
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 8 септември 1980 
С к о п ј е 

Број 29 Год, XXXVI 

Претплатата за 1980 година гоне* 
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 4)0100-603-12498 

385. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

ваше на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/79), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕН-

ЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. Во Одлуката за компензација на цената на 
лебот („Службен весник на СРМ", бр. 43/79, 10/80 
и 27/80), точката 5 се брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила ^наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 23 јули 1980 година. 

Бр. 23-1603/1 
19 август 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

10. Трендова Бота, претседател на Секцијата 
за општ еств ено - економски и самоуправни односи 
во (социјалната политика; 

11. Џундев Петар, член на Извршниот совет и 
републички секретар за здравство и социјална по-
литика. 

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

Бр. 17-1500/1 
17 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот солет, 
Благој Попов, е. р. 

386. 
Врз асанова на член 12 став 2 од Законот за 

посебен додаток на пензијата на определени ко-
рисници на пензија („Службен весник на СРМ" бр. 
23/80) и член 21 од Деловникот на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/76 и 15/80), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, на седни-
цата одржана на 17. VII. 1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТ-
ВОТО НА НОСИТЕЛ НА ОДГОВОРНИ ДОЛЖНО-
СТИ И НОСИТЕЛ НА РАКОВОДНИ ДОЛЖНОСТИ 

ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

I. За претседател и членови на Комисијата за 
утврдување својството на носител на одговорни дол-
жности и носител на раководни должности од осо-
бено значење се именуваат: 

а) за претседател: 
— Вера Димитрова, член на Извршниот совет 

на Собранието на СР Македонија; 
б) за членови: 
1. Бошков Илија, секретар на СИЗ за пензи-

ското и инвалидското осигурување; 
2. Беличанец Илија, секретар на Републичкиот 

одбор на СЗБ од НОВ на Македонија; 
3. Гиновски Лазар, член на Советот на Репуб-

ликата; 
4. Јусуфи Алириза, од Куманово; 
5. Мојсов Андон, член на Извршниот совет и 

републички секретар за труд; 
6. Петровски Милан, секретар на Градскиот од-

бор на СЗБ од НОВ — Скопје; 
7. Софронмевски Томо, претседател на Комиси-

јата за боречки прашања на Собранието на СР Ма-
кедонија; 

8. Топурковски Димитар, член на Претседател-« 
сивото на РО на СЗБ од НОВ на Македонија; 

9. Тозија Фана, член на Советот на Републи-
ката; 

387. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за 

подрачјата на општините во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („'Службен весник на СРМ" 
бр. 2/65 и 16/77) и Решението на Собранието на 
општината „Гази Баба" бр. 08-2723 од 27 маЈ 1900 
година, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА НАСЕЛЕНОТО 

МЕСТО „БЕЛИМБЕГОВО" ВО „ИЛИНДЕН" 

I. Се променува називот на населеното место 
„Белимбегово" во „Илинден" — Општина „Гази 
Баба". 

II. Ова решение влегува во сила осмиот Ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1130/1 
17 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е, р. 

388. 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ре* 

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

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

КИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА 

1. Се именува за директор на Републичкиот 
завод за информатика Симо Ивановски, досегашен 
главен и одговорен уредник на весникот „Трудбе-
ник" — Скопје. 

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

Бр. 17-1499/1 
17 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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389. 
Врз основа иа член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија Бранко Фрицханд, досега-
шен советник на републичкиот секретар за еко-
номски односи со странство. 

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

Бр. 17-1498/1 
17 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

390. 
Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70, 
26/71 и 29/73), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГРАДНИ БО-

ЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ 
I. Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија дава согласност на 
Одлуката на Советот на Институтот за градни бо-
лести и туберкулоза на СРМ за директор на Ин-
ститутот да се именува 

— проф. д-<р Кирил Минчев, досегашен дирек-
тор на Институтот. 

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

Бр. 17-1473/1 
10 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

391. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
број 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУ-

КА И ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Се разрешува од функцијата советник на ре-

публичкиот секретар за наука и образование Јован 
Станковски, поради исполнувањето на условите за 
пензија, сметано од 1. VIII. 1980 година. 

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

Бр. 17-1464/1 
10 јули 1980 година 

Скопје 

392. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА САМОС-
ТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата самостоен со-
ветник во Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија Благој Нико-
ловски, поради исполнувањето на условите за пен-
зија, сметано од 1. VIII. 1980 година. 

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

Бр. 17-1465/1 
10 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

393. 
Врз основа на член 16 и член 29 став 3 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

1. Томе Георгиевски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за труд, повторно се именува на 
иста функција. 

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

Вр. 17-1466/1 
10 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

394. 
Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од За-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ 

1. Горѓи Илиевски, советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи, повторно се име-
нува на иста функција. 

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

Бр. 17-1467/1 
10 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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395. 
Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од За-

конот за републичката управа („Службен весник 
на СРИ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на 
Собранието <на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ 

1. Најден Настев, советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи, повторно се име-
нува на иста функција. 

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

Бр. 17-1468/1 Претседател 
10 јули 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

396. 
Врз основа на член 16 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" бр, 
17/65 и 16/69) и член 3 од Уредбата за образување 
совет за иселенички прашања на Извршниот со-
вет („Службен весник на СРМ" бр. 34/65 и 36/65), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАША-
ЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Арсо Арсовски, потпретседател на Советот за 
иселенички прашања на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, повторно се именува на иста функција. 

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

Вр. 17-1463/1 Претседател 
10 јули ,1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

397. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи го 

членот 40 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен 
од работниците на Основното училиште „Толи Зор-
думис" во Куманово со референдум одржан на 29 
декември 1977 година, на основа членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и членот 15 алинеја 3 
и членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 3 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот за 
распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка, донесен од работниците во Основното 
училиште „Толи Зордумшс" во Куманово со рефе-
рендум одржан на 29 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Толи Зор-
думис" во Куманово на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија пред-
лог за оценување уставноста и законитоста на чле-
нот 40 од правилникот означен во точката 1 на оваа 

одлука. Според наводите во предлогот овој член 
од правилникот бил пр от ив устав ен и незаконит за-
тоа што различно ги вреднувал работите и работ-
ните задачи на наставниците што изведувале одде-
ленска настава, а имале завршено средна стручна 
подготовка — учителска школа, и наставниците за 
ваква настава со завршена виша стручна подготов-
ка и тоа за 60 бода месечно по основот тековен 
труд, што не било во согласност со уставното наче-
ло на распределба според трудот и постигнатите 
резултати во работата. 

4. На седницата Судов утврди дека со членот 
34 од оспорениот правилник, меѓу другите основи, 
се предвидени и основите обем на работата и сло-
женост на работата. Понатаму, со членовите 37, 38 
и 39 од правилникот се групирани според сложе-
носта работите и работните задачи на сите врабо-
тени (од I до XIII), па работите на наставниците 
во одделенска настава се групирани во четврта 
група, а на наставниците во предметна настава во 
петта група, со тоа што се еднакво вреднувани (5 
бода за секој работен час). Меѓутоа, со оспорениот 
член 40 од правилникот, покрај утврдените осно-
ви, воведен е нов основ „стекнати знаења и струч-
на оспособеност", при што по овој основ се прави 
разлика, така што наставниците со средна стручна 
подготовка добиваат 30 бода, а со виша стручна 
подготовка 100 бода. 

Од изнесеното произлегува дека при вредну-
вањето на работите и работните задачи на настав-
но-образовниот кадар во училиштето, стручната 
подготовка како израз на сложеноста на работите 
и работните задачи е вклучена во основот сложе-
ност и преку него вреднувана во членот 39, а во 
членот 40 повторно се предвидува стручната под-
готовка како посебен основ за распределба на сред-
ствата за лични доходи и при тоа различно се 
вреднува трудот на наставниците за вршење на 
исти работи и работни задачи и тоа во зависност 
од степенот на стручната подготовка на секој ра-
ботник. 

5. Според начелото на распределба според тру-
дот содржано во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување на негови-
те 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 најосновната 
организација. 

Во остварувањето на ова начело, работниците 
во основната организација се должни да утврдат 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи со кои треба да се обезбеди личните 
доходи на работниците да се утврдуваат врз осно-
ва на нивниот придонес во работата и во зависност 
од резултатите на трудот и работењето што ќе ги 
оствари основната организација. Еден од основите 
за утврдување на работниот придонес на работни-
кот е сложеноста на работите и работните задачи, 
која најчесто се изразува преку стручната подго-
товка на работникот. 

Со оглед на тоа што во членот 40 од оспоре-
ниот правилник се предвидува стручната подготов-
ка како самостоен основ за распределба на средст-
вата за лични доходи иако таа е еднаш вредну-
вана по основот сложеност на работите и работ-
ните задачи, Судов оцени дека членот 40 од оспо-
рениот правилник не е во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот изразено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд. 

На оанова изнесеново Судов одлучи како во 
точката .1 на оваа одлука. 

У. бр. 95/80 
26 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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398. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на финансиските програ-
ми за уредување на градежното земјиште за 1977, 
1978 и 1979 година, донесени од Собранието на град 
Скопје, врз основа членот 433 од Уставот на ОР 
Македонија и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по одржана-
та јавна расправа на 28 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 1 под г) на де-
лот V од Финансиската програма за уредување на 
градежното земјиште во 1978 година, донесена од 
Собранието на град Скопје на 20 јануари 1978 го-
дина и точката 1 под и) на делот V од Финансис-
ката програма за уредување на градежното зем-
јиште во 1979 година, донесена од Собранието на 
11рад Скопје на 27 февруари 1979 година, во време-
то на нивното важење, не биле во согласност со 
Законот за уредување на градежното земјиште. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Окружниот суд во 
Скопје за оценување уставноста и законитоста на 
Финансиската програма за уредување на градеж-
ното земјиште во 1977 година, донесена од Собра-
нието на град Скопје на 30 март 1977 година и за 
оценување уставноста и законитоста на финансис-
ките програми означени во точката 1 на оваа одлу-
ка во поглед на другите нивни одредби. 

3. Точката 1 на оваа одлука има дејство на од-
лука со која се поништува општ правен акт. 

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

5. Окружниот суд во Скопје поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на точката 1 
под г) и ѓ) на делот V од Финансиската програма 
за уредување на градежното земјиште во 1977 го-
дина, донесена од Собранието на град Скопје на 20 ј а-
нуари 1978 година и на точката 1 под и) и з) на дел V 
од Финансиската програма за уредување на градеж-
ното земјиште во 1979 година, донесена од Собранието 
на град Скопје на 27 февруари 1979 година. Според 
наводите во предлогот, оспорените акти биле про-
тивуставни и незаконити затоа што имале поврат-
но дејство во поглед на обврската за плаќање на-
доместок на трошоците за уредување на градеж-
ното земјиште и затоа што во нив била предвидена 
обврска за плаќање надоместок на трошоците за 
уредување на градежното земјиште на кое такво 
уредување не се вршело. 

Предлагачот дополнително го прошири пред-
логот за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените финансиски програми во целост, затоа 
што не биле во согласност со Законот за градеж-
ното земјиште во поглед на наплатата на сторените 
трошоци за уредувањето на градежното земјиште. 
Имено, од програмата произлегувало дека ова на-
платување има карактер на придонес, па таквиот 
начин на регулирање на обврската за плаќање на 
трошоците за уредување на градежното земјиште 
водел кон неправилно прибирање материјални 
средства од граѓаните, односно инвеститорите. 

Во одговор на наводите во предлогот и на јав-
ната расправа, застапникот на Собранието на град 
Скопје, како доносител на оспорените акти, ја оспо-
ри основаноста на предлогот и наведе дека оспоре-
ните акти немаат повратно дејство затоа што меѓу 
сите едногодишни програми постоел одреден кон-
тинуитет на правно регулирање при што можно 
било обврската за плаќање на трошоците за кому-
нално уредување на градежното земјиште да на-
станала во времето на важењето на некоја пора-
нешна финансиска програма, а висината на таа 
обврска да се усогласува со нова финансиска про-
грама. Во врска со наводот дека е спротивно на за-
конот да се наплатува надоместок за уредување на 
градежно земјиште на кое такво уредување не се 
врши, доносителот на оспорените акти наведе дека 

на овие подрачја се изградени патишта, струја, и 
водовод поради што била и пропишана обврската 
за плаќање на трошоците на уредувањето. Во врска 
со прашањето за карактерот на обврската за пла-
ќање на трошоците за уредување на градежното 
земјиште (надомест или придонес) доносителот на-
веде дека оваа обврска е надомест на трошоците 
кои се утврдуваат по систем на- просечни трошо-
ци на големи комплекси на градежно земјиште, па 
според тоа, можно било за една локација да има 
помали трошоци за уредување, а за друга тие тро-
шоци да се поголеми, меѓутоа утврдување на об-
врската на инвеститорите се определува со про-
сечните трошоци за уредување. 

6. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека од трите оспорени фи-
нансиски програми, во времето на поведувањето 
постапка во сила била само оспорената финансис-
ка програма за 1979 година. Оспорената финансис-
ка програма за 1977 година престанала да важи 
на 31 декември 1977 година, а тоа значи дека од 
престанокот на важењето на оваа финансиска про-
грама до поведувањето постапка поминало повеќе 
од една година. Во претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот исто така утврди дека со 
оспорените финансиски програми се определува 
подрачјето на кое се врши уредување на градеж-
ното земјиште, изворите на средствата, начинот на 
нивното здружување и насочување како и дина-
миката на извршување на работите на ова уреду-
вање. Во делот II на оспорените финансиски про-
грами се определува обемот на уредувањето и сте-
пенот на опремувањето со комунални објекти и 
инсталации и се предвидува дека подготвувањето 
и опремувањето на земјиштето ќе се врши во рам-
ките на расположивите средства и ќе се води смет-
ка да се обезбеди нормално функционирање на об-
јектите. 

Финансиската програма за уредување на гра-
дежното земјиште во 1977 година во делот V, и 
другите оспорени финансиски програми во соод-
ветните одредби, ги определуваат изворите на сред-
ствата и начинот на нивното здружување и на-
сочување, така што трошоците за подготвување 
на земјиштето паѓаат на товар на инвеститорите, а 
трошоците за изградба на комунални објекти и 
инсталации од заедничко значење паѓаат на товар 
на инвеститорите на Собранието на Градот. Во 
точката 1 под г) на делот V од оспорената финан-
сијска програма за 1978 година се определува „за 
објектите што се изградени без регуларна докумен-
тација до крајот на 1977 година, а се вклопуваат 
во урбанистичкиот план, учеството во трошоците 
да изнесува 100°/о од тарифата за 1978 година, и 
тоа веднаш". Оспорената финансиска програма за 
1979 година во точката 1 под з) на делот V содр-
жи идентична одредба, со тоа што основа за утвр-
дување на трошоците е тарифата од 1979 година. 

Судов исто така утврди дека во точката 1 под 
ѓ) на делот V од оспорената финансиска програма 
за 1978 година е содржана следнава одредба: 

,,ѓ) за урбаеизирани селски населби каде сега 
не се врши уредување на земјиштето, сопствени-
ците кои сакаат да градат ќе учествуваат со 5.000 
динари". 

Во оспорената финансиска програма за 1979 
година во точката 1 под и) на делот V обврската 
на инвеститорите е определена на следниов начин: 

„и) за урбанизирани селски населби каде. што 
сега не се врши уредување на земјиштето, сопстве-
ниците кои сакаат да градат ќе учествуваат со 100 
динари по т 2 . За куќи за одмор и рекреација: 

од 12— 35 т 2 150 дин. т 2 

од 35— 55 т 2 200 дин. т з 
од 55— 75т2 250 дин. т * 
од 75—1100 т 2 350 дин. т * 
преку 100 т 2 500 дин. т 2 " 

7. Според членот 2 од Законот за уредувањето 
на градежното земјиште од 1972 година, кој е исто-
ветен со членот 38 од Законот за градежното зем-
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јиште од 1979 година, изградбата на станбени, сто-
пански, комунални и други објекти се врши на 

* уредено градежно земјиште. Овие објекти, според 
наведените одредби, можат да се градат и на зем-
јиште што не е уредено. Во тој случај корисникот 
е должен, врз основа на договор, да го уреди зем-
јиштето. Според членот 41 од Законот за градеж-
ното земјиште од 1979 година, пак, во уредувањето 
на градежното земјиште и во неговото финансира-
ње учествуваат: општината, месната заедница, са-
моуправните интересни заедници и други органи-
зации на здружениот труд, како и инвеститорите. 
Според членот 11 став 2 од Законот од 1972 го-
дина, со програмата за уредување на градежното 
земјиште се утврдува учеството на одделните уче-
сници во финансирањето на .уредување на гра-
дежно земјиште. Такви одредби содржи и членот 
41 став 2 од Законот од 1979 година. 

Поаѓајќи од овие законски одредби Судов оце-
ни дека одредбата од точката 1 под и) на делот V 
од оспорената финансиска програма за 1979 година, 
надоместокот за уредување на градежното зем-
јиште кој го плаќаат инвеститорите на куќи за 
одмор и рекреација, го определува по посебна ска-
ла во зависност од големината на изградениот про-
стор на куќите за одмор и рекреација, а не на на-
чин на кој тој надоместок се определува согласно 
со Законот за уредување на градежното земјиште. 
Поради тоа Судов најде дека овие одредби не се 
во согласност со членот 10 од Законот за уредува-
ње на градежното земјиште од 1972 година, односно 
членот 42 од Законот за градежното земјиште од 
1979 година. 

Според членот 10 од Законот за уредување на 
градежното земјиште од 1972 година, со договор 
меѓу општината, организацијата за стопанисување 
со градежното земјиште, комуналните организации 
на здружениот труд и други заинтересирани орга-
низации на здружениот труд, се утврдува начинот 
на финансирањето на трошоците за уредување на 
градежното земјиште. Законот за градежното зем-
јиште од 1979 година во членот 42 содржи поинак-
ви и попотполни одредби за тоа. Според него, за 
уредување на градежното земјиште се плаќа надо-
месток, кој се утврдува со договор. Износот на на-
доместокот, согласно со програмата за уредување 
на градежното земјиште, се утврдува сразмерно со 
вкупните трошоци за уредување на поголеми ком-
плекси на градежно земјиште, земајќи ја предвид 
и нивната намена, положба и други посебни свој-
ства. За градежното земјиште, пак, на кое се доз-
волува градба, а не се врши уредување на тоа зем-
јиште, не може да се пропише обврска за плаќање 
надоместок за уредување при издавањето на доз-
вола за градба, затоа што прашањето на евентуален 
надоместок се уредува тогаш кога ќе почне уре-
дувањето на тоа земјиште. 

Со оглед на изнесените законски одредби, Су-
дов оцени дека не е во согласност со законот да се 
предвидува плаќање надоместок за уредување на 
градежното земјиште на кое не се врши уредува-
ње, па утврди дека точката 1 под ѓ) од делот V 
од финансиската програма за 1978 година и точ-
ката 1 под и) на делот V од финансиската програ-
ма за 1979 година, во времето на нивното важење, 
не биле во согласност со Законот за уредување на 
градежното земјиште. 

Судов смета дека е неоснован наводот на пред-
лагачот за постоењето на повратно важење на ос-
порените Финансиски програми. ѕ Судов застана на 
вакво становиште затоа што оцени дека обврската 
за плаќање надоместок за комунално уредување за 
објектите изградени без одобрение на надлежен 
орган не настанува во времето на градењето на об-
јектот, туку во моментот кога тој објект е „вкло-
пен" во урбанистичкиот план и со тоа е легализи-
р а ^ во смисла на прописите за условите и начинот 
за изградба на објекти на граѓани и граѓанско-
правгни липа. Според тоа, за утврдување висината 
на надоместокот за комунално уредување за об-
јектите изградени без одобрение на надлежен ор-
ган нема правно значење финансиската програма 

која важела во времето на градењето на тој објект, 
туку овој надоместок се наплатува според финан-
сиската програма која важела во моментот на 
вклопувањето на објектот во планот. Оттука про-
излегува дека одредбите од оспорените финансис-
ки програми кои се однесуваат на напред наведе-
ното прашање не се во несогласност со Законот за 
уредување на градежното земјиште. 

Според ставот 2 на член 419 од Уставот на СР 
Македонија, Уставниот суд на Македонија може 
да ја оценува уставноста на законите и уставноста 
и законитоста на прописите и општите акти што 
престанале да важат, ако од престанокот на ва-
жењето до поведувањето на постапка не поминало 
повеќе од една година. 

Со оглед на тоа што од престанокот на важе-
њето на финансиската програма за 1977 година 
до поведувањето постапка поминало повеќе од 
една година, Судов најде дека не постојат процесни 
претпоставки за оценување на тој акт, а барањето 
за оценување на другите одредби од оспорените 
финансиски програми за 1978 и 1979 година го одби 
затоа што оцени дека не се во несогласност со 
Уставот и законот. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 151/79 
28 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

399. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на алинејата 2 на член 
35 од Правилникот за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка на работниците во 
Основното училиште „Никола Петров — Русински" 
во село Русиново, општина Берово, донесен со ре-
ферендум на 18 јануари 1978 година, и на ставот 
1 на членот 32 од Методологијата за мерење и 
оценување на резултатите од трудот на работни-
ците во основното училиште „Никола Петров Ру-
сински" во село Русиново, општина Берово, доне-
сена со референдум на 2 април 1979 година, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, 
членот 15, алинеја 2 и членовите 17 и 20 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 17 април 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) алинејата 2 на член 35 од Правилникот за 

распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка на работниците во Основното училиште 
„Никола Петров — Русински" во село Русиново, 
општина Берово, донесен со референдум на 18 ја-
нуари 1978 година, и 

б) ставот 1 на член 32 од Методологијата за 
мерење и оценување резултатите од трудот на ра-
ботниците во основното училиште „Никола Петров 
— Русински" во село Русиново, општина Берово, 
донесена со референдум на 2 април 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Никола 
Петров — Русински" во село Русиново, општина 
Берово, на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 187/79, донесено на седницата одржана на 27 
декември 1979 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на оспорените од-
редби од актите означени во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
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за нивната согласност со начелото на распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од За-
конот за здружениот труд, како и спротивноста со 
ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование. Воедно, пред Судов 
основано се постави и прашањето за согласноста на 
оспорените одредби со ставот 3 на член 129 од За-
конот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи ги оспорените самоуправни 
општи акти на училиштето, во текот на постапка-
та и на седницата, Судов утврди дека во членовите 
26 и 32 од правилникот за личните доходи .на учи-
лиштето е предвидено пресметувањето на личните 
доходи и квалификацијата на утврдените основи за 
распределба на средствата за лични доходи да се 
врши' според методологијата за мерење и оцену-
вање на резултатите на трудот на работниците во 
училиштето, а според алинејата 2 на член 35 од 
правилникот стручната подготовка односно работ-
ните способности стекнати со работа, како прет-
поставка за успешно вршење на работите и работ-
ните задачи, е предвидена како еден од елементите 
со кој се искажува вредноста на работите и работ-
ните задачи за секој работник во училиштето. 

Разгледувајќи ја оспорената методологија, Су-
дов исто така утврди дека според ставот 1 на чле-
нот 32 секој работник во училиштето е должен 
стручно да се усовршува и да стекнува повисок 
степен на образование. За секој стекнат степен на 
образование работникот има право на зголемена 
аконтација на личниот доход и тоа за средна 
стручна подготовка со 60 бода, за виша со 125 и за 
висока со 190 бода. 

Другите предвидени основи во правилникот за 
личните доходи со методологијата се разработени 
на елементи и за секој од нив се утврдени и мери-
ла, така што е разработен и основот сложеност на 
работите и работните задачи како за наставници-
те, така и за другите работници во училиштето. 

5. Судов утврди дека алинејата 2 на член 35 
од оспорениот правилник и ставот 1 на член 32 
од оспорената методологија за мерење и оцена на 
резултатите од трудот е во спротивност со ставот 
3 на член 129 од Законот за здружениот труд за-
тоа што покрај утврдените основи обем, сложе-
ност, одговорност и услови за работа, како посе-
бен основ за утврдување вредноста на работите 
и работните задачи е предвидена и стручната под-
готовка која, како израз на сложеноста на работи-
те и работните задачи, веќе е вреднувана во осно-
вот сложеност. Ова затоа што, кога веќе е пред-
виден основот сложеност и кога за него се утвр-
дени мерила, не е во согласност со начелото на 
распределба според трудот определувањето на 
стручната подготовка како посебен основ за вред-
нување на придонесот на работникот надвор од 
основот сложеност бидејќи на тој начин еден ист 
основ ива пати се вреднува. 

Исто така Судов утврди дека и ставот 1 на 
член 32 од оспорената методолошка не е во сог-
ласност со ставот 3 на член 129 од Законот за здру-
жениот труд затоа што и со него како посебен ос-
нов за зголемување на аконтацијата на личниот 
доход е утврдена стручната подготовка. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование 
(..Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4^77, 9/77 и 
48/78) наставници за одделенска настава во основ-
ното училиште можат да бидат лица што завршиле 
филозофски Факултет — педагошка група и педа-
гошка академка — отсек за одделенска настава и 
липа тито завршиле учителска школа. Наставници 
по предметна настава во основното училиште, спо-
ред ставот 2 од истиот член од означениот закон 
можат да бидат липа што завршиле едноноедметна 
или двоттредметна соодветна група за образование 
на наставници на Факултет, висока школа, ли-
ковна академии а, музичка академија, педагошка 
ака^мита или винта шкода. 

Според мислењето на СУДОВ, стручна тп подго-
т о ^ а како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-

темот на распределбата на средствата за лични до-
ходи, така што за работите и работните задачи за 
кои е предвиден повисок степен на стручна подго-
товка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето на начелото на распре-
делба според трудот да се предвидува повисоко ме-
рило по основот сложеност во однос на работите и 
работните задачи за кои е предвиден понизок сте-
пен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите 
кога за вршење на одредени работи и работни за-
дачи се предвидени повеќе степени стручна подго-
товка, вреднувањето на тие работи се врши според 
нивната сложеност, а не според подготовката што 
ја има конкретниот работник. Имено, ако за врше-
ње на одредени работи и работни задачи алтерна-
тивно се утврдени повеќе степени на стручна под-
готовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи 
и работни задачи е таква што може со успех да ги 
врши секој од работниците што има еден од утвр-
дените степени на стручна подготовка. На овој на-
цин не се обезвреднува значењето и влијанието на 
стручната подготовка во развиен систем на основи 
и мерила за распределба на средствата за лични 
доходи затоа што докoлку работникот со понизок 
степен на стручна подготовка, при утврдувањето на 
конкретните резултати постигнати во работата по-
каже дека работите и работните задачи ги извр-
шил со поголем успех по квантитет и квалитет, 
тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот личен 
доход. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од 
методологијата, која се однесува на сите работни-
ци во училиштето, па според тоа и на наставници-
те, се прави разлика во распределбата која се дол-
жи само на степенот на стручната подготовка на 
настав/шжот, иако наставно-образовната работа во 
основните училишта по правило е еднаква, Судов 
утврди дека ставот 1 на член 32 од Методологијата 
за мерење и оценување на резултатите од трудот 
на работниците во училиштето одделно не е во сог-
ласност со начелото на наградување според трудот 
предвидено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, како и тоа дека е во спротив-
ност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование. 

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

У. бр. 187/79 
17 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

400. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 9 под ѓ) од 
Тарифата за утврдување цената на услугите што 
ги врши Комуналното стопанско претпријатие „Те-
тово" од Тетово, донесена од работничкиот совет 
на претпријатието на седницата одржана на 20 мај 
1977 година, на основа членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки по одр-
жаната јавна расправа, на 28 мај 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на работничкиот со-
вет на Основната организација на здружениот труд, 
XII градилиште — Тетово во состав на градеж-
ната работна организација ..Гранит" во Скопје за 
оценување уставноста и законитоста на точката 9 
под „ѓ") од Тарифата за утврдување цената на 
услугите што ги врши Комуналното стопанско прет-
нрт/И атие „Тетово" од Тетово, донесена од работ-
!Ничкт4пт совет на поетпритатието на седницата одр-
жана нп 20 мај 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ". 
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3. Работничкиот совет на основната организа-
ција на здружениот труд, XII градилиште во сос-
тав на Градежната работна организација „Гранит" 
од 'Скопје, на Уставниот суд на Македонија му под-
несе предлог за оценување уставноста и закони-
тоста на точката 9 под „г") од тарифата означена 
во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во 
предлогот означената тарифа била неуставна за-
тоа што предвидувала (градежните организации на 
здружениот труд, при градба на објекти, за изне-
сување на смет да плаќаат надоместок 2 динари 
месечно по метар квадратен од сета површина на 
градилиштето. Предлагачот смета дека плаќањето 
на надоместокот не било во согласност со ставот 5 
на дел III од Основните начела, со ставот 2 на 
член 13 и ставот 3 на член 17 од Уставот на СР 
Македонија, според чии одредби, никој не може 
ниту посредно ниту непосредно да се стекнува со 
материјални и други користи со експлоатација на 
туѓиот труд, поточно дека работниците во здруже-
ниот труд не можат да стекнуваат материјална ко-
рист и други погодности што не се засновани врз 
вложен труд. Ова затоа што при градбата на гра-
дежните објекти не се стварал -смет, туку се натру-
пувале градежни материјали (земја, шут, вар, ча-
кал и друга груба амбалажа) кои не можеле да се 
сметаат како смет, а комуналната работна орга-
низација не можела да врши таква услуга и фак-
тички не ја вршела. Освен тоа, оспорената тари-
фа била незаконита и затоа што на неа не била 
дадена согласност од Собранието на општината во 
Тетово, туку од Извршниот совет на тоа собрание 
кој не бил надлежен за давање согласност. 

4. Комуналното стопанско претпријатие „Тето-
во" од Тетово во одговорот на предлогот и на јав-
ната расправа, наведе дека надоместокот за изне-
сување на смет не се наплатувал според вкупна-
та површина на градилиштето, туку само според 
габаритот на објектот што бил во градба, иако во 
оспорената одредба од тарифата стои дека за изне-
сувањето на сметот се наплатува надоместок за 
вкупната површина на градилиштето односно ра-
ботилиштето. Во таа смисла формулацијата во 
оспорената тарифа била погрешна и требало да се 
сфати онака како фактички се применувала во 
практиката. 

5. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судов утврди дека со оспорената та-
рифа бр. 0201-378/7, донесена од работничкиот со-
вет на Комуналното стопанско претпријатие „Те-
тово" од Тетово на седницата одржана на 20 мај 
1977 година се утврдуваат цените на услугите што 
ги врши претпријатието. На тарифата е дадена сог-
ласност од Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Тетово на седницата одржана на 28 ав-
густ 1977 година, со решение бр. 07-4231 од 28 ав-
густ 1977 година. Во точката 9 под „ѓ" од оспоре-
ната тарифа е определено дека градежните орга-
низации на здружениот труд при градба на објек-
ти ќе плаќаат за изнесување на смет надоместок 
од 2 динари месечно за метар квадратен од гра-
дилиштето. 

Според точката 5 на ставот 1 на член 242 од 
статутот на општината Тетово донесен на 28 Фев-
руари 1974 година, Соборот на здружениот труд и 
Соборот на месните заедници рамноправно даваат 
согласност на цените на производите и услугите 
и на програмите за развој на организациите на 
здружениот труд што вршат работи од посебен оп-
штествен интерес. Согласно членот 3 од Одлуката 
бр. 06-3803/1 за определување на мерки на непо-
средна општествена контрола на цените за произ-
води и услуги од надлежност на општината, до-
несена од Општинскиот собор и Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Тето-
во на заедничката седница одржана на 7 септем-
ври 1973 година, за цените на статтбрно^комунал-
еите услуги е предвидена мерката давање соглас-
ност на тарифите, неновништте и правилниците. 
Согласно, пак. ставот 1 на член 3 од Одлуката бр. 
06-^461/1, донесена на заедничката седишта на 
Соборот на здружениот труд. Соборот тта моот/гтл 
заедници и на Општествено-политичкиот собор на 28 

декември 1976 година, Извршниот совет на Собра-
нието на општината Тетово е овластен да дава 
согласност на цените на производите и услугите 
во рамките на правата и должностите на општи-
ната. Согласно ставот 2 на овој член Извршниот 
совет е должен дадената согласност да ја достави 
на потврдување на Собранието, на првата наред-
на седница. 

Согласно ставот 1 на член 4 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/72), органите на општината презе-
маат мерки во областа на цените и обезбедуваат 
непосредна општествена »контрола за производите 
и услугите што се од интерес на општината. Во 
ставот 2 од истиот член е определено дека како 
производи и услуги од интерес на општината, по-
крај другото, се сметаат и комуналните услуги. 
Според членот 5 од наведениот закон мерките на 
непосредната општествена контрола на цените од 
интерес на општината ги утврдува Собранието на 
општината. 

Со оглед на фактот дека под смет во смислата 
на членот 18 од Одлуката за одржување на чи-
стотата и комуналната хигиена на подрачјето на 
општина Тетово, донесена од Собранието на оп-
штината Тетово на седницата одржана на 27 де-
кември 1973 година, се сметаат отпадоците што се 
создаваат со секојдневниот живот и работа во стан-
бените и работните простории и со оглед на тоа 
што надоместокот за изнесување на смет се напла-
тува според големината на габаритот на објектот 
во изградба, а не според вкупната површина, во 
која смисла и претставникот на доносителот на 
актот смета дека треба да се сфати оспорената од-
редба, Судов оцени дека таа одредба од оспоре-
ниот акт не е несогласна со Уставот односно за-
конот. 

Во врска со наводите на подносителот на пред-
логот дека оспорената тарифа била незаконита за-
тоа што на неа не била дадена согласност од Соб-
ранието на општината Тетово, туку од нејзиниот 
извршен совет, Судов смета дека тие наводи не се 
основани. Според членот 5 од Законот за опште--
ствена контрола на цените собранието има обврска 
да ги утврди мерките на непосредна општествена 
контрола на цените, а не и непосредно да дава 
согласност во секој конкретен случај. Судот смета 
дека со тоа што собранието на општината го овла-
стило извршниот совет да дава согласност на це-
ните и услугите во рамките на правата и долж-
ностите на општината, произлегува дека оспоре-
ната о д л у к а е во согласност со одредбите од За-
конот за општествена контрола на цените. 

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

У. бр. 209/79 
28 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

401. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи та 

уставноста и законитоста на точката 3 на ставот 
2 на член 37 и .на деловите III, V и VI на член 38 
од Правилникот за основите и мерилата за стекну-
вање на доходот, распоредување на чистиот доход, 
за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка на работниците во Цен-
тралното - основно училиште „Страшо Ничпур" во 
Кавадарци, донесен со референдум на 26 тануари 
1978 година, на основа членот 433 од Уставот на 
СР Македонка и членот 15. алинета 2 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот с^д на 
Македонка и за правното детство на петтите од-
луки, на седницата од 26 туни 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ то^-лта 3 да ставот 2 на 

член 37 и деловите III. V и VI на член 38 ол "Пра-
вилникот за основите и мерилата за стекнување на 
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доходот, (распоредување на чистиот доход, за рас-
пределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште „(Страшо Пин дур" во Ка -
вадарци, донесен со референдум на 26 јануари 1978 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Страшо Пинџур" во Кавадарци, на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 261/79 донесено на седницата од 3 април 1980 
година, поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на одредбите од актот означен во 
точката 1 на ова решение. Постапката беше пове-
дена затоа што пред Судов основано се постави 
прашањето за согласноста на оспорените одредби 
со начелото на распределба според трудот утврде-
но во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд, со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Ма-
кедонија, со ставот 1 на член 127, како и со ста-
вот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во 
текот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека во оспорената точка 3 на став 2 на член 37 
е предвидено аконтацијата на личниот доход на 
работниците во училиштето да се утврдува согла-
сно ставот 3 на член 129 од Законот за здруже-
ниот труд, па покрај другите основи, како посебен 
основ за утврдување придонесот во работата е 
предвидена и стручна оспособеност при што за неа 
се предводени во распон од 10 до 90 бода. Пона-
таму, во членот 38 од правилникот се разработени 
и вреднувани работите и работните задачи на на-
ставниците. Делот I на овој член ги разработува 
основите обем и сложеност и за секој елемент се 
предвидени мерила изразени во бодови. Во оспо-
рениот дел III од овој член како посебен основ за 
вреднување на овие работи и работни задачи е 
предвиден основот стручна оспособеност и се утвр-
дени мерила од 10 до 90 бодови за секој степен на 
стручна подготовка. Така, според оспорените али-
неи 1, 2 и 3 од овој дел на означениот член, за 
работникот со висока стручна подготовка се пред-
видени 90 бода, со виша 60 и со средна стручна 
подготовка 30 бода. Во алинеите 4, 5 и 6 од оваа 
одредба се определени бодови и тоа за в ис ок отава-
лифиЈкуван работник 25, за квалификуван 15 и за 
работи®: со нижа стручна подготовка (неквалифи-
куван работник) 10 бода. 

5. Според начелото на распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во ставот 1 на член" 126 од Законот за 
здружениот труд на секој работник му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот личен придонес што 
со својот тековен и минат труд го дал во зголе-
мувањето на доходот на основната организација. 
Исто така според алинејата 8 на ставот 3 на член 
18 од Законот за здружениот труд работниците во 
основната организација на здружениот труд, оства-
рувајќи го правото на работа со општествени сред-
ства, заедно и рамноправно, покрај другото, стек-
нуваат личен доход според резултатите од својот 
труд и личниот придонес што го дале со својот те-
ковен и минат труд за зголемувањето на доходот 
на основната организација на здружениот труд, а 
според ставот 3 на член 129 од овој закон придо-
несот на работникот во работата се утврдува за-
висно од квалитетот и квантитетот на работата, зе-
мајќи го предвид особено обемот и сложеноста на 
работата, квалитетот на остварените резултати од 
трудот, успешноста во користењето на средствата 
на трудот, остварените заштеди во работата, ко-
ристењето на работното време, .одговорноста во ра-
ботата и условите под кои работи работникот. 

Со оспорените одредби се предвидува стручна-
та подготовка како посебен основ за распределба 

на средствата за лични доходи. Во законот не се 
Предвидува утврдување на придонесот на работни-
кот по основ на стручна подготовка. Со оглед на 
тоа Судов смета дека предвидувањето на стручната 
подготовка како самостоен основ вон и покрај осно-
вот сложеност на работите и работните задачи и 
нејзино одделно вреднување не е во согласност со 
Уставот и законот, поради што утврди дека точката 
3 на ставот 2 на член 37 и делот III на член 38 од 
оспорениот правилник не се во согласност со ус-
тавното начело на распределба според трудот и со 
ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд. 

6. Разгледувајќи го понатаму, по сопствена 
иницијатива оспорениот правилник, Судов утврди 
дека во делот V на оспорениот член 38 е предви-
дено придонесот во работата по основот минат труд 
да се пресметува до 15% на бодовите од аконтаци-
јата на личниот доход утврдени по основите обем 
и сложеност на работите и работните задачи, одго-
ворност, придонес во работата по основ на стручна 
оспособеност и услови под кои работи работникот. 
Меѓутоа, не се предвидени и мерилата по овој ос-
нов, туку само е дадена горната граница од 15%, 
така што не може да се определи конкретниот при-
донес на секој работник по овој основ. Со оглед на 
тоа што во оваа одредба од правилникот не се 
предвидени мерила по кои ќе се утврдува при-
донесот на работникот по основот минат труд Су-
дов утврди дека делот V на член 38 од оспорениот 
правилник не е во согласност со ставот 1 на член 
23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на 
член 127 од Законот за здружениот тзуц според 
кои одредби работниците во основната органлзп-
ција се должни да ги утврдат основите и мерилата 
за распределба на средствата за личчи доходи. 

Понатаму, Судов исто така утврди дека во де-
лот VI на член 38 од оспорениот правилник е 
предвидена како основ за распределба на средства-
та за лични доходи работната способност стекна-
та со работење и успешно користење на средства-
та за работа и нејзино вреднување со 32 бода. Су-
дов исто така утврди дека за вработените жени со 
работен стаж до 25 години односно за вработе-
ните мажи до 30 години работен стаж по овој 
основ се пресметува по 0,35% бода за секоја година, 
а за секоја година работен стаж над означените 
години на наведените работници, по овој основ им 
се пресметува по 0,80% бода, при што на нив им се 
додаваат уште по 10 бода. 

Со оглед на тоа што во делот VI на член 38 
од правилпикот е предвидено повторно вреднува-
ње на минатиот труд, кој веќе е определен и вред-
нуван во делот V на овој член, со таа разлика што 
во делот VI се врши во вид на работна способност 
стекната со работа и успешно користење на сред-
ствата за работа, Судов утврди дека оваа одредба 
од правилникот не е во согласност со начелото на 
распределба според трудот утврдено во членот 22 
од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд. 

Судов посебно утврди дека оваа одредба од 
правилникот не е во согласност и со начелото на 
рамноправноста на работните луѓе, утврдено во 
алинејата 9 на ставот 3 од делот II на Основните 
начела од Уставот на СР Македонија затоа што 
р а б о т н и ц и т е кои се наоѓаат 10 години пред испол-
нувањето на условите за одење во пензија ги до-
ведува во нееднаква положба во однос на другите 
работници во училиштето со тоа што предвидува 
засилено вреднување на нивниот работен стаж. 

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

У. бр. 261/79 
26 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гог* Николовски, е. р. 
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СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
О Б Ј А В А 

за запишување во регистарот на 
доработувачи на семе 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 
од Законот за семе („Службен весник на СРМ" бр. 
18/73), објавува дека во Регистарот на доработу-
вачи на семе е запишана ОЗТ за производство, 
промет и услуги „И Септември" Ц. О. — Струмица, 
рег. бр. 23, решение бр. УП 10-44/2 од 5. VIII. 1980 
година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Општинска самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, со целосна одговор-
ност, Валандово, ул. „Никола Карев" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба од 15. III. 1974 година 
од 29 основачи. 

Основни дејности: 140235 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на детската и социјал-
ната заштита. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Иванов Алек-
сандар, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 68/1979 год. (474) 

О б л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 545 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-201-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — РО Централно ос-
новно училиште „Глигор Прличев", Ц. О. е. Ко-
лешино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип. 
Во правниот промет со трети лица има неогра-

ничени овластувања и целосна одговорност. 
Работната организација ќе ја застапува Ри-

зовски Димитрије, директор, со неограничени ов-
ластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основно 
училиште „Глигор Прличев", Ц. О. село Колешино, 
Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
545/78. (171) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 551 од 8. XII. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-381-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Завод за унапре-
дување на предучилишното и основното образо-
вание и воспитување за општините Струмица и 
Валандово со Ц. О. Струмица, ул. „Херој Карпош" 
бр. 14. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 12019, 120190 — друго обра-

зование. 
Во правниот промет со трети лица има неогра-

ничени овластувања и целосна одговорност. 
Организацијата ќе ја застапува Николов Тома, 

директор, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Заводот за унапре-
дување на предучилишното и основното образо-
вание и воспитување на општините Струмица и 
Вал андов о со Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
551/78. (1^2) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 68 од 24. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1548-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Ц. О. — Валавдо-
во, ул. „Никола Карев" бб, со следните податоци: 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 611 од 11. XII. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-130-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот за здру-
жен труд на Централното основно училиште „Иво 
Рибар Лола", е. Трооло, Пробиштипско. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип. 
Во правниот промет со трети лица организа-

цијата има неограничени овластувања и целосна 
одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Белковски Бла-
гоја, директор, со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Иво Рибар Лола", е. Трооло, Проби-
штипско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
611/78. (173) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 612 од 11. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-356-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Комбинирана дет-
ска установа „Гоце Делчев", Ц. О. — Пробиштип. 

Основни дејности: 
— организирање на воспитувањето и образо-

ванието на децата од предучилишна возраст преку 
кое се остваруваат општите цели на воспитува-
њето и образованието. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Пановски Алек-
сандар, директор, со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Комбинираната дет-
ска установа „Гоце Делчев", Ц. О. — Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
612/78. (174) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 623 од 11. XII. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-405-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Рударско-геолош-
ки факултет, Ц. О. — Штип. 

Основни дејности: 
120142 — технички факултет; 
120201 — природно-математички науки; 
120202 — технички и технолошки науки. 
Во правниот промет со трети лица има неогра-

ничени овластувања и целосна одговорност. 
Организацијата ќе ја застапува Горѓи Оровча-

нов, директор, со неограничени овластувала во ѕа-
сталтувањето. 
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Рударско-геолош-
киот факултет, Ц. О. — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
623/78. (175) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 8 од 10. I. 1980 година, на регистар-
ска влошка бр. 8/74 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено .за застапу-
вање на РО Музичко училиште — Битола, со след-
ните податоци: Име на лицето овластено за заста-
пување: Стојановски Димче, директор, со неогра-
ничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Петков Ки-
рил. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 8/1980 година. (177) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 19 од 25. I. 1980 година, на регистар-
ска влошка бр. 590-08 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ООЗТ — ЦОУ „Светозар Вукмановић — 
Темпо" — Белчишта во состав на РО „Кирил и 
Методиј" — Охрид, со следните податоци: Име на 
лицето овластено за застапување: Трајчески Бого-
ја, индивидуален работоводен орган — директор 
со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Блажески 
Владо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 19/80. (178) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше 
нието Фи. бр. 3 од 8. I. 1980 година, на регистар 
ска влошка бр. 576-07 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО на основното образование „11 Октом-
ври« _ ООЗТ ОУ „Манчу Матак" — Кривогашта-
ни, со следните податоци: Име на лицето овласте-
но за застапување Чавковски Стојчев Драган, ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Вртески Петрев Спасе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 3/80. (17-9) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 577/79 од 16. I. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1121-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената во врска со усогла-
сувањето со ЗЗТ на Домот на културата „Иљо 
Антески — Смок" — Тетово, со следните податоци: 
Дом на културата „Иљо Антески — Смок", со це-
лосна одговорност, Тетово, ул. „Маршал Тито" бб. 

Домот на културата „Иљо Антески — Смок" 
— Тетово е основан со решението бр. 06-1007/1 од 
11. III. 1975 година, донесено од Собранието на оп-
штината Тетово. 

Основни дејности: 120331 — дејност на дом на 
култура. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 577/79 од 16. I. 1980 година. (188) 

Основачи на задругата се: Велиновска Митра 
Сотировска, село Горно Лисиче, Скопје; Здравко-
в а Илинка, Скопје, ул. „442" бр. 27; Талеска Слав-
ка, ул. „Орце Николов" бр. 111 — Скопје; Стоја-
нова Загорка, ул. Рузвелтова" бр. 50-1 — Скопје; 
кристова Добрила, ул. „726" бр. 17 — Скопје; Аџа-
клиева Славка, ул. „137" бр. 59-а, Скопје; Геор-
јгиоска Јелена, село Радишани, Скопје; Савиќ Ду-
шанка, ул. „50-та дивизија" бр. 5 — Скопје; Ки-
рил Зафировски, ул. „Боро Петрушевски" бр. 16 — 
Скопје и Стојакова Марија, ул. „15 Ноември" бр. 
21, Горче Петров. 

Предмет на работење — дејност: изработка на 
сите видови машка цивилна и службена облека, 
како и нивна поправка, детска облека, женски ко-
шули, спортски капути; изработка на сите 'видови 
машки долни алишта — облека (кошули, пижами, 
кошули за спиење и друга долна облека), домашни 
палта и огртачи за капење, изработка на врато-
врска комбинезон^ прслуци, спаваќаци и друга 
долна облека и домашни фустани; изработка на 
детска долна облека, изработка на сите видови 
знамиња; изработка на постелнина (креветски, јор-
гански чаршафи, нав лаки за перници, асталски 
чаршафи и ел.); изработка на костими за капење. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
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 одговараат и зад-
ругарите односно емчат за обврските на задругата 
сторени во правниот промет со трети лица во ви-
ина на здружениот влог, кој .изнесува по 1.000,00 
гинари за секој задругар. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
"имитровски Димо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
х 154/75 од 23. III. 1976 година. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр. 236 од 12. III. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1581-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Монтажно-инсталатерската задруга „Пламен", со 
различна одговорност — Скопје, ул. „Чаирска" бб. 

Задругата е основана со самоуправната спо-
годба од 14. I. 1980 година. 

Основачи на задругата се: Додевски Трајче, 
Арсовски Раде, Јанкуловски Димитар, Мемеди Ир-
фан, Јанкуловски Драган, Јанковиќ Слободан, Јан-
ковиќ Богдан и Та насковиќ Живорад. 

Основни дејности: инстаталерска за централно 
греење и уреди за климатизација. 

Во правниот промет со трети лица истапува 
самостојно како занаетчиска задруга, 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 правниот 
промет со трети лица емчат и задругарите во ви-
сина на трикратниот износ од здружениот влог, 
чиј износ е 2.000.00 динари. 

Лице овластено за застапување е Јанковиќ 
Бовдан, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 236/1980 година. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 154/75 од 23. III. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1122-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на У С Л У Ж Н О -
производната шивачка задруга „Базар" — Скопје, 
со целосна одговорност и ограничено емство, ул. 
„256" бб. 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Задругата за прв пат е запишана во судскиот 
регистар на 10. X. 1970 година. 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 40 од 21. II. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 540-16 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на РО за основно обра-
зование и воспитание „11 Октомври" — Битола. 
ООЗТ за исхрана, одмор и рекреација — Битола 
со следните податоци: Конституирање на ООЗТ за 
исхрана, одмор и рекреација — Битола, во состав 
на Работната организација за основно образование 
и воспитание ..11 Октомври" — Битола, со неогра-
ничена одговорност. 
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Основни дејности: да приготвува исхрана и да 
го организира одморот и рекреацијата на учени-
ците од основните училишта здружени во работ-
ната организација. 

Во правниот промет има полни овластувања. 
Основната организација за своите обврски од-

говара неограничено со своите средства, а за об-
врските спрема другите основни организации, во 
состав на работната организација, само ако по-
стои договор. 

Име на лицето овластено за застапување: Ме-
тодија Иванов, вршител на должност индивидуален 
работоводен орган, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 40/80. (189) 

Окружниот стопански суд во Битола со ре-
шението Фи. бр. 52 од 5. III. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 329 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста со споредна 
дејност на Работничкиот универзитет „Наум На-
умовски-Борче" — Крушево, со следните пода-
тоци: 

Споредна дејност: Прожектирање на филмови. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 52/80. (190) 

Окружниот стопански суд во - Битола со реше-
нието Фи. бр. 51 од 14. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 304 го запиша во судскиот 
регистар престанокот со работа поради здружува-
ње со друга РО на Киното „Турист" — Крушево 
со следните податоци: Престана со работа и се 
брише од судскиот регистар Работната организа-
ција Кино „Турист" — Крушево, поради здружу-
вање кон Работничкиот универзитет „Наум На-
ум овски-Борче" — Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 51/80. (191) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 30 од 11. II. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 148 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Установата за дневен престој на деца „Јас-
на Ристеска" — Охрид со следните податоци: Име 
на лицето овластено за застапување: Котушева 
Николина, директор, овластена за застапување на 
Установата, со полни овластувања. 

И престанува овластувањето на Златаноска 
Даринка. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 30/80. (192) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 78 од 13. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 590-07 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО „Кирил и Методиј" — Охрид ООЗТ 
— ЦОУ „Коле Неделковски", село Велгошти, со 
следните податоци: Име на лицето овластено за 
застапување: Настевски Владо, директор, со полни 
овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Смаќоски Страшо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 78/80 година. (193) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 38 од 13. II. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 123 го запиша во судскиот 
регистар престанокот поради здружување на Гим-
назијата „Браќа Миладиновци" — Струга, со след-
ните податоци: Престанува со работа Гимназијата 
„Браќа Миладиновци" — Струга, поради здружу-
вање со Градежниот училишен центар „Нико Не-
стор" — Струга и се организира и конституира 

нова работна организација под фирма: Центар за 
средно образование „Нико Нестор" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 38/80. (194) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 37 од 13. II. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 166 го запиша во судскиот 
регистар престанокот поради здружување на Гра-
дежниот училишен центар „Нико Нестор" — Стру-
га, со следните податоци: Престана со работа Гра-
дежниот училишен центар „Нико Нестор" — 
Струга, поради здружување со Гимназијата „Браќа 
Миладиновци" — Струга и се организира и кон-
ституира нова работна организација под назив: 
Центар за средно образование „Нико Нестор" — 
Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 37/80. (195) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 39 од 14. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 622 го запиша во судскиот 
регистар организирањето и конституирањето на 
Центарот за средно образование „Нико Нестор" — 
Струга, со следните податоци: 

Организирање и конституирање на Центар за 
средно образование „Нико Нестор" — Струга. 

Горната работна организација настана со здру-
жување на Гимназијата „Браќа Миладиновци" — 
Струга и Градежниот училишен центар „Нико 
Нестор" — Струга. 

Основни дејности: 120122 — образовно-воспит-
на дејност. 

Во правниот промет има целосни овластувања. 
Вид и обем на одговорноста: целосна одговор-

ност. 
Име на лицето овластено за застапување: Ми-

леска Цвета, в. д. колегијален работоводен орган, 
претседател, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. 
бр. 39/80. (196) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 63 од 10. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 114 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО Архив за Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод, со седиште во Прилеп, со след-
ните податоци: Име на лицето овластено за за-
стапување: Јорданоска Фиданка, в. д. директор, со 
неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Борис Ко-
нески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 63/80. (197) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 49 од 29. II. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 615 го запиша во судскиот ре-
гистар уписот на споредната дејност на Работната 
организација во основање Дом на културата „Мар-
ко Цепенков" — Прилеп, со следните податоци: 

Споредни дејности: 
— 08012,1 — ресторан со услужување; 
— 080190 — Други угостителски услуги (диско 

клуб). 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 49/80. (198). 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 249 од 10. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-744-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Стани-
цата за заштита на растенијата „Здравплод", 
ЦО — Гевгелија, ул. „Индустриска" бб, со следни-
те податоци: 
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Досегашната фирма — Стапица за заштита на 
растенијата „Здравплод" ЦО — Гевгелија, ул. 
„Индустриска" бб, се менува и во иднина ќе гласи: 
Центар за унапредување на индивидуалното зе-
мјоделство „Атропримена" ЦО — Гевгелија, ул. 
„Индустриска" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 249/1980 година. (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2227/79 од 29. II. 1980 година, на 
регистарска влошка бр. 1-110-0-^0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирмата на РО 
Историски музеј „Куманово", ЦО — Куманово, ул. 
„Доне Божинов" 13а, со следните податоци: Досе-
гашната фирма на РО Историски музеј „Кума-
ново" ЦО — Куманово, ул. „Доне Божинов" бр. 
13-а, се менува и во иднина ќе гласи: Народен 
Музеј „Куманово" ЦО — Куманово, ул. „Доне Бо-
жинов" бр. 13-а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2227/79 од 29. II. 1980 година. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 187 од б. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар организирањето и конституира-
њето на Работната организација за основно обра-
зование и воспитување „11 Септември", Н. Сол. О., 
со ООЗТ — Кичево, ул. „Мирко Милески" бб. 

Работната организација е организирана со здру-
жување на основните училишта „Санде Штерјос-
ки" — Кичево, „Кузман Јосифовски Питу" — Ки-
чево, „Реџо Рушит Зајази" од село Зајас, „Лирија" 
од село Србица, „Маршал Тито" од село Стрелци, 
„Даме Груев" од село Јагол Доленци, „Слобода" од 
село Другово, „Вано Србаков" од село Вранештица, 
„Маршал Тито" од село Орланци, „Мирко Миле-
ски" од село Извор, „Коле Неделковски" од село 
Подвис, „Илинден" од село Брждани, и „Христо 
Узунов" од село Цер, а врз основа на самоуправ-
ната спогодба за здружување од 29. V. 1978 година. 
Основни дејности: 120111 — основно образование 
од општ тип. 

Работната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име, а за сметка 
на здружените основни организации и тоа: рас-
полага со здружените средства на амортизацијата, 
со инвестиционите средства за градба на нови учи-
лишта; врши набавка на покрупни нагледни сред-
ства, инвентар, технички средства (наставни и на-
гледни); располага и со други средства што ги 
здружиле основните организации. 

За обврските на работната организација сто-
рени во правниот промет со трети лица одговараат 
неограничено солидарно ООЗТ во нејзиниот состав. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Вецко Аврамоски, в. д. директор, 
без ограничување. 

Во состав на работната организација се след-
ните ООЗТ: 

ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„САНДЕ ШТЕРЈОСКИ" — КИЧЕВО. 

Основната организација е организирана соглас-
но Самоуправната спогодба за здружување на ра-
ботните организации во новата работна организа-
ција од 29. I. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образо-
вание од општ тип. 

Основната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја смет-
ка, освен за работите што со самоуправната спо-
годба за здружување во работната организација 
и се пренесени на работната организација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната орга-
низација сторени во правниот промет со трети ли-
ца одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во состав на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не од-
говара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Станислав Стојановски, директор, без ограничува-
ње. 

ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ" — КИЧЕВО. 

Основната организација е организирана со-
гласно Самоуправната спогодба за здружување на 
работните организации во новата работна органи-
зација од 29. V. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образо-
вание од општ тип. 

Основната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, освен за работите што со самоуправната 
спогодба за здружување во работната организа-
ција и се пренесени на работната организација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во составот на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не 
одговара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Благоја Новевски, директор, без ограничување. 

ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„РЕЏО РУШИТ-3АЈАЗИ", СЕЛО ЗАЈАС. 

Основната организација е организирана со-
гласно Самоуправната спогодба за здружување на 
работните организации во новата работна органи-
зација од 29. V. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Основната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја смет-
ка, освен за работите што со самоуправната спо-
годба за здружување во работната организација 
се пренесени на работната организација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во составот на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не од-
говара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Зија 
Зеиде ли, директор, без ограничување. 

ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„ЛИРИЈА", СЕЛО СРБИЦА. 

Основната организација е организирана соглас-
но Самоуправната спогодба за здружување на ра-
ботните организации во новата работна организа-
ција од 29. V. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Основната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, освен за работите што со Самоуправната 
спогодба за здружување во работната организа-
ција се пренесени на работната организација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во составот на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не од-
говара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Сахит Бегзати, директор, без ограничување. 
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ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„МАРШАЛ ТИТО", СЕЛО СТРЕЛЦИ. 

Основната организација е организирана со-
гласно Самоуправната спогодба за здружување на 
работните организации во новата работна орга-
низација од 29. V. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Основната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, освен за работите што со самоуправната 
спогодба за здружување во работна организација 
се пренесени на работната организација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во состав на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не од-
говара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Ќемал Ризмани, директор, без ограничување. 

ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„ДАМЕ ГРУЕВ" — ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ. 

Основната организација е основана согласно 
Самоуправната спогодба за здружување на работ-
ните организации во новата работна организација 
од 29. V. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Основната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, освен за работите што со самоуправната 
спогодба за здружување се пренесени врз работ-
ната организација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во состав на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не од-
говара. 

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

ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„СЛОБОДА", СЕЛО ДРУГОВО. 

Основната организација е организирана соглас-
но Самоуправната спогодба за здружување на ра-
ботната организација во новата работна организа-
ција од 29. V. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Основната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, освен за работите што со самоуправната 
спогодба за здружување се пренесени врз работ-
ната организација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација сторени во правниот промет со трети лица 
одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во составот на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не од-
говара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Владимир Мирчевска директор, без ограничување. 

Во состав на оваа ООЗТ се следните деловни 
единици: Основно училиште „Мирко Милески" — 
село Извор, Основно училиште „Коле Неделков-
еки", село Подвис, Основно училиште „Илинден", 
село Брждани, Основно училиште „Христо Узу-
нов", село Цер. 

ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„МИРЧЕ АЦЕВ", СЕЛО ЛИСИЧАНИ. 

Основната организација е организирана со-
гласно Самоуправната спогодба за здружување на 

работните организации во новата работна органи-
зација од 29. V. 1978 година. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Основната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
освен за работите што со самоуправната спогодба 
за здружување се пренесени врз работната орга-
низација. 

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

Оваа ООЗТ за обврските на работната орга-
низација сторени во правниот промет со трети 
лица одговара неограничено солидарно. 

За обврските што ќе ги направат останатите 
ООЗТ во состав на работната организација, во 
правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не 
одговара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Петре Петрески, директор, без ограничување. 

Истовремено се запишува престанокот на след-
ните работни организации: 

Централно основно училиште „Санде Штерјос-
ки" — Кичево; 

Централно основно училиште „Кузман Јоси-
фовски" — Кичево; 

Централно основно училиште „Реџо Рушит 
Зајази" — е. Зајас; 

Централно основно училиште „Маршал Тито" 
е. Стрелци; 

Централно основно училиште „Лирија" — е. 
Србица; 

Централно основно училиште „Даме Груев" — 
Јагол Доленци; 

Централно основно училиште „Слобода", е. 
Другово; 

Централно основно училиште „Ванчо Србаков" 
— е. Вранештица; 

Централно основно училиште „Маршал Тито" 
•— Орланци; 

Централно основно училиште „Мирко Миле-
ски" — Извор; 

Централно основно училиште „Коле Неделков-
ски" — Подвис; 

Централно основно училиште „Илинден" — е. 
ВржЈдани; 

Централно основно училиште „Христо Узунов" 
— е. Цер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 187/1980 година. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 354 од 21. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-882-2-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за музичка и драмска 
уметност, со О. СОЛ. ф на ООЗТ — Скопје, ООЗТ 
Факултет за драмски уметности, О. СОЛ. О — 
Скопје, „Карпош II" бб, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник вон. проф. Димит-
рије Османли, в. д. декан на ООЗТ, а се запишува 
како нов застапник вон. проф. Димитрис Османли, 
декан, овластен да ја застапува и претставува ос-
новната организација, во границите На упишаните 
дејности и овластувања. 

Склучување на договори за инвестициона из-
градба и набавка на основни средства може да се 
врши само врз основа на одлуката на собирот 
(Советот) на работните луѓе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 354/1980 година. (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 364 од 27. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1585-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Медитеран" со Ц. О. и ог-
раничено емство, село Моин, Гевгелија, со след-
ните податоци: 

Задругата е основана со одлуката на основач-
кото собрание на 20. XII. 1979 година, односно со 
самоуправната спогодба за здружување во земјо-
делска задруга од 20. ХИ. 1979 година. 
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Задругата е основана од страна на 42 осно-
вачи. 

Основни дејности: 
020110 — полјоделство; 
020120 — овоштарство; 
020130 — лозарство; 
020140 — сточарство; 
Споредни дејности: 
013200 — производство на сточна храна; 
020201 — земјоделски услуги за растително 

производство; 
020202 — земјоделски услуги во сточарството; 

откуп и пласман на земјоделски производи; промет 
со репроматеријали за унапредуваше на земјодел-
ството. 

Земјоделската задруга 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 сиот свој имот. 

За обврските на задругата сторени во прав-
ниот промет со трети лица, емчат здружените за-
другари во висина на десеткратниот износ од здру-
жениот влог (1,000,00) динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Проданов Димиитар, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 364/1980 година. (208) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 369 од 27. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-56-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето-престанок на работната 
организација Средно училиште за внатрешни ра-
боти „Елисие Поповски-Марко" — Скопје, со след-
ните податоци: Се запиша бришењето-престанокот 
на Средното училиште за внатрешни работи „Ели-
сие Поповски-Марко" — Скопје, врз основа на За-
кон за Центарот за образование на кадри за без-
бедност и општествена самозаштита, донесен на 
8. VII. 1977 година од Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 369/1980 година. (212) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Одлуката на Извршниот одбор 

на Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње на град Скопје •— С к о п ј е ^ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за помошник на секретарот на Заедницата 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— завршен правен факултет со положен пра-
восуден испит и 5 години работно искуство, 

— да ги познава општествено-економските од-
носи во областа на здравството и здравственото 
осигурување и пензиското и инвалидското осигу-
рување, г 

— да се истакнува со организаторски и струч-
ни способности, 

—да поседува моралночполитичии квалитети. 
Пријавите комплетирани со сите потребни до-

кументи и опширна биографија за движењето во 
службата се доставуваат до Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (426) 

Собирот на работните луѓе на Работната орга-
низација Станица за унапредување на .индивидуал-
ното земјоделство „Агро" — Делчево, врз основа на 
Одлуката на Собирот, бр. 01/32 од 11. VII. 1980 го-
дина и член 46 од Законот за избор на органите на 
управување и на другите органи во организациите 
на здружен труд 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган 
Кандидатот треба да ги исполнува општите 

услови за вработување по Законот за работните 
односи и следните посебни услови и тоа: 

— да има завршено високо образование — зем-
ј аделско-шумарски факултет, 

— да има пет години работно искуство во 
струката, 

— да поседува моралночполитички квалитети. 
Рокот на конкурсот е 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Пријавите на кандидатите со останатите доку-

менти се поднесуваат до Конкурсната комисија за 
именување директор при „Агро" — Делчево. 

Работничкиот совет на ООЗТ „Техномонтажа", 
во состав на РО „29 Ноември" — Скопје, на сво-
јата редовна седница од 11. VII. 1980 година донесе 
одлука за распишување на 

К О Н К У Р С 
за пополнување на новоотворените работни ме-
ста: 
1. раководител на сметководно-финансиска 

служба, 
1. технички директор. 
Услови: 
Кандидатите, покрај општите услови утврдени 

со Законот, треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

За работното место под реден број 1: 
— да има ВШИ или ССП од економска насока, 
— работно искуство до 3 години. 
За работното место под реден број 2: 
— да има ВСП од машински или градежен ф а -

култет, 
— работно искуство до 5 години. 
Кандидатите да поседуваат морално-политички 

квалитети и да имаат организациони способности. 
Со молбите кандидатите да ги приложат и потреб-
ните документи за исполнување на општите и по-
себните услови. 

Некомплетир аните молби нема да бидат земени 
предвид при разгледувањето. Конкурсот трае 15 
дена од денот на објавувањето. 

Молбите да се достават на адреса: РО „29 Но-
ември" ООЗТ „Техномонтажа", ул. „12 Ударна 
бригада" бб, Скопје. 

Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на: 
1. еден асистент во Одделението за заштита 

на тутунот, 
2. еден асистент во Одделението за хемија на 

тутунот. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за работните односи, кандидатите да ги Исполну-
ваат и следните: 

— под еден, да .има завршено земјоделски ф а -
култет, да има способност и наклоност за научна 
работа и работно искуство три години во областа 
на заштитата на тутунот; 

— под два, да има завршено технолошки ф а -
култет, да има способност и наклоност за научна 
работа и работно искуство ири години во областа 
на хемијата на тутунот. 
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Кандидатите со молбите да приложат диплома 
за завршен факултет, куса биографија, список на 
објавени трудови и потврда за работно искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРОУГ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до'Институтот за тутун — Прилеп. (411) 

Работничкиот совет на Специјалната болница 
за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна ту-
беркулоза — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на Болницата 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
1. да е лекар специјалист по ортопедија, со 

најмалку 6 години работно искуство од кои 3 го-
дини работно .искуство проведено на раководни ра-
ботни места; 

2. да поседува морално-политички квалитети; 
3. да не е осудуван за кривични дела против 

основите на социјалистичкото самоуправно опште-
ствено уредување и безбедноста на земјата, против 
стопанството, против правото на самоуправување-
то, против општествената сопственост и службената 
должност извршени со умисла; 

4. да поседува организаторски способности. 
Со пријавата се доставуваат следните докази: 
— уверение за завршена специјализација по 

ортопедија; 
— потврда од ОЗТ за работно искуство; и 
— работна книшка. 
Податоците што се однесуваат на точките 2, 3 

и 4 од овој конкурс ќе ги прибере конкурсната ко-
мисија од надлежни органи и организации по ис-
текот на рокот од конкурсот. 

Некомплетираните пријави нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. 

Пријавите се доставуваат препорачано преку 
пошта и лично на адреса: Специјална болница за 
ортопедија, трауматологија и косно-зглобна тубер-
кулоза — Охрид — Конкурсна комисија. /(427) 

Конкурсната комисија на РО „ГРАДИНАР 
ЛОЗА" ув оз - из в оз ООЗТ „ГРАДИНАР" увоз-извоз, 
малограничен промет, инострано застапништво и 
реехпорт — Скопје, врз основа на член 76 од Ста-
тутот на ООЗТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување — реизбор на директор на ООЗТ 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, на работното место работоводен орган на 
ООЗТ може да биде именувано лице кое ги испол-
нува следните услови: 

— да има висока школска подготовка (економ-
ски, правен, или земјоделски факултет), 

— виша школска подготовка од горните про-
фили или виша школа за надворешна трговија, 

— да има 6 години работен стаж од кои 5 на 
раководно работно место, 

— да познава еден од следните јазици: англис-
ки, француски, германски, руски, италијански, 
шпански, грчки и арапски, 

— да поседува морално-политички квалитети, 
— да има организаторски способности, 
— да не е казнуван по член 911 од Законот за 

здружен труд, 
— да ги исполнува условите за работа на ра-

ботник во надворешна трговија. 
Пријавите со потребните документи за дока-

жување на горенаведените услови се доставуваат 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ" на адреса: РО „ГРА-
ДИНАР ЛОЗА" ООЗТ „Градинар", ул. „Никола 
Вапцаров" бр. 2-4 — Скопје, со ознака за конкурс-
ната комисија. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
земени во разгледување. (429) 

Советот на ООЗТ — Детска пнеумо-фтизиоло-
гија при Градската општа болница — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место и тоа: 
—Еден лекар специјалист оториноларинголог 

со неполно работно време од 2 часа неделно. 
Услови: Кандидатот да е лекар специјалист 

оториноларинголог со 2 години специјалистички 
стаж. 

Со пријавите за конкурирање кандидатите да 
ги достават следните документи: уверение за по-
ложен специјалистички испит; документ за специ-
јалистичкиот стаж, согласност од матичната орга-
низација каде што се вработени со полно работно 
време дека можат да работат со неполно работно 
време и изјава дека не работат со неполно работ-
но време во друг орган, односно организација. 

Некомплетираните пријави со потребните доку-
менти нема да бидат разгледувани од страна на 
Комисијата за работни односи. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето. (428) 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Работната организација „На-
ша суровина" — Скопје, објавен во „Службен вес-
ник на ОРМ" број 28/80, во точките 1 и 2 погреш-
но е наведено работното искуство од 7 односно 10 
години, а правилно треба да гласи 6 години раб. 
искуство. 

Од „Наша суровина" — Скопје. (430) 

СООПШТЕНИЕ 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" број 17/79), собранијата на општи-
ните Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје 

ОБЈАВУВААТ 

дека ќе вршат избор на еден судија на Оп-
штинскиот суд Скопје II — Скопје' 

Заинтересираните кандидати покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните усло-
ви: да се државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуство и стручно знаење со 
положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Чаир — Скопје — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена од 
објавувањето на соопштението. 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ се наоѓа во печат 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
1975 - 1979 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

КНИГА II 

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979", 
Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање иа својата прак-
тика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи 
на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзакон-
ските и самоуправните нормативни акти. 

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени 
од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната 
материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидеј-
ќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите 
од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони. 

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата 
на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен 
прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, 
адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на 
здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите 
и уедначување на судската и управната практика. 

Збирката се печати во ограничен број примероци. 
Цена на збирката е 250 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ, 

91000 Скопје, пошт. фах. 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-
12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје. 
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Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


