „К. Јосифоски" бр. 113, Прилеп. (2444) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Миро-
слав Мојсоски, ул. „Б. Ј анкоски" бр. 1, Прилеп. 

(2445) 
Свидетелство за У Ш одделение на име Славица 

Дическа, е. Дебреште, Прилеп. ' (2446) 
Свидетелства од Ш и IV година хемиско на име 

Васка Ангелоска, ул. „Крушевска" бр. 33, Прилеп. 
(2447) 

Свидетелство од IV година гимназија на име 
Насир Лимани, ул. „Г. Делчев" бр. 3, Тетово. (2448) 

Диплома од гимназија на име Насир Лимани, 
ул. „Г. Делчев" бр. 3, Тетово. (2449) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Аслан 
Делам, е. Ж е л и н о , Тетово. (2450) 

Свидетелства за Ш, IV клас и диплома на 
име Р е ф е т Ајвази , е. Седларце, Тетово. (2451) 

Свидетелство за IV година машински техничар 
на име Б о ж и н Божиноски , Гостивар. (2452) 

Свидетелство од Ш година на име Јосе Т а б -
ЛОСКИ, ул. „Сретко Крстески" бр. 37, Гостивар. 

(2453) 
Свидетелство за основно училиште на име Ј а -

куп Имери, ул. „18 Ноември" бр. 17, Гостивар. 
(2454) 

Свидетелство од Ш клас на име Драган Здрав -
е с к и , ул. „И. Р. Лола" бр. 8, Гостивар. (2455) 

Возачка дозвола на име Р а к и п Асани е. Вру-
ток, Гостивар. (2456) 

Свидетелство за У Ш одделение, издадено од е. 
Русиново на име Светлана Мирко Пижовска , е. 
Русиново, Берово. (2457) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Централното основно училиште „Орце Н и -
колов" — е. Звегор на име Виолета Ванге Манова, 
е. Звегор, Делчево. (2458) 

Работна к н и ш к а на име Драгица Димитар Ф и -
липова, ул. „С. Стоименов" бр. 20, Виница. (2459) 

Свидетелство за IV одделение на име Драгица 
Мирческа, е. Мажучиште , Прилеп. (2460) 

Свидетелство за Ш к л а с економско на име 
Драган Станкоски, ул. „М. К о з а р бр. 41, Прилеп. 

(2461) 
Свидетелство на име Весна Тра јаноска , При-

леп. , (2462) 
Воена к н и ш к а на име А л к а Рустем, е. Радо-

лиште, Струга. (2463) 
Свидетелство од У Ш одделение, издадено од 

Училиштето во е. Локвица на име Багица Смиле-
ска, е. Локвица, М. Брод. (2464) 

Диплома издадена од Индустриското училиште 
на име Т р а ј к о Нацев, ул. „Ј. Ч у ч у к " бр. 17, Т. 
Велес. (2465) 

Свидетелство за IV одделение на име Ване 
Миркоски, е. Ј е ловце, Тетово. (2465) 

Свидетелство на име Зиеп Стаматоски, ул. „Го-
це Делчев" бр. 2, Гостивар. (2467) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Стој-
мир Динески, е. Битуше, Гостивар. (2468) 

Свидетелство на име Цветан Пејовски, ул. „18 
Ноември" бр. 40, Гостивар. (2469) 

Свидетелство за IV одделение на име Анка 
Данева, е. Звегор, Делчево. (2470) 

Ученичка к н и ш к а од средно училиште на име 
Гоце Цветкоски, е. Врбјани, Прилеп. (2471) 

Свидетелство од I I I година гимназија на име 
Љубомир К а р а н ф и л о с к и , ул. „Републиканска" бр. 
4, Прилеп. (2472) 

Здравствена легитимација на име Светле Н и -
коловска, нас. Ч а ш к а , Т. Велес. (2473) 

Свидетелство за I I I разред гимназија на име 
Агим Зибери, е. Стримница, Тетово. (2474) 

Свидетелство за I I I година гимназија на име 
Авзи Османи, ул. „М. Ацев" бр. 10, Тетово. (2475) 

Свидетелство за IV к л а с гимназија на име 
А в з и Османи, ул. „М. Ацев" бр. 10, Тетово. (2476) 

Матурска диплома на име Авзи Османи, ул. 
„М. Ацев" бр. 10, Тетово. (2477) 
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Свидетелство на име Фљутра Сулејмани, ул. 
„К. Ј. Питу" бр. 130, Тетово. (2478) 

Диплома на име Фљутра Сулејмани, ул. „К. Ј. 
Питу" бр. 130, Тетово. (2479) 

Диплома на име Гајур Незири, е. Г. Речица, 
Тетово. (2481) 

Свидетелство од VII разред на име Сел а јдин 
Халити, е. Пирок, Тетово. (2482) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Са-
мет Сефери, е. Камењане, Тетово. (2483) 

Свидетелство за IV клас гимназија, издадено 
од Гимназијата „П. Попоски" — Гостивар на име 
Стефан Поповски, Гостивар. (2484) 

Здравствена легитимација на име Верка Кат-
ранушеска, ул. „Марксова" бр. 49, Прилеп. (2485) 

Пасош на име Ејвас Раиноски, ул. „Дабнички 
Завој" бр. 17, Прилеп. (2486) 

Свидетелство од II година трговско училиште 
на име Елена Митреска, ул. „Бошко Корчагин" бр. 
2, Прилеп. (2487) 

Свидетелство за И година индустриско учи-
лиште на име Китан Здравкоски, ул. „К. Јоси-
фоски" бр. 79, Прилеп. (2488) 

Свидетелство, издадено од Периодичното учи-
лиште „Перо Наков" — Куманово на име Сашо 
Илијевски, ул. „Д. Драганов" бр. 6, Куманово. (2489) 

Свидетелства од III и IV година занаетчиско 
училиште на име Симеон Манчев, ул. „М. Тито" 
бр. 61, Струмица. (2490) 

Свидетелство за VIII одделение на име Коце 
Атанасовски, е. Конопница, Кр. Паланка. (2491) 

Свидетелство на име Катерина Новакова, ул. 
„М. Горки" бр. 28, Титов Велес. (2492) 

Свидетелство за IV клас средно училиште на 
име Снежана Трајкова, ул. „Д. Најдов" бр. 26, Т. 
Велес. (2493) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име 
Имери Ветат, е. Г. Речица, Тетово. (2494) 

Диплома на име Самет Мухареми, Тетово. (2495) 
Диплома издадена од Гимназијата „Кирил Пеј-

чиновић' на име Кареман Каремани, е. Лисец, 
Тетово. (2496) 

Свидетелство за IV клас и диплома на име Ид-
ризи Кашиу, е. Отушиште, Тетово. (2497) 

Свидетелства за I, II III и IV година и дипло-
ма на име Нехат Екрем Марки, ул. „104" бр. 10, 
Тетово. (2498) 

Свидетелство на име Исни Цека, ул. „М. Ацев" 
Тетово. (2499) 

Диплома на име Етем Исени, е. Г. Седларце, 
Тетово. (2500) 

Свидетелство од IV одделение на име Меди Си-
нани, е. Челопек, Тетово. (2501) 

Свидетелства од I, II, III, IV година и дипло-
ма на име Фејзи Дехари, ул. „Ј. Сандански" бр. 47, 
Тетово. (2502) 

Диплома на име Веби Адеми, е. Г. Речица, Те-
тово. (2503) 

Свидетелство за III година гимназија, изда-
дено од Гимназијата „Кирил Пејчиновић ' на име 
Решат Веј сели, е. Порој, Тетово. (2504) 

Свидетелство од II клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновић ' — Тетово, на име Ј а ш а р 
Сејдиу, е. Бозовце, Тетово. (2505) 

Свидетелство за завршен испит и трети клас на 
име Јашар Сејдиу, е. Бозовце, Тетово. (2506) 

Свидетелство за IV клас гимназија, издадено 
од Гимназијата „Кирил Пејчиновић ' на име Ј а ш а р 
Сејдиу, е. Бозовце, Тетово. (2507) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновић ' на име Вајдин Исени, е. 
Д. Палчиште, Тетово. (2508) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Гимназијата „Кирил Пејчиновић ' — Тетово на име 
Вајдин Исени, е. Д. Палчиште, Тетово. (2509) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „Кирил Пејчиновић ' Тетово на име Вајдин 
Исени, е. Д. Палчиште, Тетово. (2510) 

Свидетелства за I, II, III и IV клас на име 
Исмет Кучи, ул. „Вардарска" бр. 23, Тетово. (2511) 

Свидетелства за II, III и IV клас гимназија 
на име Исмет Кучи, ул. „Вардарска" бр. 23, Те-
тово. (2512) 

Свидетелства за I, И и III година, издадени од 
Училиштето „Злате Малакоски" — машински смер 
на име Бошко Наумовски, ул. „Б. Кидрич" бр. 25, 
Гостивар. (2513) 

Свидетелство на име Б л а ш к а Иванова, е. Зве-
гор, Делчево. (2514) 

Свидетелства за III и IV клас, издадени од 
Гимназијата „Љупчо Сантов" — Кочани, на име 
Симеон Алексов, ул. „30 Септември" бр. 6, Ви-
ница. (2515) 

Свидетелство за основно осумгод. училиште на 
име Адем Синани, е. Камењане, Тетово. (2516) 

Свидетелство за IV одделение на име Крстана 
Филиповска, е. Милетино, Тетово. (2517) 

Свидетелство за III клас на име Насер Јусуфи, 
е. Пирок, Тетово. (2518) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Ха-
шим Хашими, е. Шипковица, Тетово. (2519) 

Диплома на име Хашим Хашими, е. Шипкови-
ца, Тетово. (2520) 

Свидетелство на име Среќко Никовски, ул. 
„Бл. Тоска" бр. 53, Тетово. (2521) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Не-
сим Велиу, е. Шипковица, Тетово. (2522) 

Диплома за гимназија на име Несим Велиу, 
е. Шипковица, Тетово. (2523) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште е. Боговиње на име Бекир 
Асани, е. Боговиње, Тетово. (2524) 

Свидетелства за I, И, III и IV клас и диплома 
на име Џемал Абдулаи, ул. „Битолска" бр. 38, 
Тетово. (2525) 

Диплома и свидетелства од III и IV година 
гимназија на име Бесник Мурати, е. Пирок, Тетово. 

(2526) 
Свидетелство за III и IV клас економско учи-

лиште на име Сталин Спировски, ул. „140" бр. 5, 
Тетово. (2527) 

Свидетелство на име Слободан Каранфилоски, 
ул. „В. Кидрич" бр. 208, Гостивар. (2528) 

Возачка дозвола на име Неџат Авдији, е. Б а -
линдол, Гостивар. (2529) 

КОНКУРСИ 
Советот на Земјоделскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и реизбор на следните работни места: 
— Еден наставник во сите звања по предметот 

Општо сточарство; 
— Еден наставник во звањето доцент или вонре-

ден професор по предметот Крупно сточарство; 
— Еден наставник во звањето доцент или вонре-

ден професор по предметот Општо овоштарство. 
. Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до деканатот на Зем-
јоделскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавите кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 
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Советите на Факултетот за физика, Географ-
скиот факултет и Факултетот за математика при 
Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, рас-
пишуваат 

К О Н К У Р С 

ЗА И З Б О Р НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ 
И ТОА: 

I. Во смисла на чл. 96, 105 и 106 од Законот за 
високото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 49/74) на Факултетот за физика : 

1. Два наставника во сите звања по предметот 
Математички методи во физиката; 

2. Еден наставник во сите звања по предметот 
физика; 

3. Еден помлад асистент по предметот физика ; 

4. Избор на хонорарни лектори по странски 
јазици и тоа: 

— Германски јазик 

— Англиски јазик 

— Руски јазик и 

— Француски јазик 

(Лекторите ќе ја изведуваат наставата за сту-
дентите на: Факултетот за математика, Факулте-
тот за физика, Хемискиот факултет, Биолошкиот 
факултет и Географскиот факултет). 

5. Еден хонорарен наставник во сите звања по 
предметот Педагогија со психологија (наставата ќе 
се изведува за студентите од сите пет факултети 
наведени во претходниот став). 

II. На Географски факултет: 

1. Еден наставник во сите звања по предметот 
Геологија; 

2. Еден помлад асистент или асистент по Гео-
графија. 

III. На Факултетот за математика: 

1. Еден хонорарен предавач по предметот Ме-
тодика на математичката настава. 

УСЛОВИ: За работните места наставници — 
кандидатите треба да имаат завршено соодветен 
факултет, соодветно академско и наставничко зва-
ње; за работното место помлад асистент по ф и -
зика, кандидатот треба да е дипломиран физичар 
или астрофизичар; за лектори по странските ја -
зици, кандидатите треба да имаат завршено ф и -
лозофски или филолошки факултет. 

Покрај наведените услови кандидатите треба 
да ги исполнуваат и условите предвидени со За -
конот за високото образование. 

Пријавите во четири примероци од кои едната 
таксирана со два динари таксена марка, се под-
несуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон 
пријавата се приложува диплома за завршена ви-
сока школска настава, кратка биографија и спи-
сок на научни трудови, со по еден примерок од 
истите. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објаву-
вањето. 

Собранието на општината Куманово донесе 

О Б Ј А В А 

за избор на еден судија на Општинскиот суд 
во Куманово на кого му истекнува мандатот 

1. Се објавува дека во Општинскиот суд во 
Куманово ќе се врши избор на еден судија на кого 
му истекол мандат. 

Покрај општите, кандидатот треба да ги ис-
полнува и следните посебни услови: 

— да е дипломиран правник со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да има положен правосуден испит; 
— да поседува морално-политички квалитети 

за вршење на судиската функција . 
Молбите (пријавите), заедно со доказите дека 

ги исполнуваат пропишаните услови, се доставу-
ваат до Комисијата за избор и именување на Со-
бранието на општината Куманово. 

2. Објавата е отворена 20 дена од денот на 
објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

327. Закон за цивилните инвалиди од вој-
ната — — — — — — — — 841 

328. Закон за дополнување на Законот за 
определување на градежното земјиште во 
одделни градови и населби од градски 
карактер Битола, Прилеп, Струга, Све-
ти Николе, Џумајлија , Пробиштип, Де-
мир Хисар и Куманово — — — — С43 

329. Одлука за усвојување на Договорот за 
заедничките критериуми при уредува-
њето на правата на борците, воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите и 
умрените борци што се уредуваат со про-
писи на социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини 848 

330. Одлука за помилување на осудени лица 848 
331. Одлука на Уставниот суд на Македони-

ја, У. бр. 99/75 од 16 септември 1976 го-
дина — — — — — — — — — 849 

332. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 100/75 од 23 септември 1976 го-
дина _ _ _ _ _ _ _ _ _ 850 
Исправка на Законот за изменување на 
Законот за данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд — — — 851 
Исправка на Препораката за постапува-
ње и однесување на органите и орга-
низациите по претставките и поплаките 851 
Исправка на Одлуката за утврдување 
бројот на судиите-поротници во Врхов-
ниот суд на Македонија, окружните су-
дови, Стопанскиот суд на Македонија и 
окружните стопански судови — — — 851 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

372. Одлука за просечната стапка на придо-
несите за задолжителните видови на 
здравствена заштита на работниците за 
1976 година — — — — — — — — 851 

373. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на стапките 
на придонесите за насочено образование 
за 1976 година — — — — — — — 851 

374. Одлука за определување на стапката на 
придонесот за вработување — — — 852 



Стр. 856 — Бр. 33 16 октомври 1976 

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат 

У П Р А В А Т А 
ВО С А М О У П Р А В Н И О Т С И С Т Е М 

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје. 
Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ. 
Во книгата е разработена проблематиката, положбата и улогата на упра-

вава во самоуправниот систем. Овој труд е пристапен и лесно напишан труд 
кој и е упатен на пошироката јавност, а посебно на оние групи и поединци 
кои се занимаваат со управувањето. Авторот има низа интересни мислења и 
корисни предлози. Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на сту-
дентите и стручњаците од областа на управното право и на управувањето, туку 
и на сите оние што ќе учествуваат во припремите и донесувањето на новите 
закони за управата и на оние кои ќе бидат повикани да ги применуваат. 

Цена 90 динари. 

Ви ги препорачуваме следните изданија: 
УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 

во една книга 
Цена 50 динари. 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ на Врховниот суд на Македонија 
Материјата е систематизирана по области во три дела: 
— одлуки од судската практика по кривично право, 
— одлуки од судската практика по граѓанско право, 
— одлуки од судската практика по управно право. 
Збирката може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, 

јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во орга-
ните на управата и во организациите на здружениот труд, и на другите орга-
низации во уедначување на судската и управната практика. 

Кои збирката е даден и регистар на поими. 
Збирката има 540 страници, тврдо подврзана во полуплатно. 
Цена 150 динари. 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања 
Приготвиле: Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски. 
Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца, републички секретар за правосудство. 
Цена 120 динари. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена 30 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
Оваа збирка може корисно да им послужи во практиката на работниците 

о т о ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните од-
носи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за ста-
рателство, на адвокатите како и на студентите и граѓаните. 

Приготвил: Миле Хаџи Васил ев, професор на Правниот факултет во 
Скопје. 

Цена 36 динари. 

ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО со објаснувања и судска практика и со 

регистар на поимите. 
Во збирката покрај републичкиот Закон се објавени и делови од сојуз-

ниот Закон за наследувањето што се во важност. 
Приготвиле: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија, 

Мирослава Каличанин, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за 
правосудство. 

Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца. 
Цена 42 динари. 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МА-
КЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

ДЕЛОВНИК на Собранието на СР Македонија 
Цена 25 динари. 

По уплата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите се вршат па 
жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото-книговодство — 
Скопје. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 
кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
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