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Врз основа на член 133 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
3А НОМЕНКЛАТУРАТА НА НАЗИВИТЕ НА РА-
БОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ НА УПРАВАТА И УСЛОВИТЕ ЗА НИВ-

НОТО ВРШЕЊЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат единствени на-

зиви за трупи на работи и задачи од ист вид што 
се вршат во републичките органи на управата и 
во републичките организации ^републички органи 
на управата) и условите во поглед на видот и сте-
пенот на стручната подготовка потребни за нивно 
вршење. 

Член 2 
Групите на работи и задачи од ист вид што се 

вршат во републичките органи на управат,а и нив-
ните називи се определуваат тргнувајќи од срод-
носта и поврзаноста на работите и задачите во ор-
ганот, општите и посебните стручни знаења пот-
ребни за нивното вршење, сличностите во текот на 
нивното извршување и условите под кои тие се 
вршат. 

При утврдувањето на работите и задачите од 
ист вид што се вршат во републичките органи на 
управата се тргнува од надлежностите на репуб-
личките органи на управата утврдени со закон, 
други прописи и општи акти. 

Член 3 
Видовите на работи и задачи што се вршат во 

републичките органи на управата се: 
1) студиско-аналитички; 
2) нормативно-правни; 
3) управно-надзорни; 
4з) оперативно-инструкторски; 
5) информативно"документациони; 
6) стручно-технички; 
7) финансиско-материјални; 
8) оперативно-технички; 
9) административно-технички и 

10) помошни работи. 

Член 4 
Називите на работите и задачите, кои во рам-

ките на ист вид на работи и задачи ги вршат 
одделни работници во републичките органи на уп-
равата, се утврдуваат врз основа на степенот и 
сложеноста на работите и задачите, во зависност 
од стручната ос.пособеност и степенот на одговор-
носта на работникот за нивното извршување, сте-
пенот на самостојноста во работата и другите ус-
лови утврдени во општиот акт за систематизација 
на работите и задачите во републичкиот орган на 
управата. 

II. ЕДИНСТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ГРУПИ НА РАБО-
ТИ И ЗАДАЧИ ОД ИСТ ВИД И СТЕПЕН НА 

СЛОЖЕНОСТ И УСЛОВИ ЗА НИВНОТО 
В Р Ш Е Њ Е 

Член 5 
Сгудиско-аналитичките работи и зада,чи опфа-

ќаат особено: изработување на студии, анализи, 
елаборати, планови и програми кои служат како 
стручна основа за утврдување на политиката во 
соодветната област; вршење на истражувања и 
проучување на опттествено-економскиот развој и 
но општеетвено-политичкиот систем; анализирање 
на појавите од значење за остварување и развој 
на социјалистичките самоуправни односи; разра-
ботка на општествениот систем на информирање и 
на Јавното информирање; изработка на студии и 
анализи во врска со изготвувањето на општестве-
ниот план и на републичкиот буџет, општите би-
ланси на средствата на Републиката, како и изра-
ботка на други комплексни анализи, елаборати, 
програми и истражувачко-развојни проекти за од-
делни прашања или група на прашања од областа 
на стопанството и општествените дејности; работа 
и координирање на работата во врска со унапреду-
вањето на организацијата, функционирањето и ме-
тодот на работа во една или повеќе области на 
управата и стручно-аналитичка обработка на дру-
ги прашања и проблеми од пошироко општествено 
значење; изработка на единствена методологија за 
одделни прашања од дејноста на органот на упра-
вата; изработка на студии, анализи, елаборати и 
експертизи од архивската, хидрометеоролошката 
дејност, како и во остварувањето на судските и 
други вештачења, самостојната обработка на мате-
ријали за Собранието на СРМ, Претседателството 
на 'СРМ и Извршниот совет на Собранието на СРМ 
и за републичките општествени совети и други 
слични работи и задачи. 

Член 6 
Нормативно-правните работи и задачи опфа-

ќаат особено: утврдување на концепции за уре-
дување на односи со̂  законите, другите прописи и 
општи акти; подготвување на предлози за доне-
сување на закони, нацрти и предлози на закони и 
други прописи и општи акти, како и на општестве-
ни договори и самоуправни спогодби; стручна об-
работка на прашања од значење за уредувањето 
на односи со законите, другите прописи и општи 
акти; давање стручни мислења по нацрти и пред-
лози на закони и други прописи и општи акти 
што ги донесуваат надлежните сојузни и репуб-

4 лички органи; давање објаснувања и мислења за 
примена на законите, другите прописи и општи 
акти; следење и проучување на појави од интерес 
за остварувањето на уставноста и законитоста и 
проучување и испитување на дејството и последи-
ците на системските решенија утврдени со зако-
ните и 'другите прописи и општи ^акти; предлагање 
на соодветни мерки и дава,ње на предлози; давање 
мислења по прописите и другите општи акти на 
општините, како и 'на самоуправните општи акти 
на самоуправните организации и заедници од општ 
интерес за Републиката односно основани за тери-
торијата на Републиката и на другите самоуправ-
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ни организации и заедници; давање мислење -во 
поглед на 'извршувањето на републичките, закони 
и другите прописи во соодветната област; давање 
мислење по прашањата од ,интерес за единството 
и изградбата на републичкото законодавство; обез-
бедување на методолошко единство на прописите 
и општите акти; изработка на , на јсложени 'доку-
менти во областа на остварувањето на меѓурепуб-
личката соработка и други слични работи и за-

( дачи. 
Член 7 

Управно-надзорните работи и задачи опфаќаат 
особено: вршење непосреден инспекциски надзор 
над извршувањето на законите и другите прописи 
И општи акти, како и над општествените договори 
и самоуправните спогодби во кои учесник е и ор-
ган , на Републиката и кога со тој договор односно 
спогодба тоа е предвидено; вршење надзор над за -
конитоста на актите и законитоста во работата на 
органите, самоуправните организации и заедници; 
решавање во управната и прекршочната постапка 
и други слични работи и; задачи. ' 

' " Член 8 
Оперативно-инструкторските работи и задачи 

опфаќаат особено; организирање, обезбедување и 
непосредно преземање - мерки за заштита на поре-
докот утврден со уставот, 'вршење оперативно-ис-
тражни1 дејства и унапредување на работите и де ј -
ностите во соодветната област на одделни работи 
и задачи и други слични работи и задачи. 

Член 9 ' 
Информативно-документационите работи и за-

дачи, опфаќаат особено: собирање, средување ,и 
обработка на статистички и други податоци од 
делокругот на органот на управата; обработка на 
документација која ќе служи за изработка на ана-
лизи и елаборати; подготвување на информации 
врз основа на однапред утврдена методологија; со-
бирање, средување и обработка на архивски мате-
ријали и нивно микрофилмување; задачи и рабо-
ти на разработка на проекти за автоматска обра-
ботка на податоците и други слични работи и за -
дачи. 

Член 10 
Стручно-техничките работи и задачи опфаќаат 

особено,: изработка на програми за стручно-тех-
ничка обработка; симултано преведување и пре-
ведување на писмени текстови и лекторирање; под-
готвување и обработка на документација по утвр-
дена методологија; работи и задачи на дебатно сте-
нографирање; управување и одржување на сметач-
ки и други посложени постројки за автоматска об-
работка на податоците; обезбедување пренос на ин-
формации од посебно значење; работи и задачи на 
протокол за потребите на органите на^Републиката; 
работи и задачи на обновување и одржување на 
премерот и катастарот на земјиштето, катастарот 
на водоводите и подземните објекти, премер и ут-
врдување на настанатите промени на земјиштето" 
и внесување на утврдените промени во плановите 
за премер; работи и задачи во врска со собирање и 
средување на податоци за подготвување на репуб-
личкиот буџет; учествување во статистички истра-
жувања во својство на контролор, анкетар и попи-
шувач и . обработување на статистички податоци; 
мерење и набљудување на метеоролошките, хидро-
лошките и биометеоролошките елементи и појави 
и собирање, средување, контрола и обработка на 
овие податоци врз основа на методолошки и други 
упатства и други слич!ни работи и задачи. 

, Член 11 
Фицансиско-материјалните работи и задачи оп-

фаќаат особено: изработка, следење и извршување , 
на пресметката на средствата за работа на органот 
и финансискиот план најработната заедница; кни-
говодствено-сметководствени работи; работи и за -
дачи во врска со пресметката и исплатата на лич-

ните доходи и другите лични примања; обработка 
на фијнансиско-материјални документи и ликвида-
тура; работи на фактурирање, набавка, чување и 
користење на инвентарот, опремата и потрошниот 
материјал и други слични работи и задачи. ^ 

Член 12 " 
Оперативно-техничките работи и задачи опфа-

ќаат особено: работи и задачи во врска со собира-
ње , и средување на документи и податоци; контро-
ла на летањето и водењето на воздухоплови; упра-
вување со поедноставни сметачи; работи на обез-
бедување на згради на органите на управата и на 
задачи и 1 работи на обезбедување на определени 
личности; задачи и работи на возачи на превозни 
средства; работи за одржување на деловните згра-
ди; водење на персонално-кадровска и друга еви-
денција; стенографски и стено-дактилографски ра-
боти; работи и задачи на техничкиот секретар и 
други слични работи и задачи: 

Член 13 
Административно-техничките работи и задачи 

опфаќаат : примање; распоредување и архивирање 
на поштата и други слични канцелариски работи 
и задачи: работи и задачи на препишување и умно-
жување ' на материјали; работи и задачи во врска 
со воспоставување на вна,трешни и надворешни те-
лефонски, тел спринтерска радио и други ,врски; 
работи и задачи на - обезбедување на уредите и 
други' слични работи и задачи. 

Член 14 
Помошните работи и задачи опфаќаат : пакува-

ње и испраќање на пошта, надворешна и интерна 
доставна пошта; работи и задачи на фотокопирнк 
и други апарати; одржз-вање на хигиената; одр-
ж у в а њ е на зелени површини и други слични рабо-
ти и задачи. 

Член 15 
Ако во делокругот на републичките органи на 

управата постојат работи и задачи што не се пред-
' видени со одредбите на оваа уредба, тие се гру-
пираат со актот за систематизација на работите и 
задачите на републичките1 органи на управата во 
зависност од Карактерот на групата на работи и 
задачи утврдени со оваа уредба и се подведуваат ^ 
под соодветни слични работи и задачи. 

Член 16 
З а вршење на работите и задачите во репуб-

личките органи, на управата, во поглед на видот и 
степенот на стручната подготовка,, согласно со оваа 
уредба, се потребни следниве услови: 

1) за работите и задачите од членовите 5, 6 и 7 
-— висока стручна подготовка од соодветна насока 
и определено работно искуство на исти или слични 
работи и задачи; 

2!) за работите и задачите од членовите 8, 9 и 
10 — висока или виша стручна подготовка од соод-
ветна насока и определено работно искуство на 
исти или слични работи и задачи; 

3) за работите и задачите од член И — висока 
или виша стручна подготовка односно виша или 
средна стручна подготовка од соодветна насока и 
определено работно искуство на исти или слични 
работи и задачи; . 

4) за работите и задачите од член 12 — виша 
односно средна стручна подготовка од соодветна 
насока и определено работно искуство на исти или 
слични работи и задачи; " 

5) за работите и задачите од член 13 — средна 
стручна подготовка од соодветна насока; 

за работите и задачите од член 14 — основ-
но образование. 

Со општиот, акт за систематизација на работите 
и задачите на републичкиот орган на управата, 
покрај видот и насоките на стручната подготовка 
и работното п о п с т в о , можат да се утврдат и други 
услови за вршење на работите и задачите. 
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III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Одредбите на оваа уредба соодветно се приме-

нуваат на стручните и другите служби на Собра-
нието на СРМ и Извршниот совет на Собранието 
на СРМ, на службите на Претседателството на 
СР,М и Уставниот с-уд на Македонија, како и на 
работните заедници на Врховниот суд на Македо-
нија, Републичкиот општествен правобранител на 
самоуправувањето, Јавното обвинителство на Ма-
кедонија, Јавното правобранителство на Македо-
нија, Стопанскиот . суд на Македонија, окружните 
судови; окружните стопански судови, окружните 
јавни обвинителства, Судот на здружениот труд на -
Македонија, основните судови на здружениот труд, 
Републичкиот совет за прекршоци, републичките 
казнено-поправни и воспитнс-поправни домови. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де- . 

нот на објавувањето во „Службен весник, на Соци-
јалистичка Република', Македонија". 

Бр. 23-2097/1 
12 ноември 1981 година -

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

496. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за 

сцеНско-уметничка дејност („Службен весник на 
СРМ", бр. 4(1/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТО-
ВОДЕН ОРГАН НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ 

ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" - СКОПЈЕ 

I. Се разрешува од должноста индивидуален 
работоводен орган на Ансамблот за народни игри и 
песни „Танец" — Скопје Тома Леов, поради истек 
на мандатот. 

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

Бр. 17-2149/1 
12 ноември 1981 година 

Скопје. , -
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

497. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија се 
назначува Родна Менкова. 

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

Бр. 17-2159/1 Претседател 
3 2 ноември 1981 година на Извршниот совет, 

7 Скопје Благој Попов, с. р. 

498. 
Врз основа на аден 19 став 3 од Законот за 

сценско-уметничка дејност („Службен весник н а ' 
СРМ", бр. 41/73), Извршниот соцет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ 

ИГРИ И ПЕСНИ ,,ТАНЕЦ'/ - СКОПЈЕ 

I. За индивидуален работоводен орган на Ан-
самблот за народни игри и песни „Танец" — Скоп-
је се именува: ' -

— Душан Димитров, уредник на Редакцијата 
-за народна музика на\ Радио Скопје/ 

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

Бр. 17-2150 , 
12 ноември 1981 година 

Скопје ' ѓ 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

499. 
Врз основа на член 45 од Законот за матери-

јално обезбедување на учесниците во Народноос-
лободителната војна (,.Службен весник ,на СРМ", 
бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИСКЛУЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИ-

ТЕЛНАТА ВОЈНА 

I. За член на Комисијата за исклучителна ма-
теријално обезбедување на учесниците од Народ-
ноослободителната војна се именува: 

— Милтијади Поп Николов, пензионер, коман-
дант на баталјон на 1-та Македонско-егејска бри-
гада, член на Комисијата 'за претставки и поплаки 
во Републичкиот одбор на Сојузот на здружението 
на борците од НОВ на Македонија. 

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

Бр. 17-1975/2 
12 ноември 1981 година 

Скоп.је 
Претседател 

/ на Извршниот совет, 
Благој Понов, с. р. 

500. 
Врз основа на член 42 и 63 од Законот за сред-

но образование и воспитание („/Службен весник на 
СРМ", бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет,' на 
YI-та седница, одржана на 2в август 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПРИД-

РУЖНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

I. Престанува употребата на придружната 
учебна литература: 

1. Dasma Свадба), Keshljella (Тврдина) и Gje-
nerali i ushterise se vdekur (Генералот на мртвата( 
воЈСка) о^ Исмаил Кадаре; 

2. Komesar'i Memo (Комесарот Мемо) од Дрито 
Аголи; 

3. Aferdita, Zgjimi (Будење) и Рѕе (Зошто) од 
Стерјо Спасе; 
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4. Nje vjeshte mestuhi (Една бурна есен) од Али 
Абди-Хоџа. 

Еден дел од текстовите под, бр. 1, 2, 3 и 4 се 
поместени во учебникот Литература за средно об-
разование на албански јазик, а друг дел се до-
машна лектира; 

5. Покрај наведените наслови од Исмаил Када-
ре, Дрито Аголи и Стерјо Спасе, наведени погоре, 
се ставаат вон употреба во училиштата за средно 
образование и сите други нивни дела. 

II. На придружната учебна литература и прес-
танува употребата заради тоа што: 

а) текстовите не се совпаѓаат и се спротивни 
со идејно-марксистичките определби на воспита-
нието и образованието во нашето самоуправно со-
цијалистичко општество. Со тоа тие текстови вр-
шат негативно влијание во формирањето на мла-
дата личност; 

б) отстапуваат од новодонесените наставни пла-
нови, и програми. 

III. Одлуката да се достави до ,Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Републичкиот 
завод за унапредување на воспитанието и обра-
зованието, Работната организација за учебници 
„Просветно дело", ООЗТ Книгоиздателство „На-
ша книга" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

IV. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „^Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Дел. бр. 03-187/1 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д -р Митко Илиевски, с. р. 

501. 
Врз основа на член 3 и 27 од Законот за учеб-

ници за основно и средно образование („Службен 
весник на СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагош-
ки совет, на VI-та седница, одржана на 28 август 
1931 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПРИД-

РУЖНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

1 

Престанува употребата на придружната учебна 
литература: 

1. Pasagjeri i nates (Ноќниот пасажер) од Исма-
ил Кадаре, стр. 86; 

2. Текст без наслов од Исмаил Кадаре, стр. 89. 
Текстовите под бр. 1 и 2 се поместени во Гра-

матиката на албански јазик за V одделение од Не-
сими м-р Ремзи, Хамза Река и Џеват Гега, одоб-
рена од Републичкиот педагошки совет со решение 
бр. 03-124 од 7. И. 1979 година, а издадена од Р а -
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје; 

3. Princesha Argjiro ((Принцезата Арѓиро) од Ис-
маил Кадаре, стр. 1,3: 

4. Debora е pare ^Првиот снег) од Стерјо Спасе, 
страна 102. 

Текстовите под бр. 3 и 4 се поместени во Гра-
матиката на албански јазик за VI одделение од 
Несими м-р Ремзи и Хамза Река, одобрена од Ре-
публичкиот педагошки совет со решение бр. 03-125 
од 7. VII. 1980 година, а издадена од Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" — Скопје; 

5. Ata qe јоле jashte (Тие што се надвор) од 
Исмаил Кадаре, стр. 7; 

6. Текстови без наслов од И. -Кадаре, стр., 9 и 
20 и Стерјо Спасе, стр. 14, 65 и 76. 

Текстовите под бр. 5 и 6 се поместени во Гра-
матиката на албански јазик за VII одделение од 
Османи м-р Зихни, Хаки Имери и Бесим Руси, одо-

брена од Републичкиот педагошки совет со реше-
ние бр. 75 од 3. VII. 1979 година, а издадена од Ра-
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје; 

(8. Лектирата Qureskalitsit dhe princesha Argjiro 
(Каменоделачките и принцезата Арѓиро) за IV од-
деление од (Исмаил Кадаре и Aferdi ta ,САфердита) 
од 'Стерјо Спасе за VI одделение; 

i9. Покра ј наведените наслови од Исмаил К а -
даре, Дрито Аголи и Стерјо Спасе, наведени пого-
ре, се ставаат вон употреба во училиштата за ос-
новно воспитание и образование и сите други нив-
ни дела. 

11 

На придружната учебна литература и преста-
нува употребата заради тоа што: 

а) текстовите не се совпаѓаат и се спротивни со 
идејно-марксистичките определби на воспитанието 
и образованието во нашето самоуправно социјалис-
тичко општество. Со тоа тие текстови вршат нега-
тивно влијание во формирањето на младата лич-
ност; 

б) отстапуваат од новодонесените наставни плаг 
нови и програми. 

III 
Одлуката да се достави до Републичкиот сек-

ретаријат за наука и образование,' Републичкиот 
завод за унапредување на воспитанието и образо-
ванието, Работната организација за учебници 
„Просветно дело" - Скопје, ООЗТ Книгоиздател-
ство „Наша книга" и архивата на Републичкиот 
педагошки совет. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Дел. бр. 03-186/1 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д -р Митко Илиевски, с. р. 

502. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебниците 
за основно и средно образование ((„Службен весник 
на (СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, 
на VII-та седница, одржана на ,16 октомври 1981 
година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

( 

(1. (Се одобрува употребата на учебникот „Фран-
цуски јазик за VIII одделение" од Калајлиева д-р 
Љубица, Ба ј алска Милка и Здравковиќ-Крле Не-
вена, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Дел. бр. 03-200/1 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 
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503. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр 
45/80), и член 42 и 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ"Ѕ 
бр. 2Ј5/70), Републичкиот педагошки совет, на УП-та 
седница, одржана на 16 о.ктомври 1981 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

II. Се одобрува употребата на учебникот „Не-
мачки језик за II разред средњег усмереног обра-
зовани" на (Институтот за странски јазик од Бел -
град, а издаден од Заводот за учебници и наставни 
средства — Белград. 

!2. Решението" да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Републичкиот 
завод за унапредување на образованието и воспи-
танието и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

Дел. бр. 03-189/11 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 

504. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ", 
бр. !25/79), Републичкиот педагошки совет, на УП-та 
седница, одржана на 16 октомври 1981 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Дак-
типографија" од Марија Томц, во издание на Ра -
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло'' — Скопје, 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Дел. бр. 03-195/1 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 

505. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80) и член 3 и 16 од Законот за учебници за 
основно и средно образование („Службен весник 
на СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, 
на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1в81 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на привремениот 
учебник „Читанка за V и VI одделение на албан-
ски јазик" од Стеван Зорба, Несими м-р Ремзи, 

Драган Мишковски, Хамза Река и Ислам Каран-
фили, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Дел. бр. 03-188/1 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 

506. 
Врз основа на член 196 став II од Законот за 

државната управа (,,Службен весник на СРМ", бр 
45/80) и член 3 и 16 од Законот за учебници за 
основно и средно образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, 
на УН-та седница, одржана на 16 октомври 1981 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на привремениот 
учебник „Читанка за VII и VIII одделение на ал-
бански јазик" од Стеван Зорба, Несими м-р Ремзи, 
Драган Мишковски, Хамза Река и Ислам Каран-
фили, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за учебници ,,Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Дел. бр. 03-190/1 
20 октомври 198И година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 

507. 
Врз основа на член 195 став /1 од Законот за 

државната управа (,,Службен весник на СРМ", бр. 
45/80') и член 3 и 15 од Законот за учебници за 
основно и средно образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на 
УЦ-та седница, одржана на 16 октомври 1981 годи-
на. донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на привремениот 
учебник „Читанка з.а II одделение" од Даринка Ј а -
нушева, Војо Вељановски и Михаил Јанушев, во 
издание на Работната организација за учебници 
,.Просветно дело" — Скопје, ,11981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Дел. бр. 03-191/1 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р, 
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508. 
,Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ", 
бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на \ г П-та 
седница, одржана на 16 октомври 1981 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Ото-
риноларингологија" за III клас на медицинските 
училишта од Главаш д-р Отон и ,Георг,иевски д-р 
Петко, во издание на Работната организација, за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот, педагошки совет. 

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

,Дел. бр. 0-3-192/1 
20 октомври 1981 година -

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Митко Илиевски, с. р. 

509. 
Врз основа на' член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/801) и член 42 и 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание (,,Службен весник на СРМ", 
бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VII-та 

,седница, одржана на 1б октомври 1981 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Ли-
тература за I клас ро теорија на литературата на 
албански јазик" од Хуса д-р Махмуд и Гега Џе-
ват, во. издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" -— Скопје, 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар^ 
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Дел. бр. 08-193/1 
20 октoмври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р. 

510. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа (,.Службен весник на СРМ", бр. 
45/80 и член 42 и 53 од Законот за средно образо-
вание и воспитание („Службен, весник на СРМ", 
бр. 25/79'), Републичкиот, педагошки совет, на VII-та 
седница, одржана на 16 октомври 1981 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата ма учебникот „Ги-
некологија и акушерство" за средните медицински 
училишта од проф. д-р Предраг Аребњак и проф. 

\ 

д-р Адуард Баршик, во издание на Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 1981 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет/ 

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

Дел. бр. 03-194/1 
20 октомври 198)1 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
, д -р Митко Илиевски, с. р. 

511. 
Врз основа на член 1915 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на (СРМ", бр. 
45/80) и член 42 и, 53 од Законот за средно1 обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ", 
бр. 215/79), Републичкиот педагошки совет, на УП-та 
седница, одржана на 16 октомври 1981 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

- 1. Се одобрува употребата на учебникот „Тех-
нологија на преплетување на плетива" за Ц1 клас 
занимање трикотажер и III ,и IV клас техничар на 
текстилни училишта, во издание на Работната ор-
гѕнизација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 1931 година. 

22. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар -
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Дел. бр. 03-196/1 
20 октомври 1981 година ч, 

- Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
, д -р Митко Илиевски, с. р. 

512. 
Врз основа на член 195 став 1 од Законот за 

државната управа („(Службен весник на СРМ", бр. 
45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебниците за 
основно и средно образование („Службен весник 
на СРМ", бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, 
на УИ-та седница, одржана на 16. X. 1981 година 
донесе / 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот '„Гра-
матика за VIII одделение на албански наставен ј а - ' 
зик" од (Несими м-р Ремзи, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1981 година. 4 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука - и образование, Работната 
организација за учебници „Просветно дело" и ар-
хивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Дел. бр. 03-199/1 
20 октомври 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Митко Илиевски, с. р., 
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513. 
Уставниот суд на Македонија, - врз основа на 

членот 4313 од Уставот на С,Р Македонија и чле- . 
нот 120 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и з а . правното деј - , 
ство на неговите одлуки, по' јавната расправа одр-
жана на 23 септември 1981 година, донесе 

о Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 02-2(712 за утвр-
дување работи, и работни задачи на советник за 
организирање на школување кадри за спорт и ре-
креација, донесена од Советот на Факултетот за 
физичка култура во Скопје, на седницата одржа-
на на 25 април 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на С1РМ" и во Факултетот за ф и з и ч к а култура 
во Скопје на начинот определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 50/81. од 4 
јуни 1981 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста Јна актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Судов поведе постапка за -
тоа што основано се постави прашањето за нејзи- ' 
ната спротив,ност со ставот 2 на член 462 и со 
ставот 2 на член 463 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас -
права Судов утврди дека со оваа одлука всушност 
е дополнет Правилникот за организација и систе-
матизација на работите и работните ,задачи кој е 
донесен со референдум на 4 декември 1978 година. 
Исто така Судов утврди дека во Статутот на Ф а -
култетот е определено работниците да одлучуваат 
со референдум, покрај другото, и за актот со ^кој 
се утврдува систематизацијата на работите и ра -
ботните задачи.' 

5. Согласно ставот 2 на член 463 од Законот 
за. здружениот труд, работниците можат да одлу-
чуваат со референдум и за прашања кои не се 
определени во ставот 1 на овој член, доколку така 
одлучи, мнозинството работници во основната ор-
ганизација. А според ставот 2' на член 462 од ис-
тиот закон, за сите прашања. за кои одлуките се 
донесуваат со лично изјаснување на работниците, 
Мора да се обезбеди претходно расправање на на -
чин определен со статутот. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај' 
работниците одлучиле актот за систематизација на 
работите и работните задачи да го донесуваат со 
референдум, а оспорената одлука не е донесена 

со референдум, ниту пред нејзиното донесување 
е обезбедено претходно расправање "по прашањата 
што таа ги уредува, Судов оцени дека таа е ,во 
спротивност со ставот 2 на член 46,2 и ,со ставот 
2 на член 463 од Законот за здружениот труд. 

'Наводите на доносителот на оспорениот акт, 
изнесени во одговоро,т на решението5 за поведува-, 
ње постапка, како и на јавната расправа, според 
кои постапката за донесување на оспорената одлу-
ка не ,била почитувана од причини што одлуката 
морала да биде донесена во краток временски рок 
заради извршување одлука на судот на здружени-
от труд, Судов не можеше да ги уважи, затоа што 
законска обврска е на работниците, самоуправните 
општи акти да ги донесуваат во постапка предви-
дена во законот, односно самоуправниот општ акт. 
Причините, пак, поради кои се донесува актот, не-
маат влијание врз постапката ,што е предвидена 
за неговото донесување. Тие наводи на доносите-
лот на оспорениот акт Судов не ги уважи и затоа 
што на јавната расправа утврди дека со. оспоре-
ната одлука се предвидени нови работи и работни 
задачи за кои, всушност, не постоела објективна 
потреба, туку биле предвидени заради подносите-
лот на претставката, а со цел да се овозможи ф о р -
мално извршување кѓа одлуката на судот на здру-
жениот труд, иако на факултетот постоеле слобод-
ни и соодветни работи и работни задачи. . 

Според мислењето на , Судов, работниците во 
остварувањето на правото на работа со општестве-
ни средства самостојно ги уредуваат меѓусебните 
односи во работата, а во тие рамки ги утврдуваат 
и работите и- работните задачи. Меѓутоа, работејќи 
со средствата во општествена сопственост, работни-
ците се должни, во својот заеднички и општ оп-
штествен интерес, да се користат со тие средства 
општествено и економски целесообразно (став 1 на 
член 17 од Уставот н,а СР Македонија и став 4 на 
член 13 од Законот за здружениот труд). Предви-
дувањето на работи и работни задачи кое за основ 
и мотив ги нема објективните потреби на органи-
зацијата на здружениот труд, според мислењето на 
СУдов, очигледно не води сметка за означената 
уставна и законска обврска. ч 

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

У. бр. 50/81 
23 септември 1961 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога, Николовски, с.^р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

295. 
Врз основа на член 200 став ,1 точка 5 од Ста-

тутот на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град 'Скопје, на седницата на Со-
борот на делегатите на корисниците на услуги — 
земјоделци и Соборот на делегатите на даватели-
те на услугите, одржана на 29. X. 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДО-

НЕСИТЕ З!А ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Висината на придонесите за здравствено оси-

гурување на земјоделците се утврдува: 

— со стапка од 25% придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност и 

— 50 динари придонес по член на домаќин-
ството на осигуреникот. 

Член 2 ' 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе ' 
се применува од !1. I. 1981 година. 

Бр. 012-134011/5-в 
29 октомври 1981 година 

Скопје 

Зам. претседател, 
Босиљка Шахпазова, с. р. 



Стр. 752 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 5 декември 1981 

296. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници, на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 5 
од Статутот на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, на седницата на Со-
борот на делегатите на корисниците на услугите 
— работници и Соборот на делегатите даватели на 
услугите, одржана на 29. X. 119в1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕ-
НИЦИ Ш КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ 
ОСНОВИЦИ, КАКО И ВИСИНАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ствено осигурување на југословенските д р ж а в ј а -
ни вработени или упатени на работа во странство, 
на работните луѓе кои со личен труд вршат само-
стојна дејност во вид на занимање и на други ка-
тегории осигуреници за кои основиците на придо-
несот за здравственото осигурување не се утврде-
ни ' со закон, како и висината на придонесот за 
одделни категории осигуреници. 

Член 2 
З а пресметување и плаќање на придонесот за 

здравствено осигурување и посебниот придонес за 
користење здравствена заштита во странство (во 
натамошниот текст: придонес) за југословенските 
државјани вработени или упатени на работа во 
странство се утврдуваат следните основици: 

1. Просечниот месечен износ на нето личниот 
доход што осигуреникот го остварил според заврш-
ната сметка на организацијата' за претходната го-
дина пред ,вработувањето, односно упатувањето во 
странство, валоризиран со просечниот пораст на 
нето личниот доход остварен во организацијата на 
здружен, труд односно друга организација во те-
ковната година и утврден со завршната сметка за 
таа година и тоа за: 

— лицата на работа к а ј југословенски прет-
ставништва и организации во странство, 

— лицата упатени во странство заради струч-
но усовршување, 

— лицата упатени од организации на здружен 
труд за изведување на инвестициони работи во 
странство к а ј странски деловен партнер. 

Доколку се утврди дека по завршната сметка 
на организацијата не дошло до зголемување на 
нето личните доходи, односно дошло до намалува-
ње на просечните нето лични доходи, за пресме-
тување и плаќање на придонесот се зема основи^ 
цата по која била плаќана аконтацијата на при-
донесот во таа година. 

2. Просечниот месечен износ на нето личниот 
доход што го остварил 'осигуреникот според заврш-
ната сметка на организацијата за претходната -го-
дина пред годината во која е вработен во стран-
ство, валоризиран со процентот на зголемувањето 
ма просечниот номинален личен доход по вработен 
во стопанството на град Скопје и тоа за: 

— лицата што врз основа на меѓународни спо-
годби стапиле во работен однос к а ј меѓународни и 
други организации, 

— лицата што се на работа во странство к а ј ор-
ганизации во чие основање, управување и ф и н а н -
сирање учествуваат југословенски организации 
(мешовите друштва и слично). 

З а лицата од точките 1 и 2 од овој член кои 
не оствариле личен доход според завршната смет-
ка за претходната година пред годината во која 
стапиле 'односно биле упатени на работа во стран-
ство како основица за пресметување на придонесот 
за тековната година се зема аконтацијата на нето 
личниот доход што тие лица ја оствариле на ра -
бота во Југославија во тековната година. 

3. Паушалниот нето износ за: 
— лицата во работен однос к а ј странски рабо-

тодавци кои не се задолжително осигурени во зем-
јата во која се вработени, 

—,лицата од точка 2 на овој член кои не ос-
твариле личен доход според завршната сметка за 
претходната година пред стапувањето на работа 
во странство ниту аконтација на личниот доход од 
тековната година. 

Паушалниот нето износ за 1981 година се ут-
врдува во следните износи. 

— 114.260 динари месечно — за лица со висока 
стручна подготовка, 

— 10.710 динари месечно — за висококвалифи-
кувани работници и лица со виша стручна подго-
товка, 

— 8.661 динари месечно - за квалификувани 
работници и лица со средна стручна подготовка, 

— 6.621 динари месечно — за приучени работни-
ци и лица со нижа стручна подготовка. 

— 15.088 динари месечно — за неквалификува-
ни работници и лица без стручна подготовка. 

Стручната подготовка односно квалификација 
се определува според позитивните прописи во 
СФРЈ. 

4. Паушален нето износ од 5.200 динари месеч-
но за лицата вработени во домаќинство на југо-
словенски држав јани во работен однос во стран-
ство к а ј југословенски организации. 

За членовите на потесните семејства на лица-
та вработени во странство, на кои не им е обез-
бедена здравствена заштита од странскиот носи-
тел на осигурување, а имаат постојано место на 
живеење или пребивалиште на подрачјето на З а -
едницата, висината на придонесот за здравствено 
осигурување се утврдува во паушален нето износ 
од 340 динари месечно. 

Член 3 
Југословенските држав јани вработени или упа-

тени на работа во странство придонесот го пресме-
туваат и уплатуваат во конвертибилна валута. 

Член 4 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравствено осигурување на лицата 
кои со личен труд вршат самостојна дејност во 
вид на занимање на кои основицата на придонесот 
за здравствено осигурување не е утврдена со за -
кон се утврдуваат во нето паушални износи за 
1981 година и тоа во висина на: 

1. договорениот чист личен доход — за работ-
ниците вработени к а ј приватни работодавци, кој 
не може да биде помал од: 

— 3.400 динари за неквалификувани работници, 
— 4.300 динари за полуквалификувани работ-

ници, 
5.200 динари за квалификувани работници, 

— 6.600 динари за висококвалификувани ра-
ботници, 

— 7.400—1,1.000 по слободен избор; 
2. договорениот чист личен доход за домаш-

ните помошнички вработени к а ј приватни работо-
давци, кој не може да биде помал од 3.400 динари; 

3. наградата што ја примаат учениците од учи-
лиштата за средно образование кои покрај учи-
лишната изведуваат и практична настава во орга-
низација на здружен труд или к а ј приватен рабо-
тодавец, која не може да биде помала од: 

— 430 динари за ученици од прва година, 
.— 860 динари за ученици од втора година, 
— 1.300 динари за ученици од трета година; 
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4. 6.590 динари за лицата на доброволна прак-
тика (волонтери) што не примаат личен доход 
ако работат со полно работно време; 

12.369 динари за писателите, ликовните умет-
ници на применетата уметност, сценските уметни-
ци, композиторите, признатите музички уметници 
— изведувачи, сценарист^" режисери, главни сни-
матели, сценографи, костимографи, филмски ар-
тисти, аниматори на цртани и куклени филмови, 
организатори на филмско производство, помошни-
ци на режисери, асистенти на режисери, снимате-
ли, филмски архитекти, сниматели на тон, монта-
жа, директори на филмот и водачи на снимање; 

6. 6.755 динари за помошник директор на ф и л -
мот, секретар на режија , асистент на снимател, 
асистент на сценограф, маскер, ШМИНКАЈ , главен 
осветлител, музички соработник, асистент на тон, 
филмски фотограф, помошник на водач на снима-
ње, асистент на монтажер, реквизитер, гардеробер, 
осветлител, сценски работник, филмски техничар, 
киноапаратер, помошник работник и други; 

7. нето износот на наградата што ја добиваат 
лицата со наполнета 15 годишна возраст кои како/ 
членови на соодветни спортски организации се за -
нимаваат со спорт, односно доколку не примаат 
награда, паушален 'износ од 340 динари; 

8. 6Д49 динари за продавачите на печат (кол-
портери); 

9. 4.078 динари за носачите на багаж на желез -
ничките станици — членови на Здружението на 
носачите на железниците во Скопје; 

(10. паушален нето износ за лицата што вршат 
определени верски функции, односно должности 
во рамките на верските заедници и органите на 
кои им припаѓаат и тоа на припадниците на правос-
лавната, католичката, методистичката и евангелис-
тичката црква, како и исламската верска заед-
ница, во зависност од школската ,подготовка и 
тоа: 

— со висока школска подготовка — 6.694 дин. 
— со виша школска подготовка — 6ШЗ дин. 
— со средна школска подготовка — 5^589 дин. 
— со нижа 'школска подготовка — 4.717 дин. 

Член 5 
Основицата за пр,есметување и плаќање на 

придонесот за лицата на школување, стручно усо-
вршување односно постдипломски студии кои по-
ради тоа го раскинале работниот однос и за ли-
цата кои основната организација на здружен труд 
пред засновување на работниот однос со нив ги 
упати како свои стипендисти на практична работа 
во други организации заради стручно оспособува-
ње се утврдува во висина на месечниот нето износ 
на стипендии ата. 

Член 6 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесот за вработени лица за време на користе-
ње на неплатено отсуство се утврдува во висина 
на аконтација на личниот доход во нето износ ос-
тварена во месецот пред почетокот на користење-
то на неплатеното отсуство, односно надоместок 
на личниот доход за месецот кој претходи на ме-
сецот во кој е започнато користењето на неплате-
ното отсуство. , 

Член 7 
Висината на придонесот за задолжителните ви-

дови на здравствена заштита и здравствена зашти-
та што самостојно ја утврдува Заедницата се ут-
врдува врз постојан месечен износ и тоа: 

1. 289 динари за: 
— лицата кои учествуваат во младински ра-

ботни акции, а кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, 

— лицата кои' учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, 

— лицата кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка — логорување, 

— лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за вре-
ме^ на изведување на задачите на територијалната, 
одбрана, 

— уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на президиуми на народните соб-
ранија или ,од страна на Извршниот совет; 

'2. :51 динар за уживателите на инвалиднина по 
прописите за инвалидско осигурување и тоа само 
за случај на потреба од лекување во врска со пов-
редата или заболувањето што предизвикало телес-
но оштетување за кое им припаѓа право на инва-
лиднина. 

Член 8 
Висината на придонесот за здравствена зашти-

та во случај на несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се утврдува во постојан 
месечен износ од 24 динари и тоа: 

— за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети-
те, уметничките академии за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата, 

— за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени во сите случаи на инва-
лидност, 

— за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, 

— за . лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука, ч 

— за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита, 

— за лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време, 

— за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита. 

Член 9 
Собранието на Заедницата секоја година со по-

себна одлука ги валоризира основиците и висината 
на придонесите утврдени со оваа одлука со про-
центот на просечниот пораст на личните доходи 
по вработен во стопанството во Скопје за секоја 
наредна година. 

Член 10 
До донесување на одлуката од претходниот 

член наплатата на придонесот ќе се врши во вид 
на аконтација според основиците и висината на 
придонесите утврдени согласно оваа одлука за по-
следната година. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1. I. 1981 година, 
а (ќе се објави во „Службен весник на СР^М". 

1 Бр. 02-134011/5-г 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
Зам. претседател, 

Босил,ка Шахпазова, с. р. 

297. 
Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на З а -

едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на град Скопје, Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување на 
град Скопје, на седницата на Соборот на делега-
тите на корисниците на услугите — работници и 
Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржана на 29. X. 19811 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 

ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во стран,ство се определува во висина од 
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20% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

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

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 19181 година. 

Бр. 02-13401/5-д , 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
Зам. претседател, . 

Босилка Шахпазова, с. р. 

298. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување, на град Скопје, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на град Скопје, на седницата на Соборот 
на делегатите на корисниците на услуги — работ-
ници и Соборот на 4 делегатите на давателите на 
услуги, одржана на '29. X. 1981 година, донесе - , 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКА-

ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 6,2 и тоа: 
— 2,9% за задолжителни видови на здравстве-

на заштита и , 
— 3,3% за здравствена заштита што самостој-

но ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
. Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај џа несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува на 
0,4%. , 

, Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во ,,.Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1981 година. 

Бр. 02-13401/5-6 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
Зам. претседател, 

Босиљка Шахпазова, с. р. 

299. 
Врз основа на член 303 став 2 од Статутот на 

Заедницата нa здравството' и здравственото оси-
гурување на град Скопје, Собранието на Заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување 
на град Скопје, на заедничка седница на сите со-
бори на делегатите, одржана на 09. X. 1981 година, 
донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
,Со оваа статутарна одлука се врши измена 

на Статутот на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје. 

Член 2 
- Во членот 169 се додаваат нови ставови кои 

гласат: 
,,,-Корисниците и давателите на услуги, склучу-

ваат самоуправни ^спогодби за основите на планот 

за развој на здравствената дејност и здравствена" \ 
та заштита согласно Законот за период од 5 години. 

Целите и задачите утврдени со овие самоуп-
равни спогодби, конкретно се разработуваат со сред-
норочни програми и годишни програми за развој." 

Член 3 
. Членот 171 од Статутот се брише. , 

Член 4 
Се додава нов член 173-а кој гласи; 
„Стручните работи во врска со следење на сос-

тојбите во областа на здравството, планирањето и 
програмирањето на здравствената заштита и здрав-
ствената дејност ги врши Институтот за социјална 
медицина". 

Член б . . . . 
'Во членот 2(13 ставот 2 се менува и гласи: 
„Претседателот на Собранието на Заедницата 

и неговиот заменик се избираат за време од 1 г о -
дина и не можат повторно да бидат избрани на ис-
тата функција во текот на траењето на мандатниот' 
период, ниту двапати едноподруго во два мандатни 
периоди". ' 

Член 6 
Во членот 216 ставот 2: се менува и гласи: 
„Претседателот на Соборот на делегатите и не-

говиот заменик, се избираат за време од 1 година 
и не можат повторно да бидат избрани на истата 
функци ја во текот на траењето на мандатниот пе-
риод, ниту двапати едноподруго во два мандатна 
периоди." 

Член 7 
Во членот 220 зборовите ,,Претседател и" се 

бришат, а бројката „14" се заменува со „15". 

Член 8 
Членот 222 се менува и гласи: „Од редовите 

на членовите на Извршниот одбор се избира прет-
,седател. -

Претседателот на Извршниот одбор се избира 
за време од две години, а може повторно д а биде 
избран на истата функција во текот на траењето 
на мандатниот период, но не двапати едноподруго 
во два мандатни периоди." 

Член 9 
Во членот 241 од Статутот, зборовите „Секре-

тар на (Заедницата", се заменуваат со зборовите: 
„Секретар на (Собранието на Заедницата", а иево 
така и во натамошниот текст во Статутот зборо-
вите „Секре,тар на Заедницата" се заменуваат со 
„Секретар на Собранието на Заедницата". 

Член 10 
Во членот 24!2 ставот 2 се менува и гласи: 

„Секретарот на Собранието на Заедницата се име-
нува за време од 4 години и може по истекот на 
тој период одново да биде именуван на истата 
функција" . 

Член 111 
Во членот 243 се додава нов член 243-а кој 

гласи: 
„Избраните и именувани лица кои по истекот 

на мандатот не бидат повторно избрани или име-
нувани и не бидат распоредени на соодветно. ра -
ботно место во Стручната служба го задржуваат 
правото на личен доход се до нивното распореду-
вање". 

Член 12 
Оваа одлука1 влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на (СРМ". 

Бр. 02-13401 /19 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
Зам. претседател, 

Босилка Шахпазова, с. р. 
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ЗАЕДНИ,ЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - РАДОВИШ 

300. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ", бр. 13/78), Собра-
нието на Заедницата за вработување — Радовиш, 
на седницата одржана на 18, XI. .'19811 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И 

ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Се ослободуваат од обврските за плаќање на 

придонесот за вработување сите обврзници на пла-
ќањето на истиот за месеците ноември и декември" 
1981 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување. 

Бр. 02-418/18-6 
18 ноември 1981 година 

. Радовиш 
Претседател, 

Атанасов Димитар, с. р. 

Хулеси, а се запишува - новиот 'Застапник Алили 
Ќани, директор, со неограничено овластување. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 773/81. (2.74) 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 520 од 20. VIII. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1679-0-0-0 го запиша, во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Земјоделската задруга „25 Мај", Р о " — село 
Шипковица, Тетовско. -

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување на земјоделците од 30. III. 1981 
година. 

Основачи на задругата се: Етем Бислами, Р у ж д и 
Сефери, Есад Сефери, Локман Локмани, Џабир 
Адили, Имер Илјази, Ј а х ј а Бафтијари , Имер Ха-
лити, Гани Ибиши,' Али Алиу, Несим Велиу, Му-
бин Адили, Р а ф и Адеми, Авдил Јакупи, Хасан 
Беадини, Даут Илази, Исен Исени; Абдулатиф Џе-
лили, Сулејман Илјази и Рамадан Ибиши, сите од 
село Шипковица, Тетовско. 

Основни дејности: полјоделство,' овоштарство и 
сточарство. 

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

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

За обврските на задругата сторени во прав-
ниот промет одговараат 'ограничено солидарно и 
задругарите до износот од 2.000,00 динари и тоа 
за секоја обврска. 

Лице овластено за , застапување е Бислами 
Етем, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 520/81. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 716 од 26. VIII. 1981 година, на 
регист,арска влошка бр. 2-1680-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето, и конституирањето 
па Електро-монтажната инсталатерски задруга „Ид-
нина", РО - Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 
2/29. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
одржано на ден 27. V. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Андриевски Љубе, 
Спасовски Зоран, Арсовски Љупчр, Вељановски 
Чедо, Михајловски Драге, Милошевски Ванчо, Ми-
хајловски Илија, Милошевски Борис, Андреевски 
Драге и Велковски Борче. 

Основни дејности: 38 —- електроинсталатерска 
(инсталирање на електрични водови, лифтови, свет-
лечки реклами и др.); 42 — електромеханичарска 
на телефонско-телеграфски уреди —- изработка на 
телефонски мрежи; 159 — инсталатерска за водо-
вод, гасни постројќи и канализација ; 160 — инста-
латерска за централно греење и уреди за аклима-
тизација. - . ' 

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

За обврските' на задругата во правниот промет 
со трети лица кои не ќе се подмират со средства-
та таа Задругата, супсидијарно одговараат основа-
чите на Задругата и оние. кои ќе пристапат како 
такви, до висината на задружниот влог 2.500,00 за 
секоја заклучена работа. 

Лице овластено за застапување е Андриевски 
Љубе, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 716/81. (267) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 773 од 8. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-796-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапувањето на Основното училиште „Дитурќа" 
со ДО село Липково, Кумановско, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник СалЛи 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 595 од 21. VII. 198,1 година, на ре -
гистарска влошка бр. 3-1432-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 

-за застапување на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита, ДО К а в а -
дарци, ул. „Балканска" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Ристо - Крстев, 
секретар, а се запишува како нов застапник Б л а -
гој Пешиќ секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи! 
бр. 595/81. (273) 

. Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 97 од 27. VIII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1683-0-0-0 го запиша во. суд- , 
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Гази Б а -
ба, ДО - Скопје, ул. „50 дивизија" бр. 6. 

Заедницата е основана со Самоуправната; спо-
годба бр. 08—19 од 7. III. 1979 година од 77 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140231 — самоуправна ; инте-
ресна заедница во областа на воспитанието и обра-
зованието. 

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

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

Лице овластено за застапување е Јован Пе-
тровски, секретар, без, ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 97/81. ' ^ , (275) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 96 од 27. VIII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1682-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
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Самоуправната интересна заедница за воспитание 
и образование на град Скопје, ЦО — Скопје, ул. 
„50 дивизија" 'бр. 6. 

Основни дејности: 140231 — самоуправна ин-
тересна заедница во областа на воспитанието и 
образованието. 

Самоуправната интересна заедница во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Јован Пет-
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 96/81. ' (276) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 98 од 27. VIII. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1684-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар ,основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Кар -
пош, ЦО — Скопје, ул. „50 дивизија" бр. 6. 

' Заедницата е . основана со Самоуправната спо-
годба бр. 05-15 од 16. III. 1979 година од 114 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140231 — самоуправна ин-
тересна заедница во областа на воспитанието и 
образованието. 

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

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

Лице овластено за застапување е Јован Пет-
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 98/81. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 334 од 5. V. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр 1-1277-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Сложената оргнизација на здру-
жен труд Музеи на Македонија — Археолошки, 
Етнолошки и Историски, Н. Сол. О. — Скопје со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Трпко Панговски, в. д. индивидуален работо-
воден орган, а се запишува како нов застапник 
д-р Коста Балабанов, индивидуален работоводен 
орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 334/81. (168) 

Окру.жниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 100 од 27. VIII. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1686-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конструирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Центар, 
ЦО Скопје, ул. „50 дивизија" бр. 6. 

Заедницата е основана со Самоуправната спо-
годба бр. 08-22 од 12. III. 1979 година од 196 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140231 - самоуправна инте-
ресна заедница од областа на воспитанието и об-
разованието. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
во правниот промет со трети лица истапува во свое . 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Заедницата одговара^ со сите средства. 

Лице овластено за застапување е Јован Пет-
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 100/81. . (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 297 од 24. IV. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-68-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Центарот за професионална ре-
хабилитација на инвалидизирани лица „Македо-
нија", ЦО — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 67 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Горѓи Тануровски, в. д. директор, без ограни-
чување, а се запишува како нов застапник То-
дор Буцевски, в. д. директор, без ограничување. 

Од 'Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 297/81. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 383 од 22. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1652-0-0.-0 го запиша во суд-
скиот регистар /основ,ањето и конституирањето на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта, Ц. О. — Скопје, ул. „Никола Вапцаров" 
бб. 

СИЗ е основана со Самоуправната спогодба за 
здружување во Републичката СИЗ за патишта од 
4. III. 1981 година од 30 основачи. 

Основни дејности: 140213 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на сообраќајот. 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување е Никола То-
зија, секретар, - без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд. во Скопје, Фи. 
бр. 383/81. (169) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација, издадено од Соци-
јален завод — Тетово -на име (Зафировски Блаже , 
с. Челопек, Тетово. (33.11) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигрување (на име Дабевски Боте, 
с. Челопек, Тетово. (3312) 

Здравствена легит,имација, издадена ма (име 
Доневски Ецо, е. Челопек,. Тетово. (3313) 

Свидетелство за I I I година на име Ајнур Му-
ареми, Тетово. (3315) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хасије Салихи, ул. „Љуботенска" бр. 55, Тетово. 

(Свидетелство за VIII одделение на име Дани-
лова Ра јка , ул. „Н. Вапцаров" бр. 10, Кочани. (3317) 

Свидетелство за I I I клас на име Стафаи Ј јим, 
ул. „ЈНА" бр. 294, Го,стивар. (3318) 

Свидетелство 'за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „Панче Поповски" — Гостивар на име И л -
јази Беар, с. Градец, Гостивар. (3319) 

Уверение за ѕидар на име Живкоски Стоис-
лав, с. Јегуновце, Тетово. ' (3320) 

(Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ 
„Никола Тесла" — Скопје на име Мика Андонов, 
Скопје. ^ (3321) 

Свидетелство за II година, издадено од Е)МУЦ 
„Никола Тесла" — Скопје на име Магда Ристова, 
Скопје. (3322) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Ос,новното училиште „Браќа Рамиз-Хамит" ео 
Скопје на име Енвер Абазов, Скопје. (3323) 

Свидетелство на ,име Ангелески Стеван, ул. 
„Пенка Котеска" бр. 88, Прилеп. (3324) 

Лична карта на име' Кузеока Горица, ул. „111 
Октомври" бр. 51, Прилеп. (33,2,5) 

Свидетелство на име Стојаноски Златко, с. Де-
сово, Пр,илеп. (3326) 
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Свидетелства од III и IV година, и диплома, 
издад-ени ед Гимназијата ,,,Гоце Делчев" во Кума-
ново' на име Фејзулаху Моамет, Куманово. (3072) 

Свидетелства од III (и IV -година и диплома, 
издадени од Гимназиј-ата „Гоце Делчев" — Кума-
ново о а име Џафер (Рецепи, с. Липково, Кума-
ново. (3073) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Афузи 
Таир, с. Слупчане, Куманово. (3074) 

Здравствена легитимација на /име Стојк,овс,ки 
Војчо, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 8, Куманово. 

(3076) 
Здравствана легитимација на име Перчинков-

ска Панде, ул. „Карл Маркс" бр. 45, Куманово. 
(3076) 

'Здравствена легитимација, (издадена' од ЗОО — 
Куманово н.а име Трајковска Мита, с. Клечовце, 

Куманово. ,.(3077) 
Здравствена легитимација на име Мех мет,и 

Фатуше, ул. „Карл Маркс" -бр. 26-а, Куманово. 
(3078) 

'Здравствена легитимација, издадена од ЗОО — 
Куманово на име Пешевски Градо, е. Мургаш, Ку-
маново. (3079) 

Здравствена легитимациј,а на име Бобан Сте-
фановски, ул.1 „X. Карпош" бр. 24, Куманово. 

'(3080) 
'Здравств-ена лег,итимација на име Незирири М.. 

Ибадете, ул. „Киро Фетак" бр. 30, Куманово. (30811) 
(Свидетелство за I /година, ^издадено од Еко-

номското ' училиште „Моша . Пијаде" — Ку,маново 
на име Фетаи Оулиман, с. Слупчане, Куманово. 

(3082) 
(Здравствена легитимација на име Неџат Р а -

мани Зеције, ,с. Матејче, Куманово. ((3083) 
Здравствена легитимација на им-е Неџат Мир-

вет, с. Матејче, Куманово. (3084) 
'Здравствена ,легитимација, (издадена од ЗСО — 

Куманово на име Благојевиќ (Весна, ул. „Моша 'Пи-
јаде" бр. 216, (Куманово. .(3085) 

З,дравствена легитимација, (издадена од ЗСО — 
Куман-ово на име Азири Шаби, (ул. „Васка (Петков-
ска" бр. 3, Куманово. (3086) 

Здравствен,а легитимација на име М,ладенов-
ска Дивна, ул „1)1 Ноември" бр. 1112, Куманово. -

(3007) 
Здравствена /легитимација на ,име Мариче Спа-

севска, с. Коњаре, бр. 189, -Ку,маново. (3088) 
(Свидетелство за IV одделение на име Ефре-

мова Слободанка, ул.. „Планинска" бр. 1,15, Кратово. 
(3089) 

Здравствена легитимациј-а, издадена од К р а -
тов,о на име Бошковски Благ-оја, (Кратов-о. (3090) 

(Св,идетелство за VIII одделение на име Наков 
Душ,ан, (Кратово. (3091) 

Здравствена легитимација на (име Дончевска 
Стоја, с. Црновец, Кратово. (3092) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мар-
ковски Димко, ул. „Јосиф Да-сирлев" бр. 83-а, 
Кратово. (3093) 

Ученичка книшка ,за IV оддел-ение на име 
Христова Лена, с. Секулица, К р а т о в о (3094) 

Свидетелство за VIII оддел,ение, издадено од 
Тетово на име Грбенароска Лујза, ул. ,,Гоце Дел-
чев" бр. 47, Тетово. (3095) 

Свидетелство з а VI одделение на име Халити 
Махир, с. Пирок, Тетово. (3096) 

Свидетелство (за VI одделение, издадено од О. 
У. „Моша Пијаде" — Гостивар на име Пупи Исми-
је, Гостивар. (3097) 

Работна книшка, издадена од Гостивар на име 
Сулаи Исмети, ул. ',,Страхил Симоноски" бр. 59, 
Гостивар. (3098) 

-Работна книшка, издадена од Т-етово на им-е 
Миамит Касами, с. Шипковица, Тетово. . (3032) 

Лична карта, изд-адена од С В Р — Тетово 'на 
име Весели Камбер, с. Палатица, Тетово. (8034) 

. Здравствена ,легитимација на име Ристовски 
Зоран, ул. „Солунска" бр. 27, Тетово. (3035) 

З,дравствена легитимација, издад-ена од ЗСО — 
Тетово ,на име Митревска Ангела, ул. ,,Вл. Тоска" 
бр. 25/8, Тетово. (30(36) 

Свидетелства за I, II, III и IV (година, изда-
дени од Тетово на име Х-елмли Ирим, с. Палат,ица, 
Тетово. (3037) 

Диплома на 'име Хелили Прим, с. Палатица, 
Тетово. (3038) 

Земјоделска 'здрав-ствена легитимација на име 
Кисамир Р. Ешцрев, с. Порој, Тетово. (3039) 

Здравствена легитимација на име Шукри Ме-
мед,и, с. /Првце, Тетово. " (3040) 

Свидетелство за VI одделение на им-е Еснини 
Низафете, с. Б-оговиње, Тетово. (3041) 

' Здравствена легитимација на име Лимани Ли-
ман, с. Пршовце, Тетово. (304)2) 

Здравствена лепитимација н а име Мемеди Не-
бије, е. Теарце, Тетово. (3043) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето ,,Ванчо Прке" на им-е Демиров Џеса-
ри, ул. „Илинденска" бр. ,1, Делчево. (3045) 

(Свидетелство з-а V одделение на име ,Јо,ванов-
ска Лидија, е. Звегор, Делче,во. (,3046) 

Свидетелство 'за III ,и IV одделение, издадено 
од Основното училиште „Марша,л Тито", с. Ори-
зари на име Серафимова Николина, с. Оризари, 
Кочани. (3047) 

. Здравствена легитимација на име Амедов Алим, 
с.. Гра-дец, Виница. (3048) 

-Боена книшк-а, издадена ,в-о Свети Николе на 
име Радојко Саневски, Скопје. (3049) 

Воена книшка, издадена во Загреб на име 
Богдан -Стојановски, с. Сарај-, Скопје. (3050) 

Индекс бр. 2116, . издаден од Филозовски исто-
рискиот (факу,лтет во Скопје на име Фиданк-а Мир-
ковска, Скопје. (305(1) 

Воена книшка, издадена в-о Затриј-а на име 
С ашим Асановски, Скопје. (3052) 

Воена книшка, издадена в-о Б-елград на име 
Ваневски Д. Стојанче, Скопје. (3053) 

Лична к-арта на име к р а ј ч е с к и Миле, -с. То-
полчани, Прилеп. (3054) 

'Свидетелство за II клас, издадено од Рудар-
ско училиште на име Мирчески Гоце, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 154, ,При-леп. (3055) 

Здравствена легитима,ција, издадена од Прил-еп 
на име Илиеска Марија ул. „Пенка Котеска" бр. 
58, Прилеп. (3056) 

(Свидетелство за IV одделение н-а име Цветкос-
ка Ленка, с. Ла-жани, Прилеп. (3057) 

Свидетелство за IV одделение на име Сели-
м-оски Ќенанзија , с. Пла,сница, Македонски Брод. 

(3058) 
Здравствена легитимација на име Севдије Аљи-

ти, ,с. Прељубиште, Тетово. (3059) 
Диплома од Медицинско (училиште — Тетово 

е а име Лирије Јашари, ул. „Донче Тодоров ежи" бр. 
2, Гостивар. - (3060) 

, Здравствена легитимација на име Раде Стоилов, 
с. Липец, Виница. (6356) 

Здравствена легитимација на име Јован Нико-
ловски, с. Градец, Виница. (6357) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Училиштето за механизација ,,Киро Бурназ" во 
учебната 1956 година на име Душан Ристовски, 
Скопје. (6358) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на име 
Зора Спасова, Скопје. (6359) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Мартин Величковиќ, с. Матејче, Куманово. (6360) 

Возачка дозвола на име Абдула Хазири, ул. 
„Београдска" бр. 40, Гостивар. (6361) 

Свидетелство на име' Достана Јованоска, с. Га-
лате, Гостивар. (6362) 

Свидетелство на име Гамиз Абази, с. Вруток, 
Гостивар. (6363) 

Свидетелство на име Саид Хавзија , с. Палчиш-
те, Гостивар. (6364) 

I 
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Воена книшка на име Мазиталоски Томе, нас. 
,,Ѓорги Сугаре" бр. 15/3, Прилеп. , (3327) 

Свидетелство на име Нико диноски Гаце, ул. 
„Маршал Тито" бр. .2/12-3, Прилеп. ' 1(3328) 

Свидетелство за I клас на име Јорданоски Љуп-
чо, ул. „Трајко Тарцан" бр. 14, (Прил-еп. (3329) -

'Работна кзнишка на име Адемоски Зија, ул. 
„Дабнички завој" бр. 124, Прилеп. (3330) 

Здравствена легитимација на име Смакоски 
Јордан, ул. „Панде Чесноски" бр. 2, Пр,илеп. (3.331) 

Диплома за тутуеско ''училиште на име Димос-
ки Темелко, ул. „Мукос" бр. 40, Прилеп. (3332) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Тасевски, Куманово. . (3312) 

Свидетелство на име Снежана Бајковска, ул. 
„Ацо Борозан" бр. 4, Куманово. (333) 

Свидетелство на име Меваил Мерсели, с. До-
бридол, Гостивар. ' (392) 

Свидетелство на име Садри. Исмаили, с. Него-
тино, Гостивар. (393) 

Здравствена легитимација на име Риза Рама-
дани, ул. „Огњан Прица" бр. 5а, Куманово. (334) 

Работна книшка на-име Исмет Џафери, с. Лип-
ково, Куманово. - , 1 . (335) 

Здравствена легитимација на име Емилија Јо-
вановска, ,ул. „Драган Стопариќ"- бр. 82, Куманово. 

(Свидетелство на име Вера Митрева, е. Старо 
Лагово, Прилеп. (29'31) 

' Свидетелство на име Неџат Фидаим, ул. „Б.е-
личиц" бр. 97, Гостивар. , " (2932!) 

Свидетелство за VIII о,дделение, (издадено од 
Училиштето „Климент Охридски" на име Коста- . 
динова Галубинка, с. Обл,ешево, К,очани. (2933) 

Здравствена легитимација на име Виолета Го-
лубова, с. Блатец, Виница. 1(2934) 

Работна. книшка, издадена во Скопје на име 
Коле 'Симјановски, Скопје. (2935) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ш а -
бан Ибраим, Скопје. ' (2936) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Мар-
коск,и Митко, Скопје. ' (2937) 

Лична карта на име Стојческа Миленка, ул. 
„Мирче Ацев", бр. 117, Прилеп. (2938) 

Свидетелство. на име Ѓурѓа Трајанова Гроздо-
ва, с. Дуње, Пјрилеп. (2939) 

'Здравствана легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Мучевска Зора, ул. „Доне 'Бо-
жинов" бр. 59, Куманово. ' (2940) 

Свидетелство з а I година, издадено од Учи-
лиштето „Перо Наков", Куманово на име ѓорѓиев-
ска Радмила, нас. „Карпош", ,Куманово. (2941) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО ,— ' 
Куманово на име Стојанка Спасовска, ул. „Нико-
ла Вапцаров" бр. 2, Куманово. - (2942) 

Здравствена легитимација на ,име Зимбери Не-
џади, с. Гошинце, Куманово. '(2943) 

Здравствена легитимација на ,име (Петковиќ Бо-
ре, ул. „БОШКО Буха" бр. 1, СКјуманов,о. (2944) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Ханифе Зулфији , ул . ,,В ладимир 
Назор" бр. 20, Куманово. ' (2945) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово ,на име Ибраимовска Ресмија, ул. „Сре-
дорек" (бр. 37, Куманово. ' /(29461) 

'Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Тахири Селвије, ул. „Драги 'Шу-
тевски" бр. 14, Куманово. - - (2947) 

- Здрав,ствена легитимација на име Стој-ановска 
Благојка, ул. „Денк,а Драганова" бр. 6, Куманово. 

г , ^ (2948) 
Здравствена легитимација на име ѓорѓиевска 

Сунчица, ул. „Поток Серава" бр. 37, Куманово. 
,(2949) 

Здравствена легитимација, издадена од Крато-
во, на име Анчевски Чедомир, е. Ш. Рудари, К р а -
тово. (2950) 

Здравствена легитимација, ,издадена од К р а -
тово, на име- Ѓеоргиевски Тоде, ул. „Јове Гичев" 
бр. 5, Кратово. % ' (2951) 

Земјоделска здравствена легитимација, изда- ч 
дена од КЗСО — експозитура Кратово на ,име 'Опи-
риданова , Виторка, с. Филиповци, Кратово. (2952) 

Здравствена легитимација на име Рамадановаки 
Митаф, Кратово. (2953). 

Здравствена легитимација н а име Делижовска 
Есма, Кратово. ' (2954) 

Свидетелство 'за завршен II I клас, издадено од 
СЕУ „Јовче Тесличков" на име Станков Илија , ул. 

. „ѓорѓи Димитров" бр. 37, Титов ,Велес. , (2955) 
Лична карта, издадена од О В Р Титов - Велес 

на име Зафиров Љубе, ул. „Никола Карев" бр. 81, 
Титов ,Велес. - ' - (2956) 

Свидетелство за VII одделение на име Адеми 
Зефире, с. Пирок, Тетово. - (2957) 

Здравствена легит,имација на, име Идризи 'Алит, -
с. Желино, Тетово. . . (2958) 

Книшка на име З у ф е р Рамадани? с. Шипкови-
ца, Тетово. (2959) 

Здравствена лег,итимација на име Алма Абдуи 

љамит,-ул. „Гиљимере" бр. 108, Тетово. (2960) 
Свидетелство 'за I година — смер неметали; из -

дадено од БСНО' „Злате Малакоски", Гостивар на 
име Видеска Лилјана, Гостивар. ^ (2961) 

4 Свидете,лство за положен полуматурски испит 
на име Дамј анеска Г. Ружа , Гостивар. (2962) 

Свидетелство за VIII одделение,. из,даден-о од 
О сме летната „Бра!ќа Рамиз Хамид", Скопје на име 
Та,ир Арифов, Скопје. (2963) 

Воена книшка, издадена во (Скопје на име Вла-
до Арсов, Скопје. (2964) 

Свидетелства -за завршено III, IV и диплома 
за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце 
Делчев" во Куманово на име Ибраими Нури, с. 
Липково, Куманово. - (2965) 

Воена книшка, издадена во (Скопје на име На-
зим Сулејмани, Скопје. (2966) 

З,дравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Ивиде!1 Сељами, Скопје. (2967) 

(Работна ,книшка, на име Димчески Борко, ул. 
„Цане Коњарец" бр. 3711, Прилеп. (2969) 
' Свидетелство за VIII одделение н а име Ш и к -

лески Миливој, с- Тополчани, (Прилеп. (2970) 
Свидетелст,во з а VIII (одделение, издадено од 

ЦОУ „Петре Поп Арсов" Богомила на . име Ари-
зан овски Светозар, Богомила. (297,1) 

З,дравствена легитимација на име Поповски Де-
јан, ул. „Илинденска" бр. 210/8, Тетово. (2972) 

Свидетелство 'за IV клас н а име Идризи Идзет, 
с. Пашат\и1ца, Тетово. . (2973) 

Свидетелства за И, III и- IV година, издадени 
од Медицинското училиште во Тетово на име Ли-
рије Јашари, ул. „Драге Тодороски"'' бр. . 2, Гос-
тив,ар. ' (3061) 

(Свидетелство на име Нуриазмен Рамадани, с. 
Гра,дец, Гостивар. ^ (3062) 

Свидетелства за I, II, III и XV одделение на 
име Абази Вадедин, Гостивар. (3063) 

Свидетелство за средно образование и од I I и 
III подигаа, издадени од ЕМАУЦ „Гошо Викентиев" 
— Кочани на име Зафиров Миле, ул. „11 Октом-
ври" ф . 17, Делчево. (3064) 

Свидетелство за VIII одделение на име Пет-: 
рушева Петкана, ул. ,,.М. Тито" бр. 180, Титов Ве-
лес. , (3065) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зехи-
ров Т. Мирко, ул. „Илинденска" бр. 2, Кочани. 

(3066) 
Свидетелство за I ,година, из,дадено од Гим-

назијата „Гоце Делчев" — Куманово, на име Му-
са Алими, с. Оризари, Куманово. ^ (3068) 

Воена ,книшка, издадена во (Скопје н а име Ш а -
мак л Грицовиќ, Скопје. (3069) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ари-
т,он говски Јован, Скопје. (3070) 

,Прва категорија на приоритет при вработу-
вање, ,издадена од Заводот за вработување — 
Скопје на име Медини Нуредин,. с. Кондово, Скоп-
ско. . (307.1) 
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Свидетелство за завршен, испит, издадено од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" во Скопје 
на име Петар Ристиќ, Скопје. ' (6365) 

Автобуска карта за слободно возење, издадена 
од ГСП - Скопје на име Тони Ристовски, Скопје. 

(6366) 
Свидетелство на име Феик Рамадани, ул. „Цве-

тан Димов" бр. 815, Скопје. (6369) 
Свидетелство на име Марија ,Галеска, ул. „М. 

Ацев" бр. 11.2, Прилеп. (6370) 
Здравствена легитимација на име Снежана Ди-

митриоски, ул. „Орде Чопела" бр. 124, Прилеп. (6371) 
Свидетелство на име' Гордана Јонеска, ул. „Ј. 

Јорданоски" бр. 103, Прилеп. (6372) 
Здравствена легитимација на име Дивна Ѓурев-

ска, ул. „Карл Маркс" бр. 114, Куманово. (6373) 
Здравствена легитимација на име Това С е м е н -

ковска, с. Младо Нагоричане, Куманово. (6374) 
Воена книшка на име Начо Ѓалев, ул. „Ленин" 

бр. 29, Кавадарци. . (6375) 
Воена книшка на име Неби Етеми, с. Палатица, 

Тетово.. (6376) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фатиме Делбени, с. Боговиње, Тетово. (6377) 
Лична карта на име Фатиме Делбени, с. Богови-

ње, Тетово. - (6378) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Болничко-диспанзерска де ј -

ност при Медицинскио.т центар во Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на-упразнетите работни места: 

— еден - раководител на неуропсихијатриска 
служба' (реизбор), 

- Согласно членот 61 и 6-7 од Законот за1 изград-
ба на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ", бр. 35/73) и член 25 и 26 од Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ", бр. 24/74), ВО „Трготекстил" увоз-извоз ООЗТ 
Ангро,продажба ( — С к о п ј е 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност на изведување на работи — из-
градба на дистрибутивен центар во реонот на ули-
ца „820", нас. Маџари — Скопје. 

1. За отстапување изградба на дистрибутивен 
центар во реонот на улица „820" населба Маџари 
— Скопје. 

2. Ориентационата вредност на градежните ра-
боти изнесува 280.000.0010 динари. 

3. Рокот за изведување на работите е максимум 
24 месеци. 

' 4. Рокот за поднесување на писмените пријави 
е 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". Изборот на подобни работни ор-
ганизации ќе се изврши во рок од 3 дена по за -
вршувањето на конкурсот. 

' 5. Учесниците на конкурсот за! резултатите од 
конкурсот ќе бидат известени во рок од 3 дена по 
извршениот избор на подобност. , ' (351) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство 
— Скопје ' 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р , С 

— еден анестезиолог. 

Услови: 

Покрај општите услови предвидени во законот, 
пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и 
посебните: 

— кандидатот под реден број 1 треба, да има 
завршено медицински факултет, положен специја-
листички испит по неуропсихијатрија и да има 5 
години работно искуство, . 

— кандидатот под реден број 2 треба Да има 
завршено медицински факултет и положен специ-
јалистички испит по анестезиологија. 

Личен доход според Правилникот за распредел-
ба на средствата за4 личните доходи и за заедничка 
потрошувачка во ООЗТ Болничко-диспанзерска деј -
ност при Медицинскиот центар — ,Куманово. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на (СРМ". 

Кандидатите покрај молбата треба да ги доста-
ват и следните документи: 

1. уверение за положен специјалистички испит, 
2. извод на родените и . 
3. работна книшка. 

Молбите, се доставуваат до Советот на ООЗТ 
Болничко-диспанз.ерска дејност при Медицинскиот , 
центар — Куманово ,соба број 39. -

за реизбор и избор на следните работни места: 

— еден наставник во сите звања по предметот 
цвеќарство со основи на паркарство; 

— реизбор на еден асистент по предметот на-
воднување. 

Кандидатите треба . да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и согласно донесениот Правилник за утврду-
вање на критериуми за пополнување на наставни-
те, научните и стручните звања на РО Земјодел-
ски факултет — Скопје. ' -

Пријавите се поднесуваат, до ООЗТ Институт 
за полјоделство и градинарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. . ' . 

'Пријавата , куса биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетиран^! документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето, , 0350) 
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с о о п ш т е н и е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 1:7/79), соб-
ранијата на општините Центар и Карпош, објаву-
ваат, дека поради истек на мандатот, ќе извршат 
избор на тројца судии на Општинскиот суд Скопје 
I Скопје. 

Заинтересираните кандатите треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со , потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да имаат положен правосуден испит, и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција . 
Пријавите за избор се поднесуваат до Коми-

сијата за прашањата на изборите и именувањата 
на Собранието на општината Карпош — Скопје, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на сооп-
штението. (357) 

506. Решение за одобрување употребата на 
учебникот „Читанка за VII и VIII одде-
ление на албански јазик" — — — — 479 

СОДРЖИНА 

Страна 

495. Уредба за номенклатурата на називите 
на работите и задачите во републичките 
органи на управата и условите за нивно-
то вршење — — — — — — — — 745 

496. Решение за разрешување индивидуален 
работоводен орган на Ансамблот за на-
родни игри и песни „Танец" — Скопје 747 

497. Решение за назначување советник во 
Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 747 

498. Решение за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на Ансамблот за народ-
ни игри и песни „Танец" — Скопје - 747 

499. Решение за именување член на Комиси-
јата за исклучително материјално обез-
бедување на учесниците од Народноос-
лободителната војна — — — — — 747 

500. Одлука за престанување на употреба на 
придружна учебна литература — — — 747 

501. Одлука за престанување на употреба на 
придружна учебна литература — — — 748 

5Ш. Решение за одобрување на употребата на 
учебникот „Француски јазик за VIII од-
деление" — — — — — — — — 748 

503. Решение за одобрување употребата на 
учебникот „Немачки језик за II разред 
средњег усмереног ,образовани" — — 749 

504. Решение за одобрување употребата на 
учебникот , ,Дактилографиј а" — — — 749 

505. Решение за одобрување употребата на 
учебникот „Читанка за V и VI одделение 
на албански јазик" — — — — — — 749 

507. Решение за одобрување употребата на 
привремениот учебник „Читанка за II од-

, деление" — — — — — — - — 749 

508. Решение за одобрување употребата на 
учебникот „Оториноларингологија" за III 
клас на медицинските училишта — — 760 

509. Решение за одобрување на употребата 
на учебникот „Литература за I клас со 
теорија на литературата на албански ј а -
зик" - — — — — — — - - — 750 

510. Решение за одобрување употребата на 
учебникот „Гинекологија и акушерство" 760 

511. Решение за одобрување употребата на 
учебникот „Технологија на преплетување 
на плетиво" — — — — — — — — 750 

512. Решение^ за одобрување употребата на 
учебникот „Граматика за VIII одделе-
ние на албански наставен јазик" - — 750 

513. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 50/81 од 23 септември 1981 го-
дина - - - - - - - - - 751 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ ѕ 

295. Одлука за утврдување на висината на 
придонесите за здравствено осигурува-
ње на земјоделците — — — — — 751 

296. Одлука за утврдување на основици за 
, пресметување и плаќање на придонеси 

за здравствено осигурување на осигуре-
ници за кои со закон не се утврдени 
основици, к а к о - и висината на придоне-
сот за одделни категории осигуреници 752 

297. Одлука за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење здрав-
ствена заштита во странство — — — 753 

298. Одлука за утврдување на висината на 
стапката на придонесите за здравстве-
но осигурување на работниците — — 754 

299. Статутарна одлука за измена на Стату-
тот на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на град Скоп-
је - - - - - - - - . - - 754 

РАДОВИШ 

300. Одлука за ослободување од плаќање при-
донес за вработување за месеците ноем-, 
ври и декември 1981 година — — — 755 

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


