
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 18 јуни 1980 
С к о п ј е 

Број 21 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
цин. Жиро сметка 40100-603-12498 

241. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 2 јуни 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Милан Саво Ѓуровиќ, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се^ изврши доколку осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Шаби Азис Селмани, од е. Арачиново. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши доколку осудениот >во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Анѓелко Александру а Стефановиќ, од Бел-
град. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши доколку осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Павле Драгољуб Михајловиќ, од Неготино, 
2. Ристо Тодор Ристевски, од Скопје, 
3 Незир Енрула Исеин, од е. Горно Нерези. 

V 
Неиздржаниот дел од казната затвор се замени 

со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши 
доколку осудените во рок од 1 година не сторат 
ново кривично дело на: 

1. Ѓорѓи Миљо Стојков, од е. Добрејци, 
2. Злате Тане Цветановски, од Скопје. 

VI 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку 
осудениот во рок од 2 години не стори ново кри-
вично дело на: 

1. Бранко Трајко Стојановски, од е. Романовце 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Милан Благој Ангелов, од е. Стањци 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 9 месеци на: 
1. Касум Џемаил Азем, од Скопје. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Чедо Раде Ангел овски, од е. Косматец. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 18 месеци на: 
1. Зоран Никола данчевски, од е. Враништа, 
2. Иван Ратко Поповски, од Прилеп. 

XI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 години на: 
1. Јован Лука Бабиќ, од Белград. 

ХИ 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-368 
2 јуни 1980 година 

Скопје 
Член на Претседателството на СРМ, 

Страхил Гигов, е. р. 

242. 
Врз основа на член 3 од Законот за наградата 

„Гоце Делчев" („Службен весник на СРМ", број 
12/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

Поради истек на времето за кое се именувани, 
се разрешуваат претседателот и членовите на Од-
борот за доделување на наградата „Гоце Делчев": 

претседателот 
д-р Данчо Зографски, 
членовите: 
Владо Поповски, 
Наум Димовски, 
д-р Ружа Паноска, 
Ристо Андоновски, 
м-р Никола Чинго, 
Тодор Талевски, 
Милка Божикова, 
Перо Коробар, 
д-р Глигор Тодоровски и 
Славка Фиданова. 
За претседател и членови на Одборот за доде-

лување на наградата „Гоце Делчев" се именуваат: 
претседател 
д-р Христо Андонов Полјански, редовен про-

фесор на Филозофскиот факултет во Скопје, 
членови: 
Александар Алексиев, директор на Архивот на 

Македонија, 
Ристо Андоновски, главен и одговорен уредник 

на списанието на Матицата на иселениците на Ма-
кедонија „Македонија" — Скопје, 

Наум Димовски, советник на Заводот за школ-
ство и претседател на Друштвото на историчарите 
во Прилеп, 

Владо Картов, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, 
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д-р Галаба Паликрушева, директор на Инсти-
тутот за фолклор во Скопје, 

Милан Данчевски, извршен секретар на Прет-
седателството на ЦК СКМ, 

д-р Трајко Стаматовсни, директор на Инсти-
тутот за македонски јазик во Скопје, 

д-р Радмила Угринова — Скаловска, редовен 
професор »а Филолошкиот факултет во Скопје, 

д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Општест-
вено-^политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

д-р Светомир Шкариќ, директор на Институтот 
за социолошки и политичко-нравни истражувања. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1291 
27 мај 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-полиггичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

243. 
Брз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРММ, 
бр. 25/72), а во врска со член 101 од Законот за 
основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ 
НА ПАЗАРОТ 

1. Производните организации на здружен труд 
и организациите на здружен труд што вршат услу-
ги, можат според условите на пазарот да ги фор-
мираат своите цени за следниве производи и услу-
ги: глинени производи, битуменску производи, ферт 
гредички, салониттни производи, бетонски произ-
води (ивичници и лозови столбови), вар, гипс и 
гипсени преработки, мелен бентонит, опалити, ме-
лен камен, опализиран туф, подит, усјемал мелен-
шкрилец, одделни списанија („Екран", „Котелец" 
и „Остен") и тетратки. 

2. За цените на производите и услугите од точ-
ка 1 на оваа одлука, организациите на здружен 
труд се должни да му достават на Републичкиот 
секретаријат за општо стопански работи и пазар 
ценовници за зголемување на постојните цени за-
ради евидентирање. 

Организациите на здружен труд можат да ги 
применуваат цените од ценовникот по истекот на 
рокот од 30 дена од денот на доставувањето на це-
новникот до Републичкиот секретаријат за општо-
стопански работи и пазар, доколку Републичкиот 
секретаријат за оиштостопаноки работи и пазар во 
тој рок не донесе решение со кое ќе ја запре при-
мената на ценовникот доколку оцени дека цените 
од ценовникот не се во согласност со утврдената 
политика на цените односно со нивото на цените, 
според важечките прописи. 

3. Организациите на здружен труд можат, спо-
ред условите на пазарот, да ги формираат своите 
продажни цени и за други производи односно услу-
ги од надлежност на Републиката, што се израбо-
туваат односно вршат според специјални технички 
услови и спецификации на купувачите, врз основа 
на индивидуално договорени порачки и јавни ли-
цитации. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат одредбите за начи-
нот на формирањето на цените и за мерките на 
непосредна општествена контрола на цените, утвр-
дени со Одлуката за начинот на формирањето на 
цените и за мерките на непосредна општествена 
контрола на цените на производите и услугите од 
интерес за Републиката („Службен весник на 
СРМ", бр. 19/75), за производите и услугите чии 
цени се формираат според условите на пазарот 
утврдени со оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-1024/1 
22 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

244. 
Врз основа на член 15-а став 4 од Законот за 

организирање на научните дејности („Службен ве-
сник на СРМ", број 17/74 и 42/77), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ИН-
ДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗА-

ВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРМ — 
СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15. V. 1980 година, даде согласност на 
Одлуката на Советот на Заводот за водостопанство 
на СРМ — Скопје, со која за индивидуален рабо-
товоден орган на Заводот е избран 

— д-р Момчило Андреевиќ, досегашен индиви-
дуален работоводен орган на Заводот. 

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

Бр. 17-1051/1 
15 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

245. 
Врз основа на член 34 став 3 од Законот за 

библиотекарската дејност („Службен весник на 
СРМ", бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈ^СТА ПРЕТСТАВНИЦИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕД-
НИЦА ВО СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претставници на општествената заедница во Со-
ветот на Народната и универзитетска библиотека 
„Климент Охридски" во Скопје, поради истек на 
мандатот на: 

— д-р Сеј федил Сулејмани, 
— д-р Петар Манговски, 
— Трајан Петровски. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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И. За претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Народната и универзитетска биб-
лиотека „Климент Охридски" во Скопје, се име-
нуваат: 

1. Ајша Каја, уредник на Редакцијата на ве-
сникот „Бирлик" при НИП „Нова Македонија" — 
Скопје, 

2. Илија Корубин, претседател на Друштвото 
на литературните преведувачи ^а Македонија, 

3. Зајази Тахир, редовен наставник во звање 
професор на виша школа на Педагошката акаде-
мија „Климент Охридски" во Скопје. 

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

Бр. 17-1053/1 
15 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

246. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценска-

уметничка дејност („Службен весник на СРМ", бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСТАВНИЦИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕД-
НИЦА ВО СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НА-

РОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претставници на општествената заедница во Сове-
тот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец", 
поради истек на мандатот на: 

— Ристо Шанев, 
— Александар Костовски, 
— Методија Владичевоки. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" се именуваат 

1. Нада Димитрова, музички уредник во РТВ 
— Скопје, 

2. Живко Наумовски, член на Комисијата за 
меѓународна соработка и грижа за нашите работ-
ници вработени во странство на Претседателството 
на Советот на ССМ, на работа во Републичката за-
едница за вработување, 

3. Захарија Смачовски, потпретседател на ИО 
на СИЗ за култура на општината Карпош, на ра-
бота во „Алумина" — Скопје. 

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

Бр. 17-1054/1 
15 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

247. 
Врз основа на точката 48 и точката 50, потточ-

ка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на 
приходите на ошптественонполитичките заедници 
и нивните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и други самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 
9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79), републичкиот секре-
тар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕ-
ОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧ-

НИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД 
ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки, како и за утврдување на 
придонесите од личниот доход на работниците и 
од доходот („Службен весник на СРМ", број 11/80 
и 17/80), <во прегледот бр. 3 под б) од ^стопанство 
на реден број 8 — Дебар, стапката за култура 
„0,80" се заменува со „0,50" и стапката за физичка 
култура „0,50" се заменува со „0,35", а збирната 
стапка „15,20" се заменува со „14,75"; и на реден 
број 11 — Кавадарци, стапката за вработување 
„0,75" се заменува со „0,70", а збирната стапка 
„16,68" се заменува со „16,63". 

2. Во Прегледот бр. 4, под б) од ^стопанство 
на реден број 8 — Дебар, стапката за култура 
„0,80" се заменува со „0,50" и стапката за физичка 
култура „0,50 се заменува со „0,35", а збирната 
стапка „7,45" се заменува со „7,00". 

3. Во Прегледот бр. 5 на реден број 8 — Дебар 
стапката за култура „0,96" се заменува со „0,50", 
стапката за физичка култура, „0,50" се заменува 
со „0,35" и стапката за социјална заштина „0,30" 
се заменува со „0,38", а збирната стапка „2,06" се 
заменува со „1,53"; и на реден број 11 — Кавадар-
ци, стапката за здравствено осигурување за повре-
да на работа и професионални заболувања „0,70" 
се заменува со „0,50", а збирната стапка „2,11" се 
заменува со „1,91". 

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

Бр. 11-588/1 
2 јуни 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

248. 
Врз основа на член 79 став 2 од Законот за 

железниците („Службен весник на СРМ", број 
46/78), републичкиот секретар за сообраќај и врски 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 
ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. Легитимацијата со која се утврдува свој-
ството на инспектор за железнички сообраќај се 
издава според образецот кој е составен дел на ова 
упатство. 

2. Големината на легитимацијата е 10x7 см, а 
нејзините корици се полутврди и обоени со црвена 
боја. 

3. Легитимацијата важи за календарската го-
дина во која е издадена односно за календарската 
година за која е нејзиното важење продолжено, до-
колку изрично не е означен покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на ле-
гитимацијата го врши органот што ја издал леги-
тимацијата. 

4. Инспекторот за железнички сообраќај на 
кого му престанала функцијата, должен е веднаш, 
а најдоцна во рок од 3 дена да ја врати легити-
мацијата на органот што ја издал. 

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се изврши најдоцна до 31. 12. 1980 година. 



Стр. 420 — Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 18 јуни 1980 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-492/2 
26 мај 1980 година 

Скопје 
Републички секретар за 

сообраќај и врски, 
Александар Варналиев, е. р. 

Образец на легитимацијата на инспектор за 
железнички сообраќај 

(Формат 10 х 7 см) 
(Прва страна на кориците — празна) 
(Втора страна на кориците) 
Место за фотографија во големина од 6 x 4 см. 

(потпис на имателот на легитимацијата) 
(Прва внатрешна страна) 
Грб на Републиката 

(назив на органот што ја издал легитимацијата) 
(Втора и трета внатрешна страна) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
на инспектор за железнички сообраќај 

(име и презиме) 

(функција) 

Инспекторот за железнички сообраќај е овлас-
тен, врз основа на член 70 од Законот за желез-
ниците, да врши работи на инспекција на желез-
ничкиот сообраќај на територијата на Републи-
ката и ги има сите права и должности што со овој 
закон и со другите прописи му се дадени на ин-
спектор за железнички сообраќај. 

Број 
д ш 1980 година 
Во 

(М. П.) 
(потпис на издавачот на легитимацијата) 

(Четврта, петта, шестта и седма внатрешна страна) 
Легитимацијата важи до 19 година. 

(М. П.) 
(потпис на издавачот на легитимацијата) 

(Осма, деветта, десетта ити. внатрешна страна) 

Извод од Законот за железниците (текст на член 71, 
72 и 75). 

(Третата и четвртата страна од кориците остану-
ваат празни) 

249. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 17 и ставот 1 
на член 18 од Правилникот за основите и мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи и 
другите надоместоци на работниците во органот 
на управата на Собранието на општината Кочани, 
донесен со референдум на 29 декември 1977 година, 
на основа членот 433 од Уставот на СР Македони-
ја и алинејата 2 на член 15 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 24 април 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 17 од Правилникот за 
основите и мерилата за распределба на средства-
та за лични доходи и другите надоместоци на ра-
ботниците во органот на управата на Собранието 
на општината Кочани, донесен со референдум на 
29 декември 1977 година, во делот во кој по сите 
основи на првиот степен на сложеност на работите 
и работните задачи мерилата се дадени во распон, 
како и во ставот 1 на член 18 од означениот пра-
вилник. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во органот на управата на Собра-
нието на општината Кочани на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. По повод поднесена претставка, Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 17 во делот во 
кој по сите основи во првиот степен на интензи-
тет мерилата се дадени во распон и на ставот 1 на 
член 18 од правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нивната согласност со Уставот односно за 
нивната спротивност со Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
во членот 17 од оспорениот правилник по секој 
од предвидените основи (вид и сложеност, одго-
ворност, самостојност во работата и услови за ра-
бота) се определени мерила во пет степени на ин-
тензитет. Во првиот степен на интензитет бодо-
вите се дадени во распон додека за другите сте-
пени на интензитет мерилата се дадени во точно 
определен број на бодови. Согласно ставот 1 на 
член 18 од истиот правилник вреднувањето на ра-
ботите и работните задачи го врши старешината 
на органот на управата во согласност со основите 
и мерилата утврдени во правилникот. Според по-
датоците добиени од претставниците на органот на 
управата на собранието на општината, бројот на 
бодовите за првиот степен на интензитет во рам-
ките на утврдениот распон го определува старе-
шината на органот на управата. 

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд, основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи ги утврдуваат 
работниците во организацијата на здружениот труд. 
Според членот 463 од Законот за здружениот труд 
работниците со референдум одлучуваат за основи-
те и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка. Во слу-
чајов, во рамките на утврдените распони, мерилата 
по секој од предвидените основи ги определува 
старешината на органот на управата што не е во 
согласност со наведените уставни одредби е во 
спротивност со одредбите од Законот за здруже-
ниот труд. Тоа, всушност, значи навлегување во 
сферата на неотугивите права на работниците за 
кои можат да одлучуваат само тие. 

Со оглед на тоа што според членот 17 од оспо-
рениот правилник, за сите основи од првиот сте-
пен на интензитет мерилата се дадени во распон, 
и што, според ставот 1 на член 18 од тој правил-
ник, вреднувањето на работите и работните зада-
чи во рамките на утврдените распони го врши ста-
решината на органот на управата, Судот оцени де-
ка наведените одредби не се во согласност со ста-
вот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и 
дека се во спротивност со ставот 1 на член 127 и 
ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 201/79 
24 април 1980 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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250. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точките 3 и 6 на член 
37 и деловите III, V и VI на член 38 од Правил-
никот за основите и мерилата за стекнување на 
доходот, распоредување на чистиот доход, за ра-
спределба на (средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште „Илинден" во село Горна 
Бошава, општина Кавадарци, донесен со референ-
дум на 30 декември 1977 година, на основа членот 
433 од Уставот на СР Македонија, алинејата 2 на 
член 15 и членот 20 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, .на седницата 
од 20 март 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3 и 6 на член 37 и 
деловите III, V и VI на член 38 од Правилникот за 
основите и мерилата за стекнување на доходот, ра-
споредување на чистиот доход, за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка на работниците во Централното основно учи-
лиште „Илинден" во село Горна Бошава, општина 
Кавадарци, донесен со референдум на 30 декември 
1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на ОРМ" и во Централното основно училиште 
„Илинден" во село Горна Бошава, општина Кава-
дарци, како и во Подрачното основно училиште 
„Ристо Илов" во село Строгово, општина Кавадар-
ци, во состав на означеното централно основно 
училиште, на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 205/79 од 27 декември 1979 година поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбите од оспорениот акт означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката беше поведена за-
тоа што пред Судов основано се постави прашање-
то за согласноста на делот III на член 38 од пра-
вилникот со начелото на наградување според тру-
дот и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование; на точката 3 
на член 37 и делот III на член 38 од правилни-
кот со ставот 3 на член 129 од Законот за здруже-
ниот труд; на делот V на член 38 од правилникот 
со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македо-
нија и со ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд и на точката 6 на член 37 и делот VI 
на член 38 од правилникот со начелото на награ-
дување според трудот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник за 
лични доходи на училиштето Судов, во текот на 
постапката и на седницата, утврди: 

Според точката 3 на член 37 од правилникот, 
во кој се утврдени основите за распределба на 
средствата за лични доходи, како посебен основ е 
предвиден придонесот во работата по основ на 
стручна оспособеност кој се вреднува од 10 до 90 
бода. Овој основ е разработен во делот III на член 
38 од правилникот, во кој е утврдена аконтацијата 
на личните доходи на наставниците по основите 
предвидени во членот 37 од правилникот. Дадениот 
распон во бодови е разложен по степени на струч-
на подготовка, па придонесот на работникот со ви-
сока стручна подготовка се вреднува со 90 бода, 
со виша со 60 бода, со средна со 30 бода, високо-
квалификуваниот работник со 25 бода, квалифи-
куваниот со 15 бода и нижата стручна подготовка 
со 10 бода. 

Во ставот 3 на член 129 од Законот за здруже-
ниот труд е определено дека придонесот на работ-
никот во работата се утврдува зависно од кванти-
тетот и квалитетот во работата, земајќи го предвид 
особено обемот и сложеноста на работата, квали-
тетот на остварените резултати од трудот, успеш-
носта во користењето на средствата на трудот, 

остварените заштеди, користењето на работното 
време, одговорноста во работата и условите под 
кои работникот работи. 

Стручната подготовка, како израз на сложе-
носта на работите и работните задачи, е инкорпо-
рирана во основот сложеност и преку него е вред-
нувана во делот I на член 38, па поради тоа, кога 
веќе овој основ е предвиден и за него се утврдени 
мерила, нема место за одделно предвидување на 
стручната подготовка во точката 3 на член 37 и 
понатаму во делот III на член 38 од правилникот, 
со оглед на што Судов утврди дека точката 3 на 
член 37 и делот III на член 38 од правилникот не 
се во согласност со ставот 3 на член 129* од Зако-
нот за здружениот труд. 

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 академија — отсек за одделенска настава и 
лица што завршиле учителска школа. Наставници 
по предметна настава во основното училиште, спо-
ред ставот 2 од истиот член од означениот закон, 
можат да бидат лица што завршиле еднопредмет-
на или двоиредметна соодветна група за образо-
вание на наставници на факултет, висока школа, 
ликовна академија, музичка академија, педагошка 
академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за личните 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето на начелото на награ-
дување според трудот да се предвидува повисоко 
мерило по основот сложеност во однос на работите 
и работните задачи за кои е предвиден понизок 
степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во слу-
чаите кота за вршење на одредени работи и работ-
ни задачи се предвидени повеќе степени на струч-
на подготовка вреднувањето на тие работи се врши 
според нивната сложеност, а не според стручната 
подготовка што ја има конкретниот работник. Име-
но, ако за вршењето на одредени работи и работни 
задачи * алтернативно се утврдени повеќе степени 
на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста 
на тие работи и работни задачи е таква да може 
со успех да ги врши секој од работниците што има 
еден од утврдените степени на стручна подготовка. 
Поради тоа, Судов смета дека при вреднувањето на 
работите и работните задачи на наставниците, кога 
е во прашање еднаква сложеност на работите и 
работните задачи и кога со закон е утврдено дека 
со било кој од предвидените степени со успех ќе 
се изведува наставата, мора да се поаѓа од един-
ствени мерила за вреднување на основот сложе-
ност затоа што стручната подготовка е основен 
елемент за одредување степените на сложеноста на 
работите и работните задачи. На овој начин не се 
обезвреднува значењето и влијанието на стручната 
подготовка во развиен систем на основи и мерила 
за распределба на средствата за личните доходи 
според вложениот труд од причина што доколку 
работникот со повисок степен на стручна подго-
товка, при утврдувањето на конкретните резулта-
ти постигнати во работата, покаже дека работите и 
работните задачи ги извршил со поголем успех по 
квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одра-
зи и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа Судов утврди дека делот III 
на член 38 од правилникот не е во согласност со 
начелото на наградување според трудот, како и со 
ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното 
воспитание и образование затоа што предвидува 
различно наградување на наставниците во учи-
лиштето во зависност од степенот на нивната 
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стручна подготовка иако тие, по правило, вршат 
исти работи и работни задачи, а е оценето дека 
со еден од степените на стручна подготовка пред-
воден со законот, со успех може да се изведува 
наставата во основното училиште. 

Разгледувајќи го, понатаму, оспорениот пра-
вилник, Судов утврди дека во точката 5 на член 
37 како основ за утврдување аконтацијата на лич-
ниот доход е предвиден придонесот во работата по 
основ на минат труд до 15°/о. Меѓутоа, во делот V 
на член 38 овој основ всушност само се повторува, 
но не се утврдени мерила по кои ќе се врши ра-
спределбата на средствата за лични доходи како 
што е тоа сторено за другите предвидени основи. 
Поточно, определено е само придонесот по основ 
минат труд да се пресметува на бодовите од акон-
тацијата утврдена според основите обем и сложе-
ност, одговорност и придонес во работата по основ 
на стручна подготовка, но не се утврдени мерила 
по кои ќе се врши распределбата на средствата за 
лични доходи по основот минат труд, поради што 
Судов утврди дека делот V на член 38 од оспоре-
ниот 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 труд. 

Исто така Судов утврди дека, според точката 6 
на член 37 од правилникот, работната способност 
стекната со работа и успешност во користењето на 
средствата за работа, како посебен основ за утвр-
дувањето аконтацијата на личниот доход, се вред-
нува до 32 бода. Во делот VI на член 38, овој при-
донес за наставниците се вреднува така, што за 
жените со 25 години работно искуство односно за 
мажите со 30 години работно искуство се пресме-
туваат уште по 0,35% бода за секоја година, а за 
жените кои имаат работно искуство од 26 до 35 
години односно за мажите од 31 до 40 години ра-
ботно искуство уште по 0.80% бода за секоја го-
дина работно искуство, при тоа на оваа категори-
ја работници им се признаваат уште и по 10 бода. 

Судов утврди дека со овие одредби од правил-
никот се врши двојно наградување по основот ми-
нат труд затоа што работното искуство еден пат 
се вреднува како минат труд, во точката 5 на член 
37 и во делот V на член 38 од правилникот, и втор 
пат како работно искуство. Со оглед на тоа Судов 
утврди дека точката 6 на член 37 и делот VI на 
член 38 од оспорениот правилник не се во соглас-
ност со начелото на наградување според трудот за-
тоа што ова наградување не се врши според крите-
риуми по кои треба да се мери придонесот на на-
ставниците, туку се врши со цел да се подобрат 
условите во поглед на личниот доход на настав-
ниците и тоа на оние кои одат во пензија. 

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

У. бр. 205/79 
20 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

251. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи та 

уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-746/1 
за изменување и дополнување на Правилникот за 
распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка, донесена на 6 јули 1979 го-
дина на собирот на работните луѓе на Основната 
организација на здружениот труд „Треска" — Ки-
чево, во состав на Претпријатието за стопанисува-
ње со води „Водостопанство" во Скопје, на основа 
членот 433 од Уставот на СР Македонија и али-
нејата 2 на член 15 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот СУД на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 10 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 02-746/1 за из-
менување и дополнување на Правилникот за ра-
спределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, донесена на 6 јули 1979 го-
дина на собирот на работните луѓе на Основната 
организација на здружениот труд „Треска" — Ки-
чево, во состав на Претпријатието за стопанису-
вање со води „Водостопанство" во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Треска" — Кичево на начинот 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. По повод поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуката означена во 
точката 1 од оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со чле-
нот 262 од Уставот на СР Македонија односно за 
нејзината спротивност со ставот 1 на член 463 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Во претходните испитувања Судов утврди 
дека со оспорената одлука се врши зголемување на 
бодовите на раководителот по „Наводнување — 
одводнување" (за 45 бода), раководителот на „Риб-
ник" (за 45 бода), раководителот на „Порои" (за 
45 бода), референтот по „Наводнување — одводну-
вање" (за 20 бода) и референтот по експлоатација 
(за 20 бода). Според одлуката наведените бодови 
треба да се распоредат по сите основи (сложеност, 
квалификација, тежина на работата и одговорност). 
Оспорената одлука е донесена на 6 јули 1979 го-
дина, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

5. Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација со референдум, покрај другото, одлучу-
ваат и за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. Според ставот 1 на 
член 262 од Уставот на СР Македонија законите, 
другите прописи и општите акти не можат да 
имаат повратно дејство. Во ставот 2 од истиот член 
е определено дека само со закон може да се опре-
дели одделни негови одредби, ако тоа го бара оп-
штиот интерес утврден при донесувањето на зако-
нот, да имаат повратно дејство. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука со која 
се определуваат мерила за некои од работите и ра-
ботните задачи со кои се менуваат утврдените од-
носи во распределбата на средствата за лични до-
ходи, е донесена на собир на работните луѓе, а не 
со референдум, како што е определено во ставот 1 
на член 463 од Законот за здружениот труд, Судов 
оцени дека таа е во спротивност со наведената за-
конска одредба. Исто така, Судов оцени дека таа 
не е во согласност и со ставот 1 на член 262 од 
Уставот на СР Македонија со оглед на тоа што е 
донесена на 6 јули 1979 година а определено е да 
се применува од 1 јануари 1979 година со што и е 
дадено повратно дејство спротивно на цитираната 
уставна одредба. 

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

У. бр. 260/79 
10 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
252. 

Во остварувањето на уставните начела за изед-
начување на материјалните услови на општестве-
ниот живот и работа, за побрз развој на стопански 
недоволно развиените краишта и за обезбедување 
на поусотласен развиток на стопанството во целина, 
а врз основа на член 16 од Законот за Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта и За-
клучокот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија од 79-та седница, Управниот од-
бор на Фондот, на седницата одржана на 11 април 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА СТИМУЛИРАЊЕ НА ВРА-
БОТУВАЊЕТО НА СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРА-

ИШТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот и усло-

вите за користење на средствата на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта со кои се 
стимулира вработувањето и задржувањето на 
стручните работници во стопанството во стопански 
недоволно развиените краишта. 

Член 2 
Средствата од Републичкиот фонд што ќе се 

обезбедуваат за зголемување и задржување на 
стручните работници во недоволно развиените оп-
штини ќе се доделуваат: 

— стимулирање на лрачните доходи на постој-
ните и нововработените стручни работници; 

— партиципација во решавањето на станбе-
ните прашања на стручните работници и 

— партиципација во стручното оспособување и 
преквалификација на работници од поодделни за-
нимања, за кои постои потреба во организациите 
на здружен труд. 

Член 3 
Како стручни работници, во смисла на оваа 

одлука, се сметаат лицата кои имаат висока школ-
ска подготовка и работници што работат на посло-
жени стручни или креативни работи во организа-
циите на здружен труд во стопанството на подрач-
јето на недоволно развиените општини. 

По исклучок, како стручни работници ќе може 
да се сметаат и определени работници со виша 
школска подготовка и ВКВ работници, кои се не-
опходни односно дефицитарни за соодветната ра-
ботна организација, како што се: погонски инже-
нери, конструктор^ дизајнери и ел. 

Член 4 
Работите и работните задачи што ги вршат ра-

ботниците од претходниот член и ќе ги користат 
средствата од оваа одлука се утврдуваат со само-
управен општ акт на организациите на здружен 
ТРУД. 

Член 5 
Републичкиот фонд ќе се ангажира за проши-

рување на формите со кои ќе се зголемува бројот 
на стручните работници и во оваа насока непосред-
но ќе соработува со организациите на здружен 
труд, собранијата на општините, самоуправните 
интересни заедници и другите општествено-поли-
тички организации и заедници. 

Член 6 
Во зависност од нивото на стопанската развие-

ност на одделни општини се утврдува диферен-
цирано учество на средствата од Фондот во обез-
бедувањето на стимулативниот дел на личните до-
ходи. 

Во смисла на член 11 од Општествениот дого-
вор за поттикнување на побрзиот развој на недо-
волно развиените краишта и за условите и крите-
риумите за употреба на средствата од Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените краишта во пе-
риодот од 1976—1980 година, општините се гру-
пираат: 

— во првата група општините: Берово, Дебар, 
Радовиш, Ресен и Тетово; 

— во втората група општините: Кичево, Гости-
вар и Струга; 

— во третата група општините: Виница, Демир 
Хисар, Крушево, Кратово и Крива Паланка и 

— во четвртата група влегува подрачјето на 
општина Македонски Брод. 

Член 7 
Висината на средствата што можат да се ко-

ристат според оваа одлука, на ниво на секоја оп-
штина, се утврдува во зависност од бројот и голе-
мината на основните организации на здружен труд 
во општината според следните критериуми: 

— за организации до 100 вработени до 3 струч-
ни работници; 

— за организации од 100 до ЗОО вработени до 
5 стручни работници; 

— за организации од ЗОО до 700 вработени до 
7 стручни работници; 

— за организации над 700 вработени до 10 
стручни работници. 

Член 8 
Во општините од третата и четвртата група: 

Виница, Демир Хисар, Крушево, Кратово, Крива 
Паланка и Македонски Брод, во 1980 година со 
средствата на Фондот ќе се стимулираат личните 
доходи како на постојните така и на нововработе-
ните стручни работници во рамки на средствата 
што се утврдени во оваа одлука. 

Во овие општини ќе се обезбедат средства за 
стимулирање на личните доходи на ново врабо-
тените стручни работници во висина на десетостру-
киот износ утврден со член 12 од оваа одлука. 

Член 9 
Во општините од првата и втората група: Бе-

рово, Дебар, Радовиш, Ресен, Тетово, Кичево, Го-
стивар и Струга ќе се обезбедат средства за сти-
мулирање на лични доходи во висина од 30% од 
вкупно утврдениот број на ниво на општини според 
членот 7 од оваа одлука. 

Член 10 
Утврдените средства на ниво на општините 

првенствено ќе се обезбедуваат на организациите 
на здружен труд во кои тековните и развојните 
проблеми се поизразени и во позначајна мера е 
присутен недостигот на стручно-креативни работ-
ници. 

Организациите на здружен труд и висината на 
средствата според критериумот на оваа одлука ги 
утврдуваат Комисијата за стручни работници при 
Управниот одбор на Фондот на предлог од изврш-
ните совети на собранијата на општините, претход-
но усогласени со територијалните одбори на Сто-
панската комора. 

Најмалку 25°/о од средствата ќе треба да се 
употребат за стимулирање на вработувањето на 
нови (стручни работници. 

Член И 
Средствата на Фондот не можат да се корис-

тат за стимулирање на личните доходи на стручни 
работници во: 

— организациите на здружен труд чии про-
сечни лични доходи во последната година се пого-
леми најмалку за една третина од просечно оства-
рените лични доходи во групацијата на ниво на 
Републиката; 

— организациите на здружен труд од областа 
на-електростопанството и 
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— организациите на здружен труд од областа 
на прометот. 

Член 12 
Висината на стимулативниот дел од средствата 

на Републичкиот фонд за чисти лични доходи во 
1980 година се утврдува според следните крите-
риуми 

— за првата група општини, до 1.600 динари; 
— за втората група општини, до 2.000 динари; 
— за третата група општини, до 2.400 динари; 
— за четвртата група општини, до 3.000 динари. 
На општините им се обезбедуваат и потребните 

средства за придонесите на личните доходи. 

Член 13 
Покрај средствата утврдени во .претходниот 

член, на ниво на општините треба да се обезбеди 
учество за стимулирање на личните доходи на 
стручните работници, а кое не може да изнесува 
помалку од: 

— за првата група општини, 30%; 
— за втората група општини, 20%; 
— за третата група општини, 10%; 
— за четвртата група општини, од износите во 

претходниот член. 

Член 14 
Организациите на здружен труд од поразвие-

ните краишта на Републиката кои имаат и ќе отво-
раат диспергирани капацитети на подрачјето на 
недоволно развиените краишта ќе добиваат пред-
ност во користењето на средствата од оваа одлука. 

За стимулирање на вработувањето на стручни 
работници во овие подрачја матичните организа-
ции ќе обезбедуваат и други погодности за подо-
брување на кадровската состојба во диспергира-
ните погони. 

Член 15 
Со средствата на Фондот ќе се помага реша-

вањето на станбените прашања на стручните ра-
ботници на кои се однесуваат одредбите од оваа 
одлука. 

Овие средства ќе можат да се користат како 
учество при купување на стан во општествена соп-
ственост, купување на стан во лична сопственост 
или изградба на индивидуална станбена зграда. 

Член 16 
Висината на средствата од Фондот за оваа на-

мена поединечно не може да изнесува повеќе од 
150 илјади динари. 

Овие средства ќе се одобруваат на кредитна 
основа со рок на отплата од 15 години и каматна 
стапка од 4% годишно. 

Член 17 
Фондот ќе ги одобрува средствата на самоуп-

равните интересни заедници на станувањето при 
општините во недоволно развиените краишта или 
на непосредните корисници со кои Фондот ќе склу-
чува договори за начинот и условите за нивното 
користење. 

Корисниците целосно ќе ги вратат средствата 
со каматна стапка до 12% годишно, доколку ја на-
пуштат работата во организациите во која се вра-
ботени. 

Член 18 
Со оваа одлука се издвојуваат 2,0 мил. динари 

за стручно оспособување и преквалификација на 
работници од поодделни занимања во недоволно 
развиените општини со кое се зголемува вработе-
носта. 

Овие средства ќе се користат како учество на 
Фондот во Програмата на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на вработувањето, кое 
може да изнесува најмногу до 30% од вкупно по-
требните средства за оваа намена. 

Условите и начинот на користењето ќе се ре-
гулираат со посебен договор меѓу Републичката за-
едница и Фондот. 

Член 19 
Врз основа на оваа одлука се утврдува следна-

та распределба на средствата по општини: 

— во илјади динари 
— Берово 950 
— Брод Македонски 1.750 
— Виница 1.860 
— Гостивар 1.448 
—• Дебар 930 
— Демир Хисар 1.697 
— Кичево 1.184 
— Кратово 2.101 
— Крива Паланка 2.429 
— Крушево 1.656 
— Радовиш 908 
— Ресен со

 —л 

— Струга 1.280 
— Тетово 1.384 

Начин на користење на средствата од Фондот 

Член 20 
Користењето на средствата од Фондот ќе се 

врши преку посебни сметки при општините, а во 
согласност со Програмата што ја донесува собра-
нието на општината. 

Член 21 
Во програмата на општината се определуваат 

организациите здружен труд, за кои ќе се обез-
бедат стимулативни средства за личните доходи и 
решавање на станбените проблеми, број на струч-
ни кадри, износот на средствата и очекуваните 
ефекти од нивното ангажирање. 

Член 22 
Програмата од претходниот член се изготвува 

во соработка со територијалните одбори на Сто-
панската комора, врз основа на поднесените про-
грами и планови за работа од организациите на 
здружен труд. 

Член 23 
Непосредните корисници ќе ги утврдува само-

управниот орган на организацијата на здружен 
труд, а висината на стимулативниот дел на лич-
ните доходи треба да се утврдува диференцирано 
во зависност од поединечниот и вкупниот придонес 
на стимулираните работници во општиот успех на 
работењето на организацијата на здружениот труд. 

Член 24 
Успехот на остварените задачи ги цени Собра-

нието на општината, по истекот на секои шест ме-
сеци, врз оценките на самоуправниот орган на ор-
ганизациите на здружен труд, 

Член 25 
Средствата од Фондот им се одобруваат на оп-

штините само доколку тие го обезбедат предвиде-
ното минимално учество на општината предвидено 
во член 13 од оваа одлука. 

Член 26 
Времетраењето на симулирањето на личните 

доходи ќе се утврдува во Договорот со крајните 
корисници и може да биде најмногу до три години. 

Ч л ен 2 7 
Решение за користење на средствата според 

оваа одлука донесува директорот на Републичкиот 
фонд на предлог од Комисијата за стручни работ-
ни^! при Управниот одбор на Фондот, а врз осно-
ва на поднесената документација од општините и 
организациите на здружен труд. 



18 јуни 1980 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 211 — Стр. 425 

Член 28 
За спроведување на одредбите од оваа одлука 

и за целосна реализација на политиката за подо-
брување на кадровската состојба во недоволно 
развиените подрачја се формира Комисија за 
стручни работници при Управниот одбор на Фон-
дот. 

Комисијата се состои од претседател и четири 
члена. 

Член 29 
Фондот ќе ги врши административно-технич-

ките работи, како и увидот и контролата на намен-
ската употреба на средствата. 

Доколку се установи дека општината или орга-
низацијата на здружениот труд ненаменски ги ко-
ристи средствата, Фондот ќе побара од корисникот 
најкасно во рок од 15 дена да ги отстрани непра-
вилностите. Доколку не се отстранат неправилно-
стите, Фондот ќе го запре натамошното користење 
и ќе покрене постапка за враќање на одобрените 
средства. 

Конечна одлука за ова ќе донесува Управниот 
одбор на Републичкиот фонд. 

Преодни и завршни одредби 

Член 30 
Зголемените трошоци сврзани со спроведува-

њето на оваа одлука ќе се подмируваат од вкуп-
ните " средства што се издвојуваат според неа. 

Овие трошоци ќе ги утврди Управниот одбор 
на Фондот со посебно решение. 

Член 31 
Обврските на Фондот кои произлегуваат од 

склучените договори со општините за стимулирање 
на личните доходи на стручните работници во те-
кот на 1979 година ќе се надоместат за цела 1980 
година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРИ". 

Бр. 03-189/1 
9 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Иќмет Крифца, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
236. 

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 
и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ", бр. 41/72), прет-
ставниците на производителите и претставниците 
на потрошувачите на производите од глинената 
индустрија на територијата на СР Македонија 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
ОД ГЛИНЕНАТА ИНДУСТРИЈА НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на производите на 
глинената индустрија на СР Македонија на 10. IV. 
1980 година склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цени на производите од гли-
нената индустрија за тенкостени глинени произ-
води во СРМ, елементи за надворешни преградни 
зидови), кои цени се зголемуваат за 17%, а за ги-
тер фасадни тули, нутифедер 10 и ќерамиди за 
25% од постојните цени, според ценовникот што е 
составен дел на Спогодбата. 

2. На оваа спогодба даде .согласност Републич-
киот секретаријат за општостопански работи и па-
зар, со решение бр. 15-18/46 од 6. V. 1980 година. 

3. Спогодбата ќе се применува од 6. V. 1980 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Производители: „ИГМ" — Скопје; „Киро Ќу-
чук" — Т. Велес; „Пролетер" — Виница; „Вра-
нештица" — Кичево; „Неметали" — Тетово; „КИК" 
— Куманово; „Слога" — Ресен; „Црвена Ѕвезда" — 
Пехчево; „8 Ноември" — Неготино; „Дримкол" — 
Вевчани; „Славеј" — Арбиново; „Еленица" — 
Струмица; „Вардар" — Гостивар и „КИБ" — Би-
тола. 

Потрошувачи: „Илинден" — Скопје, „Техника" 
— Скопје; „Гранит" — Скопје; „Базалт" — Штип; 
„Маврово" — Скопје; „Козјак" — Куманово; „Ја-
вор" — Битола; „Агроснабдител" — Куманово; 
„Вардар-промет" — Неготино; „Струшка трговија" 
— Струга; „Макпетрол'* — Скопје; „Технопромет" 
— Тетово и „Караорман" — Скопје. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

237. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и 

постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на производителите и претставниците 
на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕ-
НИЧНИТЕ ТРИЦИ И ПЧЕНИЧНОТО ДОБИТОЧНО 

БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на пченични трици 
и пченично добиточно брашно, на 24. IV. 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени, со која се зголемуваат постој-
ните цени на овие производи, и тоа: 

— пченичните трици од 1,80 на 2,50 дин. за 
1 кгр. и 

— пченично^ добиточно брашно од 2,20 на 3,50 
Дин. за 1 килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите »од точката 1 на Спогодбата ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот секретаријат за општостопаноки работи и па-
зар, со решение бр. 15-18/65 од 3 јуни 1980 година. 

4. Спогодбата влегува во сила со денот на да-
вањето на согласност од Републичкиот секретари-
јат за општостопански работи и пазар, а ќе се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Преставници на производителите: РО „Жито 
Вардар" — Титов Велес, РО „Жито Прилеп" — 
Прилеп, РО „Жито Скопје" — Скопје, СО „Жито 
Македонија" — Скопје, РО „Жито Продукт" — 
Свети Николе. 

Претставници на потрошувачите: 26 купувачи 
— потрошувачи (Земјоделско-индустриски комби-
нати, сточарски стопанства, живинарски фарми, 
земјоделски задруги и прометни организации) на-
значени во Спогодбата, што се наоѓаат во докумен-
тацијата на Стопанската комора на Македонија. 
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СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 

О Б Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ 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 произво-
дители на семе се запишува следната организација 
на здружен труд: 

„РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО — СТРУМИЦА ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА СЕМЕ ОД ПЧЕНИЦА И ДРУГИ СТРНИ 
ЖИТА, БЕЗ ДОРАБОТКА НА СЕМЕТО. РЕГИ-
СТАРСКИ БРОЈ 22, РЕШЕНИЕ БРОЈ 10-УП/1-30/1 
од 25. IV. 1980 г.". 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Стопанската банка — Основна банка — Скопје 
на име Крстевска Марија од Скопје, ул. „Народни 
херои" бр. 23-1/30, а за подигнат потрошувачки 
кредит по партија бр. 01^62482/14 има издадено ба-
рирани чекови серија бр. 4210268 на дин. 5.000,00 
и серија бр. 4210269 на дли. 5,000,00. 

Бидејќи барираните чекови се нестанати, се 
повикува секој оној кај кого ќе се најдат или кој 
ќе ги пронајде да се јави во Општинскиот суд 
Скопје I — Скопје и чековите ги покаже. Во 
спротивно, барираните чекови, по истекот на рокот 
од 60 дена од објавувањето на огласот, ќе бидат 
поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
78/80. (42) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-
цето Џемаили Велиов Адил од село Градец, Гости-
варско, кој наводно умрел на 14. ХИ. 1943 година 
во село Градец, во рок од 3 (три) месеци од денот 
на објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се јави на овој суд. 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на 
судот. По истекот на рокот од 3 (три) месеци, судот 
ќе утврди дека ова лице е умрено, во колку ли-
цето не се јави на огласот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 868/79. 
(40) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води по-
станка за развод на брак, по тужбата на тужите-
лот Горѓи Стојчев Димитров од село Зрновци, про-
тив тужената Лилјана Драгова Димитрова од село 
Зрновци. 

Бидејќи тужената Лилјана Димитрова се наоѓа 
во странство со непозната адреса, се повикува во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави со Општин-
скиот суд — Кочани, или да ја соопшти својата 
точна адреса. Доколку тоа не го стори ќе и биде 
поставен привремен застапник за окончување на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 590/79. 
(41) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 377 од 4. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-410-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд Комбинирана детска 
установа „Гоце Делчев", Ц. О. — Виница, ул. „Бел 
Камен" бр. 14-а, со следните податоци: 

Основни дејности: дневен престој и предучи-
лишно воспитување и образование на деца (јасли 
и градинка). 

Во правниот промет со трети лица организа-
цијата има неограничени овластувања и целосна 
одговорност. 

Василка Гаврилова, директор без ограничува-
ње за располагање со средства до 5.000 динари. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Комбинирана 
детска установа „Гоце Делчев", Ц. О. — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 377/78 година. (38) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 360 од 27. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-271-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд Здравствената станица 
Ц. О. — Виница, ул. „Бел Камен" бр. #1. со след-
ните податоци: 

Основни дејности: — 130120 — амбулантно-по-
ликлиничка и диспанзерска здравствена заштита, 
амбулантно-ноликлиничка работа, вклучувајќи и 
специјалистички консултации врз дијагностицира-
ње, лекување, рехабилитација, нега и други видови 
медицинска помош, а која не е следена со смес-
тување на пациентот во здравствена организација 
на здружен труд. Опфатена е и брзата помош. 

Во правниот промет со трети лица има нео-
граничени овластувања и целосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Макиевски д-р 
Јован, директор, со неограничени овластувања. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Здравствената 
станица Ц. О. — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
360/78. (39) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 328 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-164-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основ-
но училиште „Тодор Арсов", Ц. О. — е. Зрновци, 
Кочанско, со следните податоци: 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип; основно воспитување и образо-
вание на деца, младина и возрасни, што се врши 
во вид на потполно (осмогодишно) или непотполно 
(пократко од осумгодишно) основно образование. 

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

Организацијата ќе ја застапува Трајанов Сто-
јан, директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ЦОУ „Тодор Арсов", 
Ц. О. село Зрновци, Кочанско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
328/78. (45) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 349 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-261-0-0 го запиша во судски-
от регистар усогласувањето на организацијата со 
Законот за здружен труд — Основно училиште 
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„Мирче Ацев", Ц. О. — село Кучичино, Кочанско, 
со следните податоци: 

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

Во правниот промет со трети лица организа-
цијата има неограничени овластувања и целосна 
одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Нико-
лов С. Никола, директор, со неограничени овлас-
тувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Основното училиш-
те „Мирче Ацев", Ц. О. — село Кучичино, Кочан-
ско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
349/78 година. (46) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 380 од 4. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-278-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Дом на културата „Бе-
ли мугри", Ц. О. — Кочани, со следните податоци: 

Основни дејности: 120330 — образовна дејност. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Борис Стојчев, 
директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Домот на култу-
рата „Бели мугри", Ц. О. — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 380/78. (49) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 338 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-180-0-0 го пиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Основно училише 
„Гоце Делчев", Ц. О. село Подлог, Кочанско, со 
следните податоци: 

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

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

Работната организација ќе ја застапува Стојан 
Н. Стојменов, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Основното училиште 
„Гоце Делчев", Ц. О., село Подлог, Кочанско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 338/78 година. (50) 

Окружниот стопански суд во Штип во реше-
нието Фи. бр. 353 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-92-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружениот труд — Електромашински и 
автосооб - "таен училишен центар „Гошо Викенти-
ев", Ц. О. — Кочани, ул. „22 Ноември ' бр. 95, со 
следните податоци: 

Основни дејности: 120122 — средно насочено 
образование. 

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

Трифунов Никола, директор, со неограничени 
овластувања во заступувањето на организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Електромашин-
скиот и автосообраќајниот училишен центар „Гошо 
Викентиев", Ц. О. — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 353/78. (51) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 586 од 11. ХИ. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-262-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Матична библио-
тека „Искра", Ц. О. — Кочани, со следните пода-
тоци: 

Основни дејности: 120332 — библиотечна деј-
ност: образование, наука, култура, информации и 
заштита на културните добра. 

Споредна дејност: 120311 — издавачка дејност. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Матичната биб-
лиотека „Искра", Ц. О. — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 586/78. (52) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 335 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-51-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — РО Општинска аптека, 
Ц. О. — Кочани, „Кеј на Револуцијата" бр. 3, со 
следните податоци: 

Основни дејности: набавка, изработка и дора-
ботка на лекови, санитетски материјали за зачу-
вување здравјето на луѓето, набавка и продажба 
на средства за лична хигиена, за дезинфекција и 
дератизација. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и целосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Лилјана 
Манова, директор, со неограничени овластувања. 

Правото на потпис на досегашниот шеф на 
сметководството Тасев Димитрије престанува. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Општинската 
аптека, Ц. О. — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 335/78. (53) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 331 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-166-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот за здру-
жен труд — Централно основно училиште „Мар-
шал Тито", Ц. О. село Оризари, Кочанско, со след-
ните податоци: 

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

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

Работата организација ќе ја застапува Ми-
хајлов Домчев Стаменко, директор, со негорани-
нени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на самоуправните општи акти на Централното ос-
новно училиште „Маршал Тито", Ц. О. село Ори-
зари, Кочанско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 331/78. (55) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 160 од 22. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1538-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, Ц.О. — Валандово, ул. „Мар-
шал Тито" бб, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 05-44 од 
30. IV. 1974 година од 20 основачи. 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на физичката култура. 
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Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Танев Сла-
ве, претседател на Заедницата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 160/79. (472) 

Окружниот стоапнски суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 161 од 26. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-154-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците, ЦО. — Ва-
ландово, ул. „Моша Пијаде" бр. 10, со следните 
податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр 0201-441/1 
од 15. XI. 1978 година од 6 основачи. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ за пензиско 
и инвалидско осигурување. 

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

Лице овластено за застапување е Слободан Јо-
вановиќ, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 161/1979 година. (473) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 68 од 24. XI. 1979 година, на регис-
тарска 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, со целосна одго-
ворност, 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 
одговорност. 

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

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

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 67 од 24. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1546-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, со целосна одговорност — Ва-
ландово, ул. „Никола Карев" бб. 

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

Основни дејности: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на социјалната заштита. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ одго-
вара во свое тиме и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Тошев Ва-
сил, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 67/1979 година. (475) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи .бр. 379 од 4. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-41-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Централно основно учи-
лиште „Славчо Стојменски", Ц.О. — Виница со 
следните податоци 

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

Во правниот промет со трети лица има неограп 
ничени овластувања и целосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Димитар Ва-
силев, директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ЦОУ „Славчо С е -
менски, Ц.О. — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 379/78. (36) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 375 од 4. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-282-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Иво Лола Рибар", Ц. О., е. Драгобраште 
општина Виница, со следните податоци: 

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 Петруш Дани-
лов, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ЦОУ „Иво Лола 
Рибар", Ц.О. — село Драгобраште, општина Ви-
ница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 375/78. (37) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 378 од 4. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-269-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Работнички уни-
верзитет „Тошо Арсов" ,Ц.О. — Виница, ул. „Бо-
рис Кидрич" бр. 14, со следните податоци: 

Основни дејности: 
— основно дополнително образование; 
— општествено економско образование; 
— марксистичко образование; 
— насочено образование за разни занимања; 
— обука на возачи од сите категории во авто-

школа; 
— информирање на граѓаните преку Радио — 

Виница; 
— прикажување на филмови на граѓаните во 

градот и населените места преку кино „Култура"; 
— врши масовно обучување на народот за од-

брана на земјата. 
Во правниот промет со трети лица има неог-

раничено овластување и целосна одговорност. 
Организацијата ќе ја застапува Димитар Ге-

оргиев, директор, со неограничени овластувања во 
застапувањето, а со право на располагање со сред-
ства до 10.000,00 динари. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Работничкиот уни-
верзитет „Тошо Арсов", Ц.О. — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 378/78. (40) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 60 од 19. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1531-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
станувањето, со целосна одговорност — Дебар, на-
селба „Венец". 

Општинската заедница е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 1, усвоена на 23. VII. 1975 
година од 48 основачи. 

Основни дејности: 140221 — СИЗ во областа на 
домувањето. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 
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Лице овластено за застапување е Мерсоски 
Исмет, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 60/1979 година. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 80 од 26. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1545-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, со целосна одговорност — Ка-
вадарци, ул. „Балканска" бб. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана од 80 основачи. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ во областа на 
физичката култура. 

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

Лице овластено за застапување е Пане Митрев, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 80/1979 година (479) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 101 од 26. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1543-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето 
на ОСИЗ на културата — Кратово, со целосна одго-
ворност, со следните податоци: Општинска само-
управна интересна заедница на културата, со це-
лосна одговорност — Кратово, ул. „Маршал Тито" 
бр. 1. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 06-3041 од 22. XI. 
1977 година од 10 основачи. 

Основна дејност: 140333 — СИЗ на културата. 
Во правниот промет со трети лица Заедницата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Пешев Јор-
дан, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 101/1979 година. (480) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 132 од 21. 'XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1539-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување, Ц.О. — Дебар, ул. „Осми сеп-
тември" бр. 10. 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Дебар е основана со Са-
моуправната спогодба бр. 02-533 од 29. IV. 1974 го-
дина. 

Дејност: 140273 — општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување. 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Дебар во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со Самоуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Дебар одговара со 
сите свои средства. 

Лица овластени за застапување: Коларовски 
Иван, секретар на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, без ограни-
чување. 

Обемот на овластувањата и одговорностите се 
утврдени со Статутот на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 132/1979 година. (476) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1504 од 22. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1534-0-0-0 го запиша во суд-

скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
електродистрибуција на електрична енергија, со 
целосна одговорност — Дебар. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-314/1 од 1. VI. 1979 
година од 50 основачи. 

Основни дејности: 140211 — СИЗ во областа на 
енергетиката. 

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

Лице овластено за застапување е Глигор Ја-
ковлески, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1504/79. (477) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи .бр. 480 од 7. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-60-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен ^руд — РО Станица за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство „Виница", 
Ц.О. — Виница, ул. „М. Тито" бр. 61, со следните 
податоци: 

Основни дејности — 020201: 
—• услуги за растително производство; 
— стручно извршување на мерките што ги фи-

нансира Републичкиот фонд и Општинскиот фонд 
за унапредување на индивидуалното земјоделство; 

— обезбедување потребен број на приплодни 
грла: бикови, пастуви, овни — репродуктори, нере-
зи и др. материјал, потребен број на овошни и ло-
зови садници, семенски материјал од поледелски и 
градинарски култури и др. семиња кои се од инте-
рес за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство; 

— организира агротехнички испитувања на 
почвите кај индивидуалните земјоделци; 

— врши снабдување на земјоделците со нови 
препарати за заштита на растенијата и вештачки 
ѓубрива; 

— организира општински натпревари за висо-
ки приноси, смотри и изложби од областа на зем-
јоделството и сточарството; 

— организира стручни советувања, предавања 
и стручни посети со индивидуалните земјоделци; 

— помага и посредува при реализацијата на 
кредитите и нивното рационално искористување; 

— донесува едногодишни и повеќегодишни про-
грами за унапредување на индивидуалното земјо-
делство на општината; 

— врши финансирање на мерките за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство; 

— врши деловна и стручна соработка со науч-
ни, стручни и други организации на здружен труд 
кои се сврзани со унапредувањето на индивидуал-
ното земјоделство. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и целосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Стојан Врен-
цоски, директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО Станица за уна-
предување на индивидуалното земјоделство „Ви-
ница", Ц.О. — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 480/78. (41) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 589 од 11. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-98-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Работнички универзи-
тет „Ленин", Ц.О. — Кочани, со следните податоци: 

Основна дејност: 120331 — работење со воз-
расни на комплексно и перманентно стручно, марк-
систичко (општествено-политичко, економско и са-
моуправно образование), кул турио - ес те тек о и ос-
новно образование и усовршување на работните лу-
ѓе, на возрасните и на младината, со цел успеш-
но да ги извршуваат разновидните функции во РО, 
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ОПЗ, ОПО и самоуправните органи; образование-
школување на кадри за потребите на стопанствата 
и општествените служби, стручно оквалификува-
ње на работниците за разни занимања, средно и 
више образование, а според потребите организира 
консултативни центри за висок степен на образо-
вание; со одобрение бр. 03-32/3 од 31. XII. 1976 го-
дина на Собранието на општината Кочани — Сек-
ретаријат за внатрешни работи — врши обука пре-
ку својата авто школа, која во иднина ќе прерас-
не во центар на возачи, за категориите: „А", „Б", 
„Ц", со „Е" и „Д" категории; организира различни 
облици на основно, дополнително, општо, стручно-
техничко, општествено - економско, идеолошко-по-
литичко и културно естетско образование, образо-
вание на народот за одбрана на земјата; организи-
рање информирање на граѓаните и прикажување 
на кино претстави во градот и населените места; 
целосно ја обавува образовно-воспитната работа 
во верифицираното училиште за основно образо-
вание на возрасните, согласно согласноста бр. 
06-4360 од 28. X. 1967 година; организира разни 
школи-катедра за изучување на странски јазици 
преку разновидни форми, курсеви, семинари и др. 

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

Организацијата ја застапува Ананиев Павле, 
директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Работничкиот совет 
„Ленин", Ц.О. — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 589/78. (48) 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 

ООЗТ Институт за сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден асистент по наука по сви-
њарство 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ, а согласно донесената одлука за 
критериумите за избор на наставно-научните ра-
ботници во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за сточарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

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

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

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (350) 

Работничкиот совет на ООЗТ „Ентерпроект" — 
Скопје, во состав на РО „29 Ноември" Скопје, на 
седницата одржана на 4. VI. 1980 година, донесе 
одлука за распишување 

К О Н К У Р С 

за наименување директор на ООЗТ 

Кандидатот, покрај општите услови предвиде-
ни со Законот за работните односи, треба да ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— да има БОС, архитектонски факултет, со 
пет години работно искуство или ВШ и ССС со 
шест години работно искуству; 

. — да поседува морално-политички квалитети; 
— во досегашната работа да има покажано 

спремност за развивање на самоуправните справа; 
— да има проверени квалитети во поглед на 

стручноста, организационите и други работни спо-
собности. 

Некомплетираните молби нема да бидат земени 
предвид. 

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите се доставуваат до РО „29 Ноември" 

ООЗТ „Ентерпроект" — Скопје, ул. „12 Ударна 
бригада" бб. (351) 

Работничкиот совет на ООЗТ „СТАКЛО" во 
состав на РО „29 НОЕМВРИ" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на новоотвореното работно 
место: 

директор на сметководно-финансиска служба 
Услови: 
Кандидатот, покрај општите услови утврдени 

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

— да има висока стручна подготовка — еко-
номски Факултет и работно искуство од 5 години; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да поседува организациони способности. 
Со молбите кандидатите да ги приложат и по-

требните документи за исполнување на општите и 
посебните услови од конкурсот. 

Некомплетираните молби нема да бидат земени 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат на адреса: РО „29 Ноември" ООЗТ „СТАК-
ЛО" — Скопје, ул. „12-та Ударна Бригада" бб. 

Врз основа на член 14 и 15 од Правилникот за 
работните односи, Работничкиот совет на ГЗРО 
„Ремонт" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и именување на директор на финан-
сискиот сектор 

Услови: 
Покрај општите услови пропишани со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. да имаат висока стручна подготовка од еко-
номска насока; 

2. да имаат најмалку 5 (пет) години работно 
искуство во струката; 

3. да поседуваат морално-политички квалитети. 
На овие работи и работни задачи се врши ре-

избор на секои четири години. 
Личниот доход ќе се одреди според Правил-

никот за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка на Работната ор-
ганизација. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
денот на објавувањето. 

^благовремените и непотполни пријави нема 
да се земат во разгледување. 

Кандидатите се должни кон пријавата да под-
несат докази за стручната подготовка и докази за 
досегашното работење со опис на работите и работ-
ните задачи кои ги вршеле. 

Пријавите со потполна документација се под-
несуваат на адреса ГЗРО „Ремонт" — Скопје, бу-
левар „Македонска косовска бригада" бб — Скопје. 

(353) 
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Советот на Институтот за тутун — Прилеп 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден асистент во одделението за 
заштита на тутунот во Институтот за тутун — 
Прилеп 

У С Л О В И : 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за работните односи, кандидатите да ги исполну-
ваат и следните: 

— да има завршено земјоделски факултет и 
покажува способност и наклоност за научна работа. 

Кандидатите со молбата да приложат диплома 
за завршен земјоделски факултет и кратка био-
графија. 

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

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот за тутун — Прилеп. (342) 

Работничкиот совет на РО „ИНВЕСТ ГРАДБА" 
— Скопје распишува 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за избор на работоводен орган-директор на РО 

Кандидатите, покрај општите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

1. да има завршено БОС со три години ра-
ботно искуство, да е висококвалификуван работник 
и да има 5 години работно искуство во градеж-
ната струка или СОС со 6 години работно искус-
тво; 

2. да ги исполнува условите според членот 511 
од ЗЗТ; 

3. да има морално-политички квалитети и орга-
низациони способности. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до ГРО „ИНВЕСТ ГРАДБА" — Скопје, ул. 
„Васил Горгов" бб. (343) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за заштита на растенијата — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник во сите звања по 
предметот Ентомологија. 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и донесената одлука за критериумите за из-
бор на наставно-научните работници во РО Земјо-
делски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за заштита на растенијата — Скопје. 

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

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

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

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (349) 

Собирот на работните луѓе при Монтажно-елек-
тро водоинсталатерската задруга „ВАРДАР МОН-
ТАЖА" — Скопје, Момин Поток бб., на својата ре-
довна седница одржана на ден 5. 05. 1980 год. до-
несе одлука со која се 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за наименување директор на Задругата. 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со Законот за работните односи треба да ги ис-
полнува и следните посебни услови: 

— да има завршено средна школска подготовка 
— ел. тех. јака струја; 

— да има до шест години работно искуство во 
струката; 

— да поседува позитивни морално-политички 
квалитети; 

— во досегашната работа да покажал спрем-
ност за развој на самоуправните односи; 

— да не е осудуван за кривично дело, согласно 
член 511 од ЗЗТ; 

— да има проверени квалитети во поглед на 
стручноста, организационите и другите работни 
способности. 

Некомплетни молби нема да се земаат во раз-
гледување. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Молби да се достават на адреса МЕВЗ. „ВАР-

ДАР МОНТАЖА" — Скопје, Момин Поток бб. (344) 

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните наставници: 

1. Еден наставник во сите звања по предметот 
технологија на силикат и, на определено време 
за учебната 1980/81 година, 

2. Еден наставник во сите звања по предметот 
германски јазик, на неопределено време. 

У С Л О В И : 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование 
на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на 
наставници и соработници на факултетот. 
Кандидатите да приложат: препис од дипломата, 
биографија, список на стручните односно научните 
трудови и по примерок од трудовите. 
Молбите со наведените прилози, кандидатите можат 
да ги доставуваат секој работен ден во архивата 
на факултетот или преку пошта. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот за наименување директор на 
ООЗТ на Работната организација „29 Ноември" 
ООЗТ „Техномонтажа" — Скопје, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 17 од 16 мај 1980 
година, на стр. 367, во посебните услови наместо: 
„или ВКВ бравар со работно искуство од над 6 
години" треба да стои „или ВКВ бравар со работ-
но искуство до 6 години". 

РО 29 Ноември" 
ООЗТ „Техномонтажа" — Скопје 
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Сагласно чл. 61 и 64 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Сл.' весник на СРМ", 
бр. 35/73), Хотелско-угостителската работна орга-
низација „Македонијатурист" од Скопје, како ин-
веститор на работите кои треба да се изведат во 
Гранд хотел „Скопје" — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за отстапување на изведување работи — из-
градба на Диско во Гранд хотел „Скопје" во 
Скопје — по пат на прибирање понуди 

Пресметковната вредност на работите е 6.000.000,00 
динари. 
Рокот за изведување е 4 месеци. 
Наддавањето ќе се одржи на ден 15 јули 1980 го-
дина во 10 часот во просториите на дирекцијата 
— техничко одделение — ул. „Моша Пијаде" број 
12, Скопје. 
Понудувачите се должни понудите да ги достават 
по пошта или лично до одреденото време, т. е. до 
денот на одржувањето на наддавањето. 
За потребни појаснувања и увид во документаци-
јата понудувачите можат да се обратат до тех-
ничкото одделение на дирекцијата секој ден од 
8—10 часот. 

Врз основа на член 95 од Законот за редов,ните 
судови — пречистен текст („Службен весник на 
СРМ", бр. 17/79), Собранието на општината — 
Кичево 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор — реизбор на еден су-
дија во Општинскиот суд — Кичево 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот за работните односи, кандидатот треба да ги 
исполнува и посебните услови предвидени во член 
91 од Законот за редовните судови. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Комисијата за избор и именување на Со-
бранието на општината — Кичево. 

Објавата трае 15 дена сметано од денот на 
објавувањето во весникот „Нова Македонија". 

Некомплетираните молби — пријави, нема да 
бидат земени предвид при разгледувањето. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 40 од Општествениот дого-

вор за заедничките основи и мерила во усогласу-
вањето на самоуправното уредување на односите 
во распоредувањето на доходот и чистиот доход 
и распределбата на средствата за лични доходи во 
СРМ („Службен весник на ОРМ" бр. 41/77) и член 
11 од Анексот кон Општествениот договор („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/80), Заедничката коми-
сија за општествено договарање, според известете 
на Републичкиот завод за општествено планирање, 
бр. 176/2 од 24. IV. 1980 година и на Службата на 
општественото книговодство ги објавува следните 
показатели: 

1. Планираната стапка на пораст на просечниот 
чист личен доход по работник во стопанството на СР 
Македонија за 1980 година изнесува 13,5% во однос 
на оствареното ниво од претходната година. 

2. Стапката на номиналниот пораст на доходот 
во стопанството на СРМ во периодот јануари-март 
1980 година изнесува 29% во однос на истиот пе-
риод од претходната година. 

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ДОГОВАРАЊЕ 

Претседавач, 
инж. Киро Роглев, е. р. 
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