
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Петок, 25 септември 1981 
С к о п ј е 

Број 29 . Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

411. 
Врз оскава на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилувања, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 11 (Септември 1981 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
(Изречената казна затвор во траеше од 3 месеци 

се прости на 
1. Демовски Феим Илмија, од с. Могорче. 

II 
'Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се прости на: 
1. Патраклиев Горѓи Ванчо, од Штип, 
2. Дамјановски Дане Секула, од с. Дебреште, 

- 3. Наумовски Заре Стојан, од с. Тумчевиште, 
4. Андреев Томе Душко, од Струмица. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа, што таа 
нема да се 'изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не (Стори ново кривично дело на: 

1. Нушев Крале Бошко, од с. Уларци. 

IV 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се намали за 3 месеци на: 
1. Тошев Петко Гаврил, од с. Др-агобраште, 
'2. Далип Ќемал Енвер, од Скопје. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. 'Паунов Тодор Лазар, од Титов Велес. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. ,Китановски Китан Живадин, од Кичево, 
2. Чарапиќ Милан Александар, од Загреб. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 години на: 
1. Јован Лука Бабиќ, од Белград. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-647 
11 септември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, !С. р. 

I 

412. 
Врз основа на членовите 27, 28 ,и член 43, став 

1, точка 5 од Законот за системот на -цените и 
општествена конт,рола таа цените на -производите и 
услугите i(,, Службен весник на -СРМ", број 33/80), 
а во врска со член )20 од Договорот зажспроведува-
ше на политиката на цените во 1981 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/81), Извр,шниот совет 
на Собранието на -СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 
НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ КОИ СЕ СМЕ-
ТААТ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА СО УТ-

ВРДЕНАТА ПОЛИТИКА НА ЦЕНИТЕ ЗА 1981 
ГОДИНА 

1. Заради спроведување на утврдената полити-
ка на цените во ,1981 година, основните и другите 
организации на здружениот труд, самоуправните 
,интересни заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници (во натамошниот текст:' са-
моуправни организации и заедници) кои се зани-
маваат со производство или вршат услуги, должни 
се да ги усогласат цените за сите производи и услу-
ги кои се сметаат од (интерес за Републиката, а кои се 
зголемени во периодот од 1. I. 1981 година до 19. 
VI. 1981 подоиш, така анто то,а зголемување во од-
нос ,на (цените кои според важечките прописи 
постоеле на ден 31. XII. 1980 година, може да из-
несува најмногу до 25%. 

'Одредбата од став 1 на 'Оваа точка се одне-
сува и на цените на производите формирани со 
самоуправна 'спогодба за утврдување и распоре-
,д ување на заедничкиот приход остварен со про-
дажбата на финалниот производ, 'односно со са-
моуправна (спогодба за цените, а -спрема одредби-
те на член 14 од Законот за основите за системот 
н а ' 'цените и општествената контрола на" цените. 

(2. Самоуправните -организации и заедници чии 
цени ice поголеми од нивото на цените од точка 1 
на оваа одлука, должни се да (ги усогласат со тоа 
ниво најдоцна во рок од 15 дена од ден-от на ста-
пувањето во Сила на оваа одлука и да ја известат 
Републичката заедница за работите на цените во 
рок од 5 дена од денот на извршеното усогласу-
вање. / 

Известувањето од став ,1 на оваа точка содр-
жи: назив на работната. организација односно за-
едница, кој и ког,а е донесена одлуката за усо-
гласување на (цените, нивото на сцените пред усо-
гласувањето, нивото на усогласените цени и ни-
вото на цените кои, согласно со важечките пропи-
си постоеле на ден 31. XII. 1980 година. 

3. Одредбите на оваа (одлука (не се однесуваат 
на цените на (производите и услугите кои се опре-
делени со Одлука нд Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, на цените на производи-
те и услугите од ценовникот што го заверила Ре-
публичката заедница за работи на цените и на 
цените за кои -самоуправните организации и за-
едници доставиле известување за 'следење од Ре-
публичката заедниц,а за работите на цените, сог-
ласно со Одлуката за производите и услугите за 
кои самоуправните -организации и заедници доста-
вуваат известување на цените заради следење 
(„Службен весник на СРМ", бр. 0/81), до нивоата 
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мои ео таа постапиш не итн оспориле Републичката 
заедница за работа ита цените. 

4. Натамошните промени на цените, формирани 
според точка 1 до 3 од ов-аа одлука, ќе се врши 
во 'согласност со Одлуката за доставување ценов-
ник за производите и услугите од интерес за Ре-
публиката еа Републичката заедеица за работи на 
цените заради заверка („Службен весник на СРМ", 
број 22/8)1) и Одлуката за определување на најви-
соко ниво на цените за сите производи и услуги 
и задолжително доставување на , цееоиниците за 
тие производи и услуги на заедниците за работи на 
цените заради заверка („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 33/81). 

5. Републичкиот пазаришен инспекторат ќе вр-
ши надзор над -спроведувањето на оваа одлука за 
што ќе поднесува извештај на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, до 10-ти во месе-
цот за изминатиот месец. 

6. Оваа од,лука 'останува во сила додека (не се 
отстранат пореметувањата во односите таа (пазарот и 
движењата таа цените поради чие отстранување е 
донесена, оо тоа што најкасно до истекот на рокот 
од 6 (месеци од денот на стапувањето BIO сила на 
оваа одлука, ќе се /преиспита дали постојат при-
чините, за задржување на оваа одлука во сила. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Бр. 23-1804/1 
24 септември 1981 година 

Скопје 
,Претседател . 

на Извршниот совет 
Благој Попов, ic. р. 

413. 
Врз основа на член 39 од Законот за систе-

мот на финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/77) и член 9 
од Законот за извршување на Републичкиот бу-
џет за 1981 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија доне,се 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 

Во Републичкиот буџет за 1981 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/80), се вршат измени 
на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за 
финансии, во позиција 127 — Тековна буџетска 
резерва, износот „22.102.000" се заменува со изно-
сот „39.102.000", и 

2. Во Раздел 68 — Средства за компензации, 
премии, регреси и за пополнување на стоковните 
резерви, позиција 624 — Регреси за повластици 
во патниот (сообраќај, за минер-ални ѓубрива и ,се-
менски материјал за пченица, износот „140.000.000" 
се заменува со износот „123.000.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 2.3-1742/1 
10 септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

414. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот 

на Социјалистичка Репуб,лика Македонија и во 
врска со членовите 56 и 58 од Законот за систе-
мот на финансирањето на општините и Републи-
ката („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), Из-
вршниот сов-ет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА (СЕЛСКИ 

НАСЕЛБИ) ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа програма се утврдуваат средствата, 

начинот и критериумите со кои Републиката ќе 
учествува во финансирањето за изготвување на 
урбанистичка документација за населени места 
(селски населби) во 1981 година, според програмите 
изготвени од општините. 

Член 2 
Средствата со кои Републиката ќе учествува во 

финансирањето за изготвување на урбанистичка 
документација за населените места во 1981 година 
се утврдуваат во износ од 5.000.000 динари, а се 
обезбедуваат со Републичкиот буџет за 1981 го-
дина. 

'Во финансирањето за реализацијата на про-
грамите на општините од недоволно развиените 
подрачја Републиката ќе учествува најмногу до 
40% 'ОД износот потребен за изготвување на ур-
банистичка документација за населеното место. 

Во финансирањето за реализацијата на про-
грамите на општините од другите подрачја Репуб-
ликата ќе учествува најмногу до 25% од износот 
потребен за изготвување на урбанистичка докумен-
тација. 

Член 3 
Со средствата за намените од член 2 на оваа 

програма, Републиката ќе учествува во (финанси-
рањето на програмите на општините за изготву-
вање на (следниве видови урбанистичка докумен-
тација : 

1. за утврдување на урбаното подрачје на на-
селеното место, начинот (режимот) и условите за 
градење, придружена со најнеопходната графичка 
документација; 

2. за утврдување на урбаното подрачје на на-
селеното место, начинот (режимот) и условите за 
градење и (основната урбанистичко-планска доку-
ментација како составен дел на одлуката; 

3. комплетна урбанистичка документација со 
придружни идејни проекти за инфраструктурни 
инсталации. 

Член 4 
Корисници на средствата, во износи и за на-

мени утврдени во членовите 2 и 3 од оваа про-
грама, ice општините кои ќе изготват свои програ-
ми и ќе обезбедат средства за изготвување на ур-
банистичка документација за населените места. 

Член 5 
Средствата утврдени во член 2 од оваа про-

грама општините можат да ги користат за изгот-
вување на урбанистичка документација и за ви-
довите на документ аци јата утврдени во член 3 за 
следниве 'категории на населени места: 

— населени места поголеми од 300 жители со 
изразите тенденција за развој; 

— населени места по должина на главните 
сообраќајници; 

— населени места во пограничните подрачја; 
— населени места кои по (својата (големина и 

други карактеристики се доближуваат или се слич-
ни на градските населби; 

— населени места со специфични амбиентални 
вредности и со можност за развој на домашен ту-
р-изам; 
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— населени маста на крајбрежјата на природ-
нит-е и ,вештачките езера и во туристичките зони 
и простори. 

Ч л е н 6 
Кориотењето на средствата според оваа про-

грама, пo правило, ,ќе се врши но пат на конкурс, 
во согласност со доловите на оваа програма и За-
конот за просторно и урбанистичко планирање. 

Со конкурсот ќе се утврдат типот и категориза-
цијата на населените места за кои ќе се изготвува 
соодветна урбанистичка документација, стог, ласло 
со членовите 2, 4 и 5 од оваа програ,ма, како и 
содржината на пријавите. 

Член 7 
,Средствата според оваа програма се даваат на 

општините без обврска за враќање. 

Член 8 
Спроведувањето на оваа програма ќе го врши 

Републичкиот секретаријат за урбанизам. 
Член 9 

Оваа програма влегува в-о сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен в-есник на Со-
цијал устичка Република Мак-едонија". 

Бр. 2,3-2402/1 
17 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

415. 
Врз основа на точката 48 и точката 50, пот-

точка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уп-
лата на приходите на општ еств еко -по литичките 
заедниц,и и нивните фондови, на самоуправните 
интересни заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници, за начинот на уплатување 
на тие приходи и за начинот на (известување на 
корисниците на тие приходи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/80), републичкиот секретар за фи-
нансии 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 потсмет-
ки на уплатните сметки како и за утврдување на 
преодни 'сметки и на збирни ,стапки за уплатување 
на придонесите од личниот доход на работниците 
и од доходот („Службен весник на СРМ", бр. 9/81 
и 13/81), во Прегледот број 3 под а) од сто,панство, 
на реден број 5 — Виница, стапката за вработу-
вање „О,бб" се заменува со „0,75", а збирната стап-
ка ,Д4,95" се заменува со „15,05"; и на реден број 
28 — Тетово, стапката за вработување „0,75" се 
заменува со „0,60", а збирната стапка „13,75" се 
заменува со „13,60". 

Во истиот Преглед под б) од нестопансто, на 
реден број 5 — Виница, стапката за вработува-
ње „0,65" се заменува со „0,75", а збирната стап-, 
ка ,Д6,35" се заменува со „16,45"; на реден број 
8 — Дебар, стапката за култура „0,50" се замену-
ва со „0,70" ,и 'стапката за .физичка култура „0,35" 
се заменува со „0,40", а збирната стапка „14,75" 
се заменува со „15,00"; и на реден број 28 —' Те-
тово, стапката за култура „0,50" се заменува со 

„0,30" и стапката за вработување „0,75" се заме-
нува со „0,60", а збирната стапка ,14,90" се заме-
нува со ,,'14,5i5". 

2) Во Прегледот број 4, под а) од стопанство, 
на реден број 27 — Струмица, стапката за основ-
но образование „5,10" се заменува со „5,30", а 
збирната стапка „5,90" се заменува со ,6,10". 

Во истиот Преглед под б) од нестооанстао, на 
реден број 8 — Дабар, стапката за физичка кул-
тура „0,35" ice заменува со „0,40", а збирната (стап-
ка „7,00" се заменува со „7,05". 

3) Во Прегледот (број 5, на реден број 7 — 
Гост,ивар, стапката за култура „0,635" се заменува 
со,,О,бО", а 'збирната стапка „,1,605" се заменува со 
„1,57"; на реден број 8 — Дебар, стапката за кул-
тура „0,50" се заменува со „0,86" и стапката за 
физичка култура „0,35" се заменува со „0,39", а 
збирната стапка „1,53" се заменува со „1,93"; на 
реден број 20 — Прилеп, стапката за култура 
„0,8)1" се заменува со „1,16", а збирната стапка 
„2,00" се заменува со „2,35"; на реден број 27 — 
Струмица, стапката за ку,лтура „0,62" се заменува 
со „0,67", а збирната ста,пка „1,64" се заменува со 
„1,69"; на реден број 28 — Тетово, стапката за 
култура „0,41" се заменува со „0,46", а збирната 
стапка „1,38" се заменува ш „1,4,3", и на реден 
број 30 — Штип, стапката за култура „1,00" се 
заменува со „1,05" и стапката за здравствено оси-
гурување за повреда на работа и професионални 
заболувања „0,50" се заменува со „1Д0", а збир-
ната стапка „2,12" се заменува со „2,77". 

4) Оваа наредба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-2202/1-80 
27 август 198l година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, ' 
Ристо Филиповски, (С. ,р. 

416. 
Уставниот суд на /Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот'на СР Македонија и -членот . 20 
од Законот за основот е на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
24 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Самоуправната спогод-
ба за изведување инвестициони работи од 'областа 
на (градежништвото во СССР, склучена на 10 јули 
1973 година меѓу повеќе градежни, градежно-зана-
етчиски и монтажно-инсталатерски ,организации иа 
здружениот труд како и- деловни: здруженија, не 
е во согласност со членот 16 и со ставот 3 на член 
136 од Уставот на СР Македонија и дека е во 
спротивност со ставот 2 на член 13 и стават 2 на 
член 593 од Законот за здружениот труд. 

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

3. Градежната работна организација „Маврово" 
во (Скопје, Градежната работна организација „Илин-
ден" во Скопје и Градежната работна организа-
ција „Техника" во Скопје поднесоа предлог за оце-
нување уставноста и законитоста на самоуправ-
ната спогодба означена во. точката 1 на оваа одлу-
ка. Со предлогот /се бара оспорената самоуправна 
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спогодба да -се оцени за несогласна со Уставот и 
за спротивна ,на Законот за здружениот труд, на 
Законот за промет на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 15/77) и на Законот 
за обавување стопански дејности во странство 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 15/77). 

Согласно членот 419 став 1 точка 3 и 4 од 
Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Ма-
кедонија е надлежен да оцени дали оспорената 
самоуправна спогодба е' во согласност со Уставот 
на СР Македонија, односно дали е во спротивност 
со Законот за здружениот труд. 

Во однос на Уставот на СР Македонија си За-
конот за здружениот труд, предлагачите ја оспо-
руваат уставноста односно законитоста на оспоре-
ната самоуправна спогодба од следните причини: 
1) што е спогодбата склучена пред донесувањето 
на Уставот од 1974 година и пред влегувањето во 
сила на Законот за здружениот труд, а не е усо-
гласена со нив, иако тие внеле квалитетни проме-
ни во областа на самоуправното спогодување; 2) 
деловните заедници не можеле да се сметаат за 
правни следбеници на поранешните деловни здру-
женија во областа на самоуправното спогодување 
затоа што според Законот за здружениот труд во 
нив не се здружувале труд и средства и затоа 
што во прометот на стоки и услуги со странство 
тие не можеле да бидат правни субјекти и не мо-
желе да бидат овластени како носители на работи-
те во тој промет; и 3) со оспорената самоуправна 
спогодба се создавала монополска положба на де-
ловните заедници Унионнинжењеринг во Белград 
и Ингра во Загреб, кои со спогодбата биле опре-
делени за носители на работите, односно за един-
ствено овластени да го обработуваат пазарот во 
СССР во областа на ,инвестиционата изградба. 

Предлагачите бараат Судов да утврди дека ос-
порената самоуправна спогодба поради тоа што не 
е усогласена во рокот определен во членот 660 од 
Законот за здружениот труд престанала да важи. 

4. Одговор на наводите содржани во предлогот 
доставија 16 потписници на оспорената самоуправ-
на спогодба. 

Со наводите содржани во предлогот изразија 
потполна согласност Градежната работна организа-
ција „Пелагонија" во Скопје, „Југомонтажа Благој 
Давков" во Скопје и Деловната заедница „Македо-
нки јаинвест" во Скопје. 

Деловната заедница „Монтинвест" во Белград 
во одговорот наведува дека самиот факт што прав-
ните следбеници на потписниците на самоуправ-
ната спогодба престанале да постојат, а денес по-
стојните организации на здружениот труд не ја 
прифатиле спогодбата, таа автоматски престанала 
да важи, затоа што самоуправните права се непре-
носливи од едно општествено правно лице на друго. 

Градежно-индуетрискиот комбинат „Козара" во 
Бања Лука и Градежниот комбинат „Ќомграп" во 
Белград сметаат дека оспорената самоуправна спо-
годба, и покрај тоа што не е усогласена со одред-
бите на Законот за здружениот труд, не -престана-
ла да важи. 

Деловните заедници Униончинжењеринг во Бел-
град и Ингра во Загреб во одговорите наведуваат 
дека оспорената самоуправна спогодба не е општ 
,правен акт затоа што не уредува на општ начин 
општествено"економски и други односи, поради што 
уставниот суд не е надлежен да ја оценува нејзи-
ната уставност и законитост. Исто така, тие сме-
таат дека оспорената самоуправна спогодба не е 
акт чија уставност и законитост би требало да ја 
оценува Уставниот суд на Македонија. Во поглед 
на наводите во предлогот за уставноста и закони-
тоста на спогодбата, овие деловни заедници наве-
дуваат дека нема основ да се смета спогодбата за 
неуставна и незаконита, затоа што од времето 
кога таа е склучена не дошло до ,никакви измени 
во материјално-правните решенија во оваа област 
и затоа што и новите прописи кои го уредувале 
прометот на стоки и услуги со странство предви-
дувале склучување на самоуправни спогодби за 

обезбедување на (организирано и координирано нас-
тапување на странскиот пазар. Исто така тие го 
оспоруваат тврдењето на предлагачите дека де-
ловните заедници не можат да бидат определени 
за носители на работите во прометот со (странство 
и дека самоуправната спогодба создавала монопол-
ска положба на овие заедници. Во в,рска со наве-
дат во предлогот дежа оспорената самоуправна 
спогодба престанала да важи со ,истекот на рокот 
определен во членот, 660 од Законот за здружениот 
труд, тие сметаат дека таа не престанала да ва-
жи затоа што законот тоа изречно не го предви-
дува. 'Спротивното сфаќање на членот 660 од За-
конот за здружениот труд би значело, според нив-
ното мислење, дека предлогот не е благовремен, 
затоа што од престанокот на оспорената самоуп-
равна спогодба поминало повМ:е од една година. 

Кон одговорите на означените деловни заед-
ници со своите одговори се придружија Работната 
организација за завршни работа во градежниш-
твото „Пластика-паркет" во Загреб, Сложената ор-
ганизација на здружениот труд „Раде Кончар" во 
Загреб, Градежната работна организација „Рад" 
во Белград, Градежната . работна организација 
„Планум" во Земун и Градежната работна 'Органи-
зација „Приморје" во Ријека. 

Во своите одговори пригов,араат на надлеж-
носта на Судов и предлагаат запирање на постап-
ката и Метално-монтажната работна 'организација 
„Палилула" во Белград како и Основната органи-
зација на здружениот труд „Изотехнина" во сос-
тав на „Бмтас" Сарај ево. 

5. Во претходната постапка и на, јавната рас-
права Судов утврди дека оспорената самоуправна 
спогодба е склучена на 10 јули 1973 година меѓу 
повеќе градежни, градежно-занаетчиски и монт,аж-
но-инсталатерски организации на здружениот труд 
како и деловни з,друженија, а врз основа на Аман-
дманот XXIII точка 3 на Уставот на СФРЈ о,д 1963 
година и членот 53-в од Законот за промет на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 26/72). Судов исто така утврди дека со 
неа се уредени начинот и условите за вршење на 
надв1орешно-тргавскиот промет по основ изведува-
ње инвестициони раб-оти од областа на градежниш-
твото на пазарот во ОССР (градежни, градежно-
занаетчисни, монтажно-инсталатерскм работи во 
градежништвото и т. н.). 

Според членот 2 ̂  на оспорената самоуправна 
спогодба, здружувајќи го својот труд, нејзините 
потписници се договориле, носители на работите 
кои 'се предмет на оваа спогодба да бидат Делов-
ното 'здружение У,нион инжињеринг во Белград и 
Деловното здружение Ингра во Загреб, кои според 
спогодбата се единствено овластени за обработу-
вање на пазарот во СССР и за контактирање со 
инвеститорите и тоа заеднички преку единствена 
организација. 

Во натамошните одредби на оспорената само-
управна спогодба се утврдени правата и обврските 
на нејзините потписници во врска со извршување^ 
то на работите што се предмет.на таа спогодба. 

Според членот 14 од спогодбата, таа ги обвр-
зува 'организациите на здружениот труд што ја 
склучиле, или што дополнително и пристапиле, а 
според нејзиниот ч,лен 15 таа е склучена на неоп-
ределено време и влегува во сила „со денот на 
потпишувањето односно регистрирањето во Сто-
панската комора на Југославија". Последниот член 
на спогодбата (членот 19) - предвидува измени и 
дополнувања, како и раскинување на спогодбата 
да се вршат во постапка и на начин предвиден 
за (Склучување на спогодбата. 

(Понатаму Судов утврди дека оспорената само-
управна спогодба ја склучиле овластените ,органи 
на нејзините потписници, но дека во постапката за 
нејзиното склучување не било обезбедено таа, прет-
ходно да биде прифатена од мнозинството работ-
ници во секоја 'Организација на здружениот труд 
што ја склучила спогодбата. Судов исто така ут-
врди дека по 'склучувањето на оспорената самоул-
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равиа спогодба, особено по донесувањето на Уста-
вот, Законот за здружениот труд и Законот за 
промет на стоки и услуги со странство, меѓу неј-
зините потписници повеќе 'пати биле 'покренати 

. иницијативи за. усогласување на самоуправната 
спогодба со Уставот и законите, меѓутоа, тие ини-
цијативи не биле успешни. Поради тоа, оспорената 
самоуправна спогодба, иако неусотласена, се уште 
се применува BIO практиката, таква каква што била 
склучена и создава правни последици. 

6. ,По разгледувањето на оспорената самоуправ-
на спогодба, судов утврди дека таа на општ на-
чин ги уредува начинот и условите под кои неј-
зините потписници учествуваат во изведувањето на 
инвестиционите работи од областа на градежниш-
твото во CССP и истовремено ти утврдува нивните 
права и обврски. 

Поаѓајќи од својата надлежност, утврдена во 
членот 419 'Став 1 точка 3 и 4 од Уставот на СР 
Македонија, Уставниот суд на Македонија ја оце-
ни согласноста на оспо,рената самоуправна спогод-
ба во однос на Уставот на ОР Македонија и Зако-
нот за здружениот труд. Притоа, Судо,в утврди 
дека оспорената самоуправна спогодба не е во со-
гласност со членот 16 и со ставот 3 на член 136 од 
Уставот на ОР Македонија и дека е во спротивност 
со ставот 2 на член 13 и (ставот 2 на член 593 од 
Законот за здружениот труд, поради следното: 

Уставот на СР Македонија, вo ставот 1 на член 
16, на секој работник во здружениот труд со сред-
ства во општествена сопственост му гарантира во 
основната организација на з,дружениот труд во ко-
ја работи, како и во сите други облици на здру-
жување на трудот и средствата, заедно и рамно-
правно со другите работници, да управува со тру-
дот и со работењето на организацијата на здруже-
ниот труд, како и со работите и средствата во 
севкупноста на односите на општествената репро-
дукција. 'Своите општествено-економски и други 
самоуправни права работниците непосредно ги ос-
тваруваат во основната 'организација на здружени-
от труд која е основен об,лик на (здружениот труд 
(став 2 на член 16 од Уставот и став 2 на член 13 
од Законот за з,дружениот труд). 

Од овие уставни и законски одредби произле-
гува дека работн.икот во з,дружениот труд со сред-
ства во општествена сопственост е основниот суб-

, јект на (севкупната општесгоено-економска актив-
ност, и тоа како во сво,тата основна (организација 
на здружениот труд, така и во здружениот труд во 
целина. Имајќи ја предвид ваквата општествено-
економска положба на работникот, Судов смета 
дека право и обврска е на работниците во основ-
ната организација на здружениот труд, како и во 
другите облици на здружување на трудот и сред-
ствата, да одлучуваат и за прашањата во врска со 
здружувањето на трудот за работење во областа 
на 'економските односи со странство. Според тоа, 
и 'самоуправното спогодување во оваа област треба 
да поаѓа од работниците во основната организација 
на здружениот труд. 

Во врска со самоуправните спогодби, Уставот 
во 'Ставот 2 на член 136, ,а Законот за здружениот 
труд во ставот 1 на член 593, определуваат дека 
самоуправната спогодба во името на учесниците на 
спогодбата, ја склучуваат нивните 'Овластени ор-
гани. Кога е во прашање, пак, самоуправна спо-
годба која се однесува на остварувањето на неоту-
ѓивите права на работниците, Уставот во ставот 
3 на член 136 определува таа да се смета за при-
фатена во осн-овната организација на здружениот 
труд, односно во другата самоуправна организаци-
ја или заедница, ако со неа се сог,ласат мнозин-
ството работници односно работни луте на органи-
зацијата' односно заедницата. Исто така, и 'соглас-
но ставот 2 на член 593 од Законот за здружениот 
труд, самоуправната спогодба која се однесува на 

, прашања за кои со закон е предвидено лично из-
ја-снување на работниците, може да биде полно-
важно склучена во име на 'организацијата на здру-
жениот труд, само ако претходно биде 'прифатен^ 

од мнозинството работници во секоја основна ор-
ганизација во (состав на таа организација. 

Земајќи предвид ,дека според членот 2 од ос-
порената самоуправна спогодба,. нејзините учесни-
ци кои се организации на здружениот труд, го 
здружиле својот труд за заеднички и 'Организиран 
настап во областа на градежништвото на пазарот 
-во СССР, Судов смета дека, со оглед на наведе-
ните уставни и законски одредби, на склучувањето 
на оваа самоуправна спогодба треба да и претходи 
прифаќање од мнозинството работници во секоја 
од основните 'организации на здружениот труд. 
Притоа-, Судов има предвид ,дека во времето на 
склучувањето на самоуправна спогодба таква ус-
тавна и законска обврска не постоела, меѓутоа 
Судов смета дека по донесувањето на Уставот и 
влегувањето BIO сила на "Законот за здружениот 
труд, оспорената самоуправна спого,дба морала да 
биде усогласена. 

Со оглед на тоа што оспорената самоуправна 
спогодба не е усогласена со Уставот на СР Ма-
кедонија и со Законот за здружениот труд затоа 
што во постапката за нејзиното донесување не е 
обезбедено за неа да расправаат и да ја прифатат 
мнозинството работници во секоја од основните ор-
ганизации на здружениот труд во состав на орга-
низациите на здружениот труд — учесници на 
спогодбата, Судов оцени дека таа не е во соглас.-
ност со членот 16- и ставот 3 на член 136 од Уста-
вот на СР Македонија и ,дека е во спротивност со 
ставот ,2 на член 13 и ставот 2 на член 593 од За-
конот за здружениот труд. 

7. Во врска со наводот во предлогот дека де-
ловните заедници не можат да бидат правни суб-
јекти во надворешно-трговскиот промет и дека тие 
не можат да бидат овластени за носители на ра-
ботите, Судов утврди дека тие прашања не ги 
уредува Законот за здружениот труд, туку дека 
се уредени со сојузни закони за чие извршување 
се одговорни сојузните органи и во однос на кои 
Уставниот суд на Македонија не е надлежен да 
ја оценува оспорената самоуправна спогодба. 

Во поглед на наводите во предлогот, според 
кои оспорената самоуправна спогодба создавала 
монополска положба на носителите на работите — 
деловните заедници Ингра и Унион инженеринг, 
во таа спогодба Судов не најде одредби со кои 
се боздова таква положба. Исто така Судов смета 
дека од оспорената самоуправна спогодба не про-
излегува дека таа ги спречува организациите на 
здружениот труд што не ја потпиша,ле, сами, по-
единечно да настапуваат на пазарот во СССР.' Ме-
ѓутоа, Судов смета, дека организациите на здру-
жениот труд ко,и работат на странскиот пазар, со-
гласно ставот 4 на член 21 од Законот за з,друже-
ниот труд, должни се да, постапуваат во соглас-
ност со усвоената економска политика, под ус,ло-
ви на меѓусебна соработка и организирано наста-
пување на странскиот пазар утврдено со сојузен 
закон. Според тоа, самоуправното спогодување на 
организациите на здружениот. труд, како една од 
формите на организирано и координирано наста-
пување на странскиот пазар, под о,дредени услови 
може да претставува и нивна обврска.. Меѓутоа, 
Су,дов смета, дека и тие самоуправни спогодби мо-
ра да бидат склучувани на начин и во постапка 
предвидени во Уставот, односно Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 44/8.1 
24 јуни 1981 година 

Скопје 

Претседател 
дава -Уставниот суд на Македонија. 

Гога Николовски, с. р. 
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417. 
Уставниот (суд на Македониј.а, врз основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот с,уд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по јавната расправа одр-
жана на 1 јули ,1981 (година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и до-
полнување на планот за реализација на месноста 
„Аличаир" во Прилеп, донесена од Собранието на 
општината Прилеп на 11 февруари 1981 година. 

2. Оваа одлука (ќе биде објавена BIO „Службен 
весник на СР,М" и во „Службен гласник на оп-
штината Прилеп". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 45/81, од 23 април 198)1 година, (поведе пос-
тапка за оценување законитоста на 'одлуката оз-
начена BIO точката 1 на оваа одлука затоа што ос-
новано се 'Постави прашањето за нејзината -соглас-
ност со Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Службен весник на СРМ" бр. 20/78). 

4. (Во претходната (постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека со оспорената одлука се 
вршат две измени на планот за реализација на 
месноста „Аличаир" во Прилеп. Со една измена, 
кружниот тек на улицата „Беласица", предвиден 
во постојниот урбанистички план, се исправа во 
прави линии заради зголемување на површината 
на тротоарите и заради отворање пристап кон 
ковопо дигнатиот објект, изграден спротивно на ур-
банистичкиот тхлан. Со втората измена на планот 
се врши вцртување на споменатиот објект во пла-
нот за реализација, т. е. се врши вклопување на 
тој објект во урбанистичкиот план. 

Понатаму, Судот утврди дека постапката за из-
мена на планот за реализација била покрената од 
Советот на месната заедница „Вишне" во Прилеп, 
кој оценил дека 'постојното урбанистичко решение 
на (у,лицата „Беласица" придонесувало за нарушу-
вање н а ' односите меѓу (соседите кои живеат на 
завршницата на таа улица. Прифаќајќи ја ини-
цијативата на месната заедница, Извршниот совет 
на Собранието на општината Прилеп заклучил да 
се подготват материјали и да (се преземат мерни 
за менување на планот. Во извршување на овој 
заклучок, Секретаријатот за урбанизам на Собра-
нието на општината Прилеп организирал јавен 
увид од 20 -октомври до 3 ноември 1978 тодина. Од 
изв-ештајот на Секретаријатот за урбанизам за 
спроведениот јавен увид, Судот утврди дека пред-
мет на увидот бил предлогот на месната заедница 
за исправање на кружниот тек на улицата „Бела-
сица". На јавниот увид им била дадена можност 
на жителите од месната заедница да го изразат сво-
ето мислење по 'предлогот на советот на месната 
заедница. Покрај тоа, Судот утврди дека Секре-
таријатот за урбанизам, врз основа на извршениот 
ј-авен увид и дадените мислења и предлози од 
страна на жителите на месната заедница, изготвил 
реш-ение на резултатите во вид на констатации. 

Исто така, Судот утврди дека во јануари 1981 
година, Извршниот совет му предложил на Собра-
нието на општината При,леп да донесе одлука за 
измени и дополнувања на планот за реализација 
на месноста „Аличаир" и тоа во поглед на испра-
вањето на кружниот завршеток на улицата „Бе-
ласиц-а" и за вцртување нова локација BIO планот. 
Според образложението на предлог одлуката, един-
ств-ена причина за пристапување кон измена и до-
полнување на постојниот план е решавањето на 
СПОРОТ KOI настанал (меѓу сопствениците на дв-е 
семејни станбени згради околу правото на излез 
на едната од тие згради на улицата „Беласица". 
Овие измени и дополнувања се усвоени со одлука 
на Собранието на општината П,рилеп донесела на 
1 февруари 19811 година. 

5. (Според Законот за П Р О С Т О Р Н О И урбанистич-
ко планирање, со просторното и урбанистичкото 
планирање се обезбедува планско и рационално 

користење на просторот, планска и рационална из-
градба и уредување на населените места и заш-
тита на 'Човековата средина, а просторниот и ур-
банистичкиот план, според членот 6 од овој закон, 
се изработува за (подолг временски период, а нај-
малку за период од 20 години. Во членот 33 од 
законот, пак, е предвидено дека -овие планови мо-
ж-ат да се изменат и дополнат само ако битно се 
изменат економските услови според кои се доне-
сени или ако тоа -е неопходно поради дејство на 
виша сила. Во тој случај, (согласно 'членот 35 од 
законот, из,мените и дополнувањата се вршат во 
постапка за донесување на плановите, а тоа значи 
дека тие измени и дополнувања мора да бидат 
став-ени на јавен увид и по нив да беде организи-
рана јавна расправа. 

Од писмените докази и изјавите на учесниците 
во постапката и на другите повикани лица на јав-
ната расправа, Судот утврди дека пред донесува-
њето на оспорената одлука бил спроведен јавен 
увид ,и била организирана ј-авна расправ,а BIO сог-
ласност со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. Меѓутоа, Судот на ј(авната расправа 
утврди дека (Собранието на -општината Прилеп, ири 
донесувањ,ето на оспорената 'одлука, не водело 
сметка дали постоеле или не условите (предвидени 
в-о законот за да се пристапи кон менување на 
урбанистичкиот план. Имено, Судот смета дека 
менувањето на урбанистичкото решение на завр-
шетокот на улицата „Беласица", кое пов,лекува из-
мена и рушење на постојни објекти, кои се из-
градени врз основа на урбанистичкиот план, како 
и вцртувањето на нов објект во планот, со кое 
всушност се легализира бесправно изградена стан-
бена зграда, се измени од поголем обем кои мо-
раат да бидат во согласност со условите предвиде-
ни во членот 33 од законот. Со други зборови, 
таквата измена на 'урбанистичкиот план, според 
мислењето на Судов, во конкретниов случај мо-
жеше да се изврши само ако беа битно изменети 
економските услови што (Постоеле во времето -на 
донесувањето на планот или пак поради виша си-
ла.Со ог,лед на тоа што оспорените измени и допол-
нувања на урбанистичкиот план се извршени од 
други причини, а не поради тоа што битно биле 
изменети економските услови или поради дејство 
на в,иша сила, Судот оцени дека не постоел за-
конски основ за донесување на оспорената одлука. 
Од тие причини Судот оцени дека оспорената од-
лука не е во согласност со Законот за просторно 
и урбанистичко планирање. 

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

У. бр. 45/81 
1 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

418. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
20^ од Законот за (основите ,на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија, и за правното деј-
ство (на неговите одлуки, по ј.авната расправа -одр-
жана (на 1 јули 1981 година, на седницата (Одржа-
на на 8 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот /на Основниот суд 
на здружениот труд во Скопје за оценување ус-
тавноста и законитоста на 'Правилникот за един-
ствени основи и мерила за распределба на дохо-
дот, чистиот доход, средствата за лични доходи 
и заедничка потр-ошувачка, донесен од работници-
те во Работната (организација „Браќо" — Метална 



25 (септемвр,и 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 29 - Стр. 019 

индустрија „Браќа Кошулчев^" BIO Т И Т О В Велес, 
clo референдум одржан на 27 декември 1977 го-
дина. 

- 2. Оваа 'одлука ќе се објави во „(Службен вес-
ник на СРМ" и в.о Работната организација „Бра-
ќо" — Метална индустрија „Браќа Ќошу,лчеви" во 
Титов Велес, на начинот определен за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во 
Скопје поднесе предлог за оценување уставноста 
и 'законитоста на правилникот (означен во точката 
1 на оваа одлука. Според наводите BIO предло-
гот, оспорениот правилник не бил во согласност 
со Уставот и Законот за здружениот . труд, за-
тоа што во него не биле разработени основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи ниту бил разработен системот на утвр-
дување резултатите од трудот на секој работник 
одделно, поради што не можело - со сигурност да 
се утврди на кој начин им се определува лич-
ниот доход на работниците. Во предлогот пона-
таму е наведено дека предлагачот, врз основа 
искажувањата на (Полномошникот на доносителот 
на актот, утврдил дека во означената работна 
организација не била извршена аналитичка про-
цена на работите и работните задачи, ниту била 
изготвена методологија за начинот на утврдува-
њето на личните доходи и на работниците. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека оспорениот прав,илник 
е донесен од работниците во означената работна 
организација со референдум одржан на 27 де-
кември 1'977 година. Потоа Суд,ов утврди дека во 
членот 10 од оспорениот 'правилник, како основи 
за распределба на средствата за лични доходи се 
утврдени: стручноста и сложеноста на работата, 
одговорноста, напорите при работата, ус,л,овите за 
работ,а, ква.литетот на извршените задачи, оства-
рените заштеди во работата, користењето на сред-
ствата за работа, користењето на работното вре-
ме, навременото извршување на поставените ра-
ботни задачи и секојдневни обврски, како и ми-
натиот труд. Според членот 12 од правилникот, 
пресметувањето н,а остварениот личен доход се 
врши индивидуално за секој работник, а како 
основ служи постигнатиот учинок на секој ра-
ботник пресметан по вредноста на извршените 
работни задачи. Во членот 14 од правилникот е 
определено индивидуалниот резултат во работе-
њето на работникот да се мери по следните ,ос-
нови: 1) Единица производ: а) според постигна-
тиот индивидуален резултат на секој поединец 
(број на изработени предмети по работна листа); 
о) според постигнатиот 'групен и колективен ре-
зултат; и в) според одредени задачи кои. служат 
за мерење и распределба на личниот доход; 2) 

За квалитет: а) според индивидуално остварени-
от квалитет; и б) според групно остварениот ква-
литет. 3) За економичност — на основа уштеде-
еите суровини. 

С,поред ставовите 1 и 2 на членот 16 од пра-
вилникот, вкупниот број бодови по работи и ра-
ботни задачи одде,лно се добива по извршено бо-
дирање по основите: стручност, одговорност, те-
жина на работата и услови на работата. Така 
добиените бодови, според ставот 3 на овој член од 
правилникот, можат да се зголемуваат или на-
малуваат во зависност од поединечните резулта-
ти на секој работник и од колективните резул-
тати на секоја работна единица. 

Притоа Судов утврди дека BIO оваа работна 
организација е извршена аналитичка процена на 
работите и работните задачи и дека во посебен 
акт, кој е составен дел на правилникот, се опре-
делени мерилата (бодовите) одделно по секој од 
основите предвидени во правилникот. Судов исто 
така утврди дека реализ,ираниот труд на работ-
ниците се утврдува врв основа на норми како и 
врз основ,а на остварувањето на производниот 
п,лан во одредени временски интерв,али. 

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на 
СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Зако-
нот за здружениот труд, работниците во основ-
ната организација на здружениот труд се должни 
да утврдат и основи и мер,ила за распределба на 
средствата за лични доходи со кои се обезбедува 
личните доходи на работниците да се утврдуваат 
врз основа на нивниот придонес во работата и во 
зависност од резултатите на трудот и работењето 
што ќе ги оствари основната 'организација. 

Со оглед на тоа што во означената работна 
организација работниците, во оспорениот правил-
ник, како и во другите акти кои се негови сос-
тавни делови, утврдиле и основи и мерила за 
утврдување на нивниот придонес во работата од-
носно за распределба на, 'средствата за лични до-
ходи, Судов смета дека оспорениот правилник не 
е ,во несогласност со ставот 1 на член 23 од Ус-
тавот на СР Македонија, односно не е ,во спро-
тивност со ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд, поради што го одби предлогот 
на Основниот суд на здружениот труд во Скопје. 

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

У. бр. 184/80 
8 јули 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот 'суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

286. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија, а во сог,лас-
ност со сознанијата на студијата „Регионална ор-
ганизација на здравството и здравственото оси-
гурување во СР Македонија", Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Македонија, Собрание-
то на Репуб,личката 'самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Заедницата на здравств^ените работни организации 
на СР Македонија, собранијата на општините, Со-
бранието на град Скопје, собранијата на општин-
ските самоуправни интересни заедници на здрав-
ството и здрав!Ственото осигурување и Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на з,драв-
ството и здравственото осигурување на град Скоп-
је, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
3IA РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВ-

СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Ч,лен 1 
Со цел да се унапреди 'Организацијата на 

здравствената заштита и здравствената дејност во 
Социјалистичка Репуб,лика Македонија, заради по-
добрување на здравствената состојба на населе-
нието, создавање предуслови за порамномерен раз-
вој на здравствената заштита и здравствената деј-
ност и за побрзо смалување на разликите во здрав-
ствената заштита на населението во одделни по-
драчја; за обезбедување ,на планиран развој на 
мрежата на капацитетите на здравствените орга-
низации и на кадрите врз рационална основа и 
во сообразност со потребите на населението; функ-
ционално поврзување на дејноста на здравствените 
организации и подигнување на стручното ниво на 



'Стр. 618 - Бр. 2,9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 септември 1981 

кадрите во нив; порационално и поекономично ра-
ботеше и отров едување на поеф-икасна здравстве-
на заштита на населението; рационална поделба 
на трудот меѓу здравствените Организации и-обез-
бедување услови за целисходно и рационално ко-
ристење на високо специјализираните здравствени 
организации и здравствените работници во нив; 
самоуправно организирање на здравствената заш-
тита и здравственото осигурување врз принципи-
те на заемност и солидарност и учество на корис-
ниците во одлучувањето за развојот и работата на 
здравството и здравственото' осигурување; созда-
вање поповолни услови за ефикасно дејствување 
на здравствените организации во в^оередна состој-
ба и војна, учесниците на овој (општествен дого-
вор се согласија здравството и здравственото оси- " 
турување да се (Организира на регионален принцип 
во здравствени региони (здравствен регион) 

Член 2 
Здравствен регион, во 'смисла на овој (Општес-

твен договор, (претставува единствено географско, 
демографско и стопанско подрачје кое опфаќа по-
веќе соседни општини во слична социјално-меди-
цинска проблематика, на кое може да се обезбеди 
достапна, ефикасна и рационална здравствена заш-
тита на населението, на кое ќе може да се задо-
волат најголемиот дел од потребите од здравстве-
на заштита и на кое ќе може да се планира, ут-
врдува и спроведува најрационална з,дравствена 
заштита. 

Член 3 
Учесниците на 'овој општествен договор се. со-

гласија при формирањето на здравствениот регион 
особено да се (поаѓа од следните критериуми: 

1. развиеност на здравствената дејност — во 
рамките на која заради намалување на разликите 
во. развиеноста на здравствената дејност и подобра 
воедначеност на развојот на здравствените, региони, 
ќе се имаат предвид лоцираноста, големината и 
видот на здравствените организации, бројот на бол-
ничките кревети на 1000 жители, просечен број 
на жители на еден лекар и слично; 

2. економски услови — да постои можност за 
изедначување на степенот на разликите во раз-
виеноста на здравствената 'заштита и здравстве-
ното осигурување земајќи го (пре,двид национал-
ниот доход по жител; 

3. здравствена состојба — здравствените ре-
гиони да имаат поизедначена здравствена состој-
ба на населението; 

4. сообраќајни врски — соодветна добра повр-
заност и развиеност на сообраќајната мрежа за да 
се ^овозможи непречено движење на корисниците, 
како внатре BIO регионот, така м на меѓурегионално 
ниво; 

5. развиеност на здравствената дејност да биде 
на таков степен што ќе биде во состојба да го за-
доволи најголемиот број на барања и потреби на 
населението од здрав1ствени услуги во рамките на 
регионот; 

6. приближна изедначеност на населението во 
регионот — да се овозможи што поголема приближ-
ност на бројот на населението во регионот, за да 
може да се остварува приближно подеднаква 
здравствена заштита со 'приближно еднакви сред-

,ства, заради приближно еднакво оптоварување на 
корисниците; 

7. самоуправна организираност — т.е. можност 
за што поголема (самоуправна поврзаност и пого-
лемо и понепосредно влијание на корисниците и 
давателите на- здравствените услуги стои утврду-
вањето и спроведувањето на единствената здрав-
ствена политика на подрачјето на регионот; 

ч 8 географска поврзаност — почитување на 
конфигурацијата на теренот која е најпогодна за 
спроведување на -достапна здравствена заштита; 

9. општествено-политичка организираност — 
можност за усогласување со општествено -политич-
ката поделба во Републиката; 

10. заемност и солидарност — намалување на 
разликите на солидарна (основа на (сите нивоа, 

Член 4 
Учесниците на -овој општествен договор се со-

гласија здравството и здравственото осигурување 
во Ооци ј а листичка Република Македонија да се 
организираат во' најмногу девет здравствени ре-
гиони. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласија здравствените региони да се образуваат со 
самоуправни спогодби врз основа на критериумите 
утврдени со овој општествен договор меѓу собра-
нијата на општините, собранијата на општинските 
и основните1 самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување, здрав-
ствените организации, општинските конференции 
на GCPHiM, сов(етите на Сојузот ,на синдикатите 
на општините и другите заинтересирани организа-
ции и заедници од подрачјето на здравствениот 
регион. 

Член 6 
Со самоуправна (спогодба од член 5 на овој оп-

штествен догов1ор се уредуваат прашања од заед-
нички интерес за здравствениот регион, а особено: 

— функционалната поврзаност и поделба на 
работата на еп еци ја листичко -консу лтативната и 
болничката здравствена заштита (поделба на рабо-
тата, начин на поврзување и соработка, користење 
на капацитетите, опремата, кадарот и слично); 

— критериумите за стручно усовршување на 
здравствените р аботеици; 

— (прибирање и обработка на податоци неоп-
ходни за планирање на здравствената заштита и 
следење на здравствената состојба на населени-ето; 

— обезбедување на здравствена заштита во 
В(Онредна состојба, (општонародна одбрана и војна; 

— (организирање и функционирање на хигиен-
ско-епидемиолошката дејност и 

— други прашања од заеднички интерес за 
здравствениот регион. 

Член 7 
Учесниците во овој општествен дошвкзр се со-

гласни дека е неопходно општинските и основни-
те заедници на здравството и здравственото оси-
гурување од подрачјето на здравствжиот регион 
со самоуправна - спогодба да се здружат во регио-
нална (самоуправна интересна заедница на з,драв-
ството и здравственото (осигурување во која, врз 
основите на начелата на заемност и (солидарност, 
ќе ice остваруваат заедничките интереси и потреби, 
а особено: 

— ќ-е се утврдува политиката и ќе се донесу-
ваат плановите за развој на здравствен ата зашти-
та, а особено за изградбата, 'опремувањето и кад-
ровсжата основа за сите видови дејности од заед-
нички интерес за, здравствениот регион; 

— врз принципите на заемност и солидарност 
ќе се создаваат услови за обезбедување и корис-
тење на поизедначено ниво на з,дравствена заш-
тита; 

— ќе се обезбедуваат материјални и други ус-
лови за рамномерен и поусогласен развој на здрав-
с т в а т а организации и дејности од заеднички ин-
терес за здравствениот регион и 

— !ќе се решаваат и други прашања од заед-
нички интерес за здравствениот регион. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласија врвната здравствена заштита и определе-
ни видови високо-специјализирана болничка и ви-
соко -специјалистичко-консултативна здравствена 
заштита да се укажува од здравствените орга-
низации оспособени за укажување на таква заш-
тита. 

Обезбедувањето на здравствената заштита од 
претходниот спав ќе се утврди со самоуправни спо-
годби меѓу, здравствените организации што обез-
бедуваат ваков вид на здравствена заштита и 
општинските, односно 'основните самоуправни (ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување и Заедницата на здравството и здрав-
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стоеното осигурување на град (Скопје, доко,лку со 
спогодба не се договорат тоа да го врши регио-
налната (самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се об-

врзуваат (самоуправните спогодби од член 5 и член 
8 на овој општествен ,договор да се склучат во рок 
од 6 месеци по потпиш,ување,то н а ' овој општес-
твен договор. 

Иницијатива за склучување на спогодбите од 
ч,лен 5 и член 8 на овој општествен договор ќе 
покренува секој ,од учесниците на тие спогодби 

Иницијатива за склучување на спогодбите од 
претходниот став може да покренат и учесниците 
на овој договор кои не се потписници на тие спо-
годби. 

Член 10 
Учесниците на овој општествен договор се 

со,г,ласни за спроведувањето на овој општествен 
договор да се грижи координационо тело (соста-
вено од оо два претставника на (Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
рабатниот народ, - Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија, Собранието на Републиката 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување, и Заедницата на здрав-
ствените работни организации на СР Македонија. 

1 Координационото тело од став 1 на овој член 
ќе ја (следи активноста во врска со (Ск,лучувањето 
на спогодбите од член 5 и член 8 на (овој општес-
твен договор и (ќе ги известува потписниците за 
неговото спроведување. 

Во спроведувањето на овој општествен дого-
вор, на Координационото тело стручна помош ќе 
му укаж,ува Републичката самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање. 

Член 11 

Овој општествен договор се смета за склучен 
кога во истоветен текст ќе биде ,прифатен од учес-
ниците и потпишан од нивните претставници. 

Член 12 

Овој општествен договор може да се менува и 
дополнува по иницијатива на секој негов учесник, 
по истата постапка по која е склучен. 

Член 13 

Овој општествен договор ќе се објави во 
,,Службен весник на Социјалистичка Репуб,лика 
Македонија". 

Бр. 08-144)1 
17 јуни 1981 година 

Скопје 

Потписници: 

1. За Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Петар Џундев, с. р. 

2. За Републичката конференција на Соција-
' листичкиот (сојуз на работниот народ на Македонија, 

Љупчо Ајдински, ic. р. 
3. За Советот на (Сојузот на -синдикатите на СР 

Македонија, д-р Илија Бесов, с. р. 
4. За Собранието на Републичката самоуправ-

на интересна^ заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, проф. д-р Душан Теодоси-
евски, с. р. 

5. За Заедницата на здравствените работни ор-
ганизации на 'СР Македонија, д-ip Димитар Котев-

,,ски, ic. р. 

За Собранието на општината: 
6. Берово, Петар Ралповски, с. р. 
7. Битола, Павлина Василева, с. р. 
8. Брод, Венче ̂ танкоски, с. р. 
9. Валандово, М,итко Ташев, е. р. 

10. Виница, Благој Петров, ic. р. 
1,1. Гевгелија, Јанко Темелков, с: р. 
12. Гостивар, Џемаил Муареми, с. р. 
13. Дебар, Цветко Далчевски, с. р. 
14. Делчево, 
15. Демир Хисар, Добри Радевски, с. р. 

16. Кавадарци, д-р Милан Камчев, е. р. 
17. Кичево, Китан Дамјановски, с. р. 
18. Кочани, -= 
19. Кратово, Боривоје Јанкуловски, с. р. 
20. Крива Паланка, Александар Велиновски, с.р. 
21. Круш-ево, Сута Маја, с. р. 
22. Куманово, Ѓорѓи Поповски, с. р. 
23. Неготино, Никола Апостолов, с. р. 
24. Охрид, Андреја Трајчевски, с. р. 
(2'5. Прилеп, Стојан Кузманоски, с. р. 
26. Пробиштип, Вера Коцева, е. р. 
,27. Радовиш, Мите Стефанов, /с. р. 
28. Ресен, Ратко Марковски, с. р. 
,29. Свети Николе, Драги Апостолов, с. р. 
30. Стругар Белкија Дервиши, с. р. 
31. Струмиц,а, Димитар Стојков, с. р. 
32. Тетово, Абедин Кафеани, ic. р. 

33. Нотов Велес, Иван Јованов, с. р. 
34. Штип, Панче Кангалов, с. р. 
35 Гази Баба — Скопје, Злате Попоски, с. р. 
36. Карпош — Скопје, Станко Јанев,ски, с. р. 
37. Кисела Вода — Скопје, Миле Јадоски, с. р. 
38. Центар, — Скопје, Михаило Доревски, с. р. 
39. Чаир — (Скопје, Ајри Османов, с. р. 
40. Собрание на град Скопје, д-р Илија Кувен-

џиев, с. р, 
За Собранието на општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување: 

41. Берово, Драги Тошевски, с. р. 
42. Битола, Васко Василевски^ с. р. 
43. Гевгелија, Андон Тасев, с. р. 
44. Гостивар, Милутин Алексовски, с. р. 
45. Дебар, д-р Бурхан Пашоли, с. р. 
46. Делчево, 
47. Кавадарци, Петре Шулевски, с. р. 
48. Кичево. Левче Настески, е. р. 
49. Кочани, 
50. Кратово, Митко Георгиев, с. р. 
5)1. Крива Паланка, Глигор Митевски, с. р. 
52. Куманово, Орде Кузмановски, с. р. 
63. Охрид, Горѓи Наумовски,^ ic. р. 
54. Прилеп, Пандо Бачаноски, е. р. 
55. Пробиштип, Игнат Ефремов, с. р. 
56. Радовиш, Кирил Стефанов, с. р. 
57. Свети Николе, Трајан Бошев, с. р. 
58. Струга, Ристо Стефановски, с. р. 
59. (Струмица, Виктор Белев, с. р. 
60. Тетово, Ристо Савески, с. р. 
61. Титов Велес, Иван Шалев, с. р. 
62 . Ш Т И П , Мане Атанасков, с. р. 
63. За Собранието на СИЗ ,на здравството и 

здравственото осигурување на град Скопје, Киро 
Ефремов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

287. 
Врз -основа на член: 26 -од Законот за само-

управните (интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), а во врс^а со член 211 став 1 точ-
ка 21 нг и член 21,2 став 2 од Статутот на Општин-
ската СИЗ на здравството и здравственото 'Осигу-
рување — Прилеп, Собранието на Општинската 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, по прибавено мислење на Осн-овната 
СИЗ на здравството и здравственото осигурувањ-е 
— Прилеп, на заедничка седница на Соборот на 
делегатите работници — корисници на услугите 
и (Соборот на делегатите од организациите на здру-
ж-ен труд -од обла-ста на здравството — даватели 
на услугите, одржана на 2 јули 1-981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 став 1 од Одлуката бројката 7,50% 

се менува и треба да стои „8,50%". 
Во ,истиот член м став по алинејата 2 се дода-

ва нова алинеја 3 која гласи: ,,— стапка на при-
донес за доградба и доопремување на новата бол-
ница iVo". 

По ставот 1 на истиот член се додаваат став 
2 и 3 кои гласат: 

„Средствата од алинеја 3 на -став 1 од истиот 
член ќе се издвојуваат на посебна -сметка, почну-
вајќи од 1 VII 1081 година. 

'Стапката на придонесот од алинеја 3 на став 
1 ја пресметуваат и уплатуваат обврзниците на 
придонесот од подрачјето на Основната СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп". 

Член 2 
Оваа одлука влегува BIO сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1981 го-
дина. Одлуката да се објави во ,,-Службен весник 
на СРМ". 

E M . 2 8 5 7 
2 јули 1918/1 година 

Прилеп 
Претседател Препее цате л 

на Ообшопг на даватели Соборот на корисници 
на услуги -на услуги, 

днр Светозар КУЗМАНОСК,И, с. р. Симон Гешоски, с. р. 
Претседател 

Пандо Бачкоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
-СВЕТИ НИКОЛЕ 

288, 
Вгоз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен в-еочпж на СРМ", бпз. 0/78) 
и член 59 од Статутот на Општинск,ата самоуп-
равна интересна заедница за соција,лна заштита 
— Свети Николе, Собранието (на Заедницата, на 
седницата одржана на 3. VII. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука во Одлуката за утврдување 
висината на (стапката на придонесот од изворите за 

финансирање на социјалната заштита за 1981 го-
дите („Службен весник на СРМ", бр. 19/8.1) се вр-
ш,и следното дополнување: 

1. Во член 2 по став 1 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„Досега,шиите број км во колоната 2 од образе-
цот „ПДЗ" на кој се (Пресметува придонесот од 
доходот на основните организации на здружен труд 
за социјална заштита, се заменуваат со соодветни 
бројки од образецот „Деловен резултат во тек на 
годината" (Биланс на успехот) кој се применува од 
1 јануари 19811 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ,во „Службен весник на 
СРМ", а ќе ice применува при пресметувањето и 
уплатувањето на придонесот од доходот еа орга-
низациите на здружен труд за Општинската са-
моуправна интересна заедница за соција,лна заш-
тита — Свети Николе за 1981 година. 

Претседател, 
Митре Гошев, с. р. 

Бр. 67 
31 август 1981 година 

Свети Николе 

OiAacen дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I —: Скопје ја пови-
кува тужената Нита Метаксула од Грција, да се 
јав,и во судот како тужена, во спорот на тужите-
лот Нитов Јован од Скопје, за утврдување на 
брак. 

Bio спротивно назначениот (привремен застап-
ник, согласно член 86 од ЗПП, ќе ја застапува 
тужената во 'Спорот се додека таа или нејзиниот 
полномошник не се јават во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. 
бр. 1523/81. (72) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Општинскиот суд во Бито,ла, по повикува ли-
цето Цветан Тодоровски од село Стругово, кој на-
водно починал на 18. III. 1935 падина во (истото 
село, да се јави во колку е жив, во рок од 20 
дена од денот на објавувањето на 'овој оглас во 
,.Службен весник на СРМ", како и секој 'друг што 
знае за неговиот живот. Во спротивно, по истекот 
на рокот ilce се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 122/81. 
(71) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При Општинскиот (суд во Титов -Велес заве-
ден е спор за развод на брак од тужителот Мус-
тафов Кариман од Нитов Велес, против тужената 
Мустафјова Незакет од Титов Велес, а сега со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужената Мустафова Незакет да 
се ј'ави на овој суд и ,да ја соопшти својата ад-
реса во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот. Во спротивно 'судот ќе и ја определи, по 
службена должност, за застапник Мишкова Мар-
јана, -судски приправник при Општинскиот (суд во 
Тит,ов Велес, и делото ќе се разгледа во нејзино 
отсуство. 

Од Општ нискиот суд во Титов Велес, П. бр. 
905/80. (65) 



25 (септемвр,и 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 29 - Стр. 019 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

'Пред Општинскиот (суд во Тетово се (води спор 
за исполнување на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителот Ахмет Рустеми од село Те-
арце, Тетовско, против тужениот Горѓе беровски 
од Белград, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Горѓе Петров Геровскм 
од Белград да се јави пред судот, достави -адреса 
или (определи полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот. По истекот на овој рок, ќе му биде 
поставен привремен 'старател преку Центарот за 
социјални работи на општината Тетово, кој ќе 
го застапува тужениот до правосилното окончува-
ње на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 585/81 
(бб) 

(Пред Општинскиот суд BIO Тетово се води пос-
тапка за физичка делба, по предлогот на предла-
гачот Стеван Крстевски од село Брвеница, Те-
товско, против Маџо Кузмановски од село Брве-
ница, сега со непознато место на живеење во За-
падна Германија. 

Се повикува Маџо Илиев Кузмановски од 
село Брвеница да се јави пред судот во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас, дос-
тави адреса или да одреди полномошник кој ќе го 

'застапува во оваа постапка. Во спротивно судот ќе 
му постави привремен старател, преку Центарот 
за социјални работи на општината Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВИС. 212/81. 
(67) 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е пос-
тапката за сопственост по тужбата на тужителот 
Кадриу Беџетов Заим од село Требош, Тетовско 
против тужените Рушити Сулејманов Селим, Ша-
ќири Ејупов Зујди и ШаЈќири Ејупов Таир, сите 
од Република Турција, со непозната адреса, за соп-
стветост. 

Се повикуваат тужените Рушити Селим, Ша-
ќири Зуј,ди и Шаќири Таир, да се јават во Оп-
штинскиот суд — Тетово, или да одредат свој пол-
номошник, кој ,ќе ги штити нивните интереси пред 
судот, во рок од тр,и месеци од објавувањето на 
огласот. Во ^спротивно на тужените ќе им беде по-
ставен (Привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово, кој ќе ги претставува 
пред судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 472/81. 
(70) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен 
спор за надомест на штета по тужбата на тужи-
телката Угриновска Серафимов^ Роска од Гости-
вар, со стан на ул. „Борис Кидрич" бр. 2 против 
тужените Илјази Бајрам и Илјази Нуриман и 
двајцата од село Чегране — општина Гостивар. 
Вредност на спорот 20.000 динари. 

Бидејќи тужениот Илјази Нуриман е со не-
позната адреса и место на престојување во Југо-
славија, се повикува во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави во Општинскиот суд BIO Гостивар или 
да ја соопшти својата точна адреса. Во колку тоа 
не го стори, судот ќе му постави привремен стара-
тел кој по 'овој спор ќе го застапува се до окон-
чувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. 'бр. 772/79. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот (суд во Струмица тужите-
лот Ефтим Крстев Атанасов од село Ново Село, 

Струмичко, има поднесено тужба за развод на 
брак против Атанасова, род. Шабановска Мирј-ана 
од (село Ново Село, со последно место на живеење 
во село Ново Село, а 'сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Атанасова Мирјана во 
рок од 30 дена од денот на (Објавувањето на огла-
сот да ј.а достави својата точна адреса на живее-
ње, лично или писмено, до овој суд или да о,дреди 
свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа 
постапка. 

Доколку во наведениот рок тужената Мирјана 
не го извести судот за местото на живеење, не 
одреди свој полномошник ил,и лично не му се ја-
ви на судот, ќе и биде одреден за привремен ста-
рател Стојан Делиовски, дипломиран правник од 
Струмица, (а стручен соработник. на овој суд, кој 
ќе ја застапува до правосилното окончување на 
спорот. 

Од О1шптинскиот суд во Струмица, П. бр. 75/80. 
- (69) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот штембил под назив: „МАКПЕТ-
РОЛ" - увоз-извоз Н. СОЛ. О. Скопје, ООЗТ 
„Малопродажба" Н. СОЛ. О - Бензинска пумпа 
бр. 54 — Кичево", се огласува за неважен. (4809) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Мес-
на заедница — с. Нов Истевник, делчевско", се 
01гла1сува за неважен. (5140) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Зија Абдулаи, с. Ни-
куштак, Куманово. (4443) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено 
од Гимназијата „Кирил и Методиј", Неготино на 
име Давчев Ванчо, ул. „8" бр. 9, Кавадарци. (4455) 

Воена книшка на име Адиљ Љатифи, с. Гермо, 
Тетово. (4472) 

Воена книшка на име Зеќири Бедри, с. Те-
ново, Тетово. ' (4474) 

Воена книшка, издадена од ВП 4061/5, Леско-
вац на име Спасовски Мирко Јовица, с. Лопате, 
Куманово. (4509) 

Воена книшка на име Зеќири Исл,ам, с. Сини-
чане, Тетово. (4527) 

Воена книшка АШ бр. 054278, издадена од 
Одделението за народна одбрана - Делчево на 
име Стојковски Лазар Ненко, с. Каменица Маке-
донска, Делчево. (4533) 

Воена книшка на име Креци Гафур, ул. „П. 
Попоски" бр. 5-II/5, Гостивар. (4584) 

Пасош, издаден од Југословенска амбасада, 
Брисел-Белгија на име Селимовски Енвер, ул. 
„Девејани" бр. 94, Битола. (4682) 

Лична карта, издадена од СВР — Битола на 
име Селимовски Енвер, ул. „Девејани" бр. 94, Би-
тола. (4683) 

Воена книшка и други документи, издадени 
од НО — Крива Паланка на име Симоновски Ва-
силов Младен, с. Мелутинце, Кр. Паланка. (4696) 

Уверение за KB ѕидаро-тесар бр. 260/71 на име 
Ташиќ Костадин, с. Калово, Трговиште. (4742) 

Воена книшка на име Тане Кајмакоски, с. 
Мислешево, Струга. (4743) 

Воена книшка на име Мамуди Бектеш, с. Ра-
довиште, Струга (4780) 

Воена книшка на име Речи Илми, Струга. (4791) 
Воена книшка на име Ахмедали Нухис, с. Ја -

болчиште, Титов Велес. (4793) 
Воена книшка на име Хамид Демировски, ул. 

„Тризла" бр. 539, Прилеп. (4805) 
Воена книшка на име Сефеди Тасим, с, Ра-

до питите, Струга. (4807) 
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Воена книшка на име Цветанов Раде, с. Кне-
жево, Кратово. (4811) 

Азис Бекировски, с. Лабуништа, Струга. (4813) 
Пасош, издаден од СВР-КЈочани на име Ру-

жа Василенкова, Пензионерски дом, Кочани. (4831) 
Воена книшка на име Камиљ Фазлиу, с. Ра-

долиште, Струга. (4858) 
Воена книшка на име Фикрет Лимани, с. Ме-

рово, Тетово. (4861) -
Воена книшка на име Сашо Стефановски, с. 

Бедиње, Куманово. (4908) 
Воена книшка на име Мевлан Селмани, с. Ра-

ковец, Тетово. (4919) 
Воена книшка на име Осман Емирлахи, с. 

Требош, Тетово. (4972) 
Воена книшка на име Картов Никола ул. 

„Гоце Делчев", Кавадарци. (4988) 
Три барирани чека бр. А 4177739; А 4177737 и 

А 4177738, издадени од Работната организација за 
промет на големо „Промет", ул. „Беласица" бр. 6, 
Скопје. 

. Свидетелство за IV клас, издадено од Сред-
ното металско училиште „8-ми Октомври" на име 
Ангеловски Љупчо, с. Габер, Кр. Паланка (5078) 

Воена книшка, издадена во Куманово на име 
Џеладин Мусли, с. Сопот, Куманово. (5139) 

Писма за репроматеријали бр. 102, 103 и 104, 
издадени од МИЗ „Картер", Скопје на име Дра-
ган Анѓеловиќ, ул. „Огњан Прица" бр. 7, Ско-
пје. ^ (5141) 

Увозно царинска, декларација-пропратница 11/ 
81 од 06. 03. 1981, Падиорен на име Симеон Здра-
вевски, ул. „Горѓи Димитров" бр. 86, Прилеп. (5142) 

Решение за нострификација бр. 2863 од 1980 
година издадено од Републичкиот секретаријат 
за наука и образование — Скопје на име Каро-
лина Здравеска, ул. „Горѓи Дмитров" бр. 86, При-
леп. (5143) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО 
— Куманово на име Редифа Кајзимовска, ул. „Сре-
дорек" бр. 36, Куманово. (781) 

' Здравствена легитимација на име Сунка Ја -
кимовиќ, Куманово. (782) 

Здравствена легитимација на име Томе Бран-
ко Радиќ, ул. „Ристовац" бр. 7, Куманово. (783) 

Свидетелства за VI и VII одделение на име 
Азем Назифи, с. Корошишта, Струга. (784) 

Свидетелство за IV -одделение на име Мехмеди 
Гани Сејди, с. Г. Јаболчиште, Титов Велес. (785) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Владо Димовски, ул. „Караорман" бр. 10, с. Ли-
сиче. (787) 

Свидетелство од IV одделение на име J B V T -
вие Шабани, с. Пирок, Гостивар. (738) 

Здравствена легитимација на име Шефип Ше-
фити, с. Пирок Гостивар. - (789) 

Свидетелство од IV одделение на име Мус-
тафа Изет, с. Озормиште, Тетово. (790) 

Здравствена легитимација на име Шефити 
Љавтурик, с. Раковец, Титов Велес. (791) 

Здравствена легитимација на име Шефити 
Љавтурик, с. Раковец, (791) 

Здравствена легитимација на име Шефити Зу-
диј е с. Раковец, Титов Велес. (792) 

Лична карта на име Абдула Зејнуљи, с. Ве-
шала, Тетово. . (793) 

Здравствена легитимација на име Нурије Аса-
ни, с. Дебриште, Тетово. (795) 

Здравствена легитимација на име Рецеп Ха-
сани, ул. „Илинденска" бр. 146, Тетово. (796) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Афрет Фадризи, с. Одри, Тетово. (897) 

Лична карта издадена од СВР — Гостивар на 
име Милаим Есати, с. Неготино, Гостивар. (799) 

Свидетелство за IV одделение на име Сефер 
Зеќири, с. Беловиште, Гостивар. (800) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Махије Тефики, с. Г. Речица, Тетово. (801) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Адем Таири, с. Боговиње, Тетово. (802) 

Книшка на име Круна Николовска, с. Брве-
ница, Тетово. (803) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ејуп Таири, с. Боговиње, Тетово. (804) 

Воена книшка, издадена во Мостар на име Ха-
лит Муриќ, Скопје. (805) 

Листа за категорија, издадена од Заводот за 
вработување во Скопје на име Јелка Печевска, 
Скопје. (806) 

Воена книшка, издадена во Ниш на име Џе-
маил Иса, Скопје. (807) 

Здравствена легитимација на име Гани Алити, 
с. Опаје, Куманово. (808) 

Здравствена легитимација на име Сами Исма-
иловски, ул. „Т. Ѓорѓиев" бр. 20, Куманово. (809) 

Работна книшка на име Муса Алили, с. Чер-
кези, Куманово. ' (810) 

Здравствена 'легитимација на име Миланка Јо-
вановска, Куманово. (811) 

Здравствена легитимација на име Ќани Рама-
ни, с. Черкези, Куманово . (812) 

Здравствена легитимација на име Душан Пе-
шевски, ул. „Ужичка" бр. 33, Куманово. (813) 

Свидетелство за завршено СТУ — машински 
смер на име Цветан Јовчески, ул. „М. Пијаде" 
бб, Прилеп. (814) 

Свидителство од индустриско училиште — ма-
шински смер метало-брусач на име Цветан Јов-
чески, ул. f,M. Пијаде" бб, Прилеп. 

Штедна книшка на име Горица Станковска, 
ул. „Р. Секирчанец" бр. 5, Прилеп. (818) 

Индекс на име Гоце Цветковски, с. Врбјани, 
Прилеп. (819) 

Свидетелство бр. 340 на име Вера Јосифовска, 
ул. „К. Јосифовски" бр. 6/2, Прилеп.' (820) 

Работна книшка на име Стоја Стојковска, с. 
Лопате, Куманово. (821) 

Здравствена легитимација на име Станко Сте-
фановски, ул. „М. Пијаде" бр. 212, Куманово. (822) 

Здравствена легитимација на име Љутвије Ма-
мутовска, ул. ,.К. Фетак" бр. 12, Куманово. (823) 

Здравствена легитимација на име Елми Реце-
пи, Куманово. (824) 

Здравствена легитимација на име Ештреф Пе-
ладини, ул. „А Прешова" бр. 9, Куманово. .(825) 

Здравствена легитимација на име Једија Ру-
фат Мамутов, ул. „Баново Трло" бр. 2, Кума-
ново. (826) 

Здравствена легитимација на име Руфат Ма-
мутовски, ул. „Баново Трло" бр. 2, Куманово. (827) 

Здравствена легитимација на име Несип Ма-
мутовски, Куманово. (828) 

Здравствена легитимација на име Шефка Ма-
мутовска, Куманово. (829) 

Книшка на име Трајан Димитровски, Кра-
тово. (830) 

Лична карта, издадена од СВР — Титов Ве-
лес на име Гане Л. Николов, с. Иванковци, Ти-
тов Велес. (831) 

Свидетелство за IV одделение на име Јагода 
Димитриева, с. Дреново, Титов Велес. (832) 

Свидетелство од IV одделение на име Трајче 
Ѓорѓиев, ул. „Првомајска" бр. 19, Титов Велес. (833) 

Здравствена легитимација на име Емши Асла-
ни, с. Синичане, Тетово. (834) 

Лична карта на име Неџмедин Абази, с. Си-
ничане, Тетово. (835) 

Лична карта на име Алим Саити, с. Лешница. 
Тетово. (836) 

Здравствена легитимација на име Сефедие 
Шљејмани, с. Нераште, Тетово. (837) 

Здравствена легитимација на име Устреф Ју-
суфи, ул. „Ленин" бр. 97, Тетово. (838) 

Здравствена легитимација на име Злате То-
доровски, с. Жилче, Тетово. (839) 

Свидетелство на име Али Дељаљи, с. Озор-
миште, Тетово. (840) 
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Свидетелство на име Абдулгафур Адеми, с. 
Отушиште, Тетово. (84,3) 

Свидетелства од I, П и III година на име т а -
тар Далипи, с. Чајле, Гостивар. (842) 

Свидетелство на име Зоран Гаврилов, ул. „Љ. 
Сантов" бр. 67, Кочани. (843) 

Свидетелство од VIII одделение на име Иван 
Димитровски, Кочани. (844) 

Свидетелства од III и IV година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Иљаса Дестани, Куманово. (845) 

Свидетелство за VII одделение на име Свет-
лана Стојановска, Скопје. (846)г 

Воена книшка издадена во Скопје на име 
Љупчо Грковски, Скопје. (847) 

Пасош бр. 708603 на име Владо Јанески, с. 
Браилово, Прилеп. . (848) 

/Работна книшка на име Драган Тарунџиовски, 
ул. „Драган Димески" бр. 18, Прилеп. (849) 

Свидетелство за завршено техничко училиште 
на име Никола Исков, ул. „Никола Вапцаров" — 
Прилеп. (850) 

Свидетелство од VIII одделение на име Драган 
Иваноски, с. Галичани, Прилеп. (851) 

Лична карта на име Данил Ѓорески, с. Десово, 
Прилеп. (852) 

Свидетелство од VIII одделение на име Данил 
Ѓорески, с. Десово, Прилеп. (853) 

Работна книшка на име Илија Талески, ул. 
„М. Пијаде" бр. 4 Прилеп. (854) 

Свидетелство од IV одделение на име Благиња 
Крстеска, ул. „ѓорѓи Сугаре" бр. 7, Прилеп. (855) 

Свидетелство од VIII одделение на име Мили-
ца Сливоска, ул. „Марксова" бр. 208, Прилеп. (856) 

Свидетелство од VIII одделение на име Лил-
јана Мишкоска, с. Ракле, Прилеп. (858) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Трајко 
Забрчанец, ул. „Ило Попадинец" . бр. 1-а, При-
леп. 4859) 

Диплома за завршено индустриско училиште 
— електро смер на име Марјан Бунтески, ул. „Ор-
де Чопела" бр. 71, Прилеп. (860) 

Работна книшка на име Марјан Бунтески, ул. 
„Орде Чопела" бр. 71, Прилеп. (861) 

Работна книшка на име Маре Миткоска. ул. 
„5-та прилепска бригада" бр. 73, Прилеп. (862) ^ 

Здравствена легитимација на име Ајет Биљали, 
с. Черкези, Куманово." (863) 

Здравствена легитимација на име Драгица 
ѓорѓиевска, ул. „Илинденска" бр. 10, Кума-
ново. - (864) 

Здравствена легитимација на име Зарко Ѓо-
риќ, с. Алгуња, Куманово. (865) 

Здравствена легитимација на име Надије Су-
лејмани, с. Никуштак, Куманово. (866) 

Свидетелство за завршено IV одделение на 
име Богица Мимковска, с. Марино, Скопје. (867) 

Здравствена легитимација на име Тања Стој-
ковска, с. Љубодраг, Куманово. (868) 

Здравствена легитимација на име Виолета Ар-
совска, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 46/11 — 18 Ку-
маново. (869) 

Здравствена легитимација на име Горан Ива-
новски, Куманово. (870) 

Работна книшка на име Маргарита Никова, 
ул. „Првомајска" бр. 38, Куманово. (871) 

Свидетелство за завршено I одделение на име 
Муамед Малиќи, нас. Чашка, Т. Велес. (872) 

Здравствена 'легитимација, на име Афан Ефен-
дилер, с. Врапчиште, Гостивар. (874) 

Свидетелство за VI одделение на име Беќир 
Саљиќ, с. Добридол, Неготино. (875) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сне-
жана Стоименовска, Делчево.. (876) 
ша школа — Охрид на име Шекеринка Петру-
шевска, с. Г. Подлог, Кочани. (877) 

Книшка на име Царка Песиова, с. Трсино, Ко-
чани. (878) 

Здравствена легитимација на име Томислав 
Димитриев, с. Блатец, Кочани. (879) 

Свидетелство за VII одделение на име Радун-
ка Таневска, „Карпош" IV, низ 2, влез 7/7, Ско-
пје. (880) 

Свидетелство на име Зора Јанческа, ул. „Ц. 
Коњарец" бр. 84, Прилеп. (881) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љу-
бомир Карабелески, с. Тополчани, Прилеп. (882) 

Здравствена легитимација на име Душко Сто-
јановски, ул. „С. Симонов" бр. 42, Куманово. (883) 

Здравствена легитимација на име Канија Да-
липовска, ул. -,,Д. Шутевски" бр. 19, Куманово. (884) 

Работна книшка на име Слободан Величков-
ски, ул. „Ѓ. Петров" бр. 15, Куманово. (885) 

Здравствена легитимација на име Стојанчо 
Ковачевски, Куманово. (886) 

Здравствена легитимација на име Муса Џе-
ладини, ул. „Карл Маркс" 93, Куманово. (887) 

Здравствена легитимација на име Става К а -
ранфиловска, ул. „Крушевска Република" бр. 9, 
Куманово. (888) 

Здравствена легитимација на име Душан 
Здравковски, сч Орах, Куманово. (889) 

Свидетелство за I клас на име Ранко Манев-
ски, ул. „Романија" бр. 5, Куманово. (890) 

Здравствена легитимација на име Чедомир 
Нешковски, ул. „Карл Маркс" бр. 15, Кума-
ново. (891) 

Работна книшка на име Ферат Мемети, ул. 
„Киро Антевски" бр. 11-а, Куманово. (892) 

Свидетелство за IV одделение на име Богица 
Ангеловска, с. Вакав, Кратово. (893) 

Здравствена легитимација на име Нада Или-
јева, с. Пршовце, Кратово. (894) 

Здравствена легитимација на име Крсто Или-
ев, с. Пршовце, Кратово. (895) 

Здравствена легитимација на име Душка Трај-
ковска, с. Горно Кратово, Кратово. (396) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ика 
Павловска, с. Ветуница, Кр. Паланка. (897) 

Свидетелство за завршено V одделение на име-
Васка , Бошковска ул. „Благој Горев" бр. 183, 
Титов Велес. (898) 

Свидетелство' за VIII одделение на име Алексо 
Петковски, с. Богомила, Т. Велес. (899) 

Свидетелство на име Светлана Андреевска, с. 
Богомила. Т. Велес. , (900) 

Диплома за завршено средно економско учи-
лиште на име Зоран Вељановски, с. Радиовце, Те-
тово. (901) 

Свидетелство за VIII одделение на име Неџ-
бедин Лотини с. Челопек, Тетово. (902) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фејзула Рамадани, с. Копачин Дол, Тетово. (903) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сервет Кадри, с. Теново, Тетово. (904) 

^ Лична карта на име Лирим Имери, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 173, Тетово. (905) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сејди Рамзи, с. Копачин Дол, Тетово. (906) 

Диплома на име Фадиљ Кадрија, с. Требош, 
Тетово. (908) 

Оружен лист на име Музафер Хамзи, с. 
Стримница, Тетово. (909) 

Возачка дозвола на име Музафер Хамзи, с. 
Стримница, Тетово. - (910) 

Лична карта на име Таир Селмани, с. Џеп-
чиште, Тетово. (912) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Таир Селмани, с. Џепчиште, Тетово. (913) 

Свидетелства од I до III година на име Шабан 
Јахјаи, с. Камењане, Тетово. (914) 

Свидетелство на име Мујдин Серами, с. Кал-
ник, Тетово. (915) 

Здравствена легитимација иа име Емнира ,Аса-
ни, с. Боговиње, Тетово. (916) 

Свидетелство на име Халил Зеќири, с. Пирок, 
Тетово. (917) 

Лична карта на име Беќир Беќири, с. Жеров-
јане, Тетово. N (918) 
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Ученичка книшка на име Е^наз Абази, с. Бо-
говиње, Тетово. (919) 

Здравствена легитимација на име Абдурезак 
Исмаили, ул. „В. Тоска" бр. 168, Тетово. (920) 

Работна книшка на име Марија Младенов-
ска, с. Брвеница, Тетово. (921) 

Здравствена легитимација на име Адем Нухи, 
с. Ново Село И, Тетово. (922) 

Лична карта на име Невзат Мисими, с. Д. Пал-
чиште, Тетово. (923) 

Свидетелство на име Абдураман Даути, с. Ра-
ковец, Тетово. (924) 

Здравствена легитимација на име Рабије Су-
лејмани, с. Нераште, Тетово. (925) 

Здравствена легитимација на име Нешат Су-
лејмани, с. Нераште, Тетово. (926) 

Здравствена легитимација на име Руждије Су-
лејмани ,с. Нераште, Тетово. (927) 

Здравствена легитимациј.а на име Бедил Су-
лејмани, с. Нераште, Тетово. ,(928) 

Здравствена легитимација на име Шемсије Су-
лејмани, с. Нераште, Тетово. (929) 

Здравствена легитимација на име Садет Су-
лејмани, с ,Нераште, Тетово. (930) 

Работна книшка на име Рулзим Сулејмани, 
Гостивар. (931) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сина-
ни Алију, с. М. Турчане, Гостивар. (932) 

Свидетелство на име Незафет Џемаили, с. Доб-
ридол, Гостивар. (933) 

Свидетелство на име Гзим Беџети,„ с. Дебреш-
те, Гостивар. (934) 

Работна книшка на име Хамза Ризвани, с. 
Неготино, Гостивар. (935) 

Свидетелство на име Павлина Козовска, Беро-
во. (936) 

Свидетелство за VIII одделение на име Душан 
Стојановски, с. Каменица, Виница. (937) 

Здравствена легитимација на име Ефтим Ди-
митров, с. Јакимово, Виница. (938) 

Здравствена легитимација на име Сузана Мус-
тафова, Скопје. ^ (939) 

Работна книшка на име Перо Зафировиќ, Ско-
пје. , (940) 

Ученичка книшка за V и VI одделение на име 
Анета Манева, Скопје. (941) 

Воена книшка на име Ахмет Љуша, Ско-
пје. (942) 

Диплома на име Ѓорѓија Најдоски, ул. „Ц. Ко-
њарец" бр. 211, Прилеп. (943) 

Здравствена легитимација ца име Емуш На-
зими, с. Шемшево, Тетово. (944) 

Работничка книшка на име Петар Јастревски, 
ул. „И. Р. Лола" бр. 172, Тетово. (945) 

Лична карта на име Аднан Узаири, ул. „9 Но-
ември" бр. 74, Тетово. (946) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џу-
мали Исмаили, с. Речане, Гостивар. (947) 

Свидетелство за IV одделение на име Џабир 
Тахири, с. Неготино, Гостивар. (948) 

Воена книшка на име Јовица Тодоровски, Ско-
пје. (949) 

Книшка за повластено возење на име Живко 
Наумчески, с. Мажучиште, Прилеп. (171) 

Работна книшка на име Радован Ѓорѓиевски, 
нас. Карпош, Куманово. (172) 

Здравствена легитимација на име Филип Мила-
новски, Куманово. (173 

Здравствена легитимација на име Фљорим 
Абази, с. Черкези, Куманово. (174) 

Здравствена легитимација на име Трајан Трај-
ковиќ, ул. „И. Л. Рибар" бр. . 13, Куманово. (175) 

Здравствена легитимација на име Малина Или-
јовска, ул. „Оутјеска" бр. 21, Куманово. (176) 

Здравствена легитимација на име Милорад Пет-
ковски, Куманово. (177) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Сретен М. Стефановски, Скопје. (178) 

Воена книшка, издадена од Воен отсек-Скопје 
на Мустафа Демир, Скопје. (179) 

Ученичка книшка на име Славе Димоски, ул. 
„Мечкин Камен" бр. 8/11, Прилеп. (181) 

Ученичка ,книшка на име Ице Чадамов, ул. 
„Октомвриска" бр. 41, Прилеп. (182) 

Свидетелство на име Љиљана Пешкоска, ул. 
„М. Пијаде" бр. 24/13, Прилеп. (183) 

Ученичка книшка на име Ќани Раеимоски, ул. 
„Тризла" бр. 383, Прилеп. (184) 

Ученичка книшка од I до IV одделение на 
име Драган Трајкоски, Прилеп. (185) 

Свидетелство на име Јован Ристески, ул. „М. 
Пијаде" бр. 12, Прилеп. (186) 

Свидетелство на име Стојан Пашоски, с. Кри-
вогаштани, Прилеп. (187) 

Ученичка книшка на име Селајдин Асаноски, 
ул. „Даб. Завој" бр. 23-с, Прилеп. (188) 

Свидетелство на име Марјан Јовчески, с. До-
лнени, Прилеп. (189) 

Работна книшка на име Мемет Шаини, Тетово. 
(131) 

Свидетелство на име Бари Синани, с. Ваксин-
це, Гостивар. (132) 

Свидетелство на име Мерсим Иљази, с. Лака-
вица, Гостивар, (133) 

Свидетелство на име Ариф Рецепи, Гостивар. 
Свидетелство на име Имер Џабири, Гостивар. 

(135) 
Свидетелство на име Насибе Хисеини, с. Чајле, 

Гостивар. (136) 
Свидетелство на име Салтир Димов, с. Ќосе-

лери, Пробиштип. (137) 
Ученичка книшка за V одделение на име Ва-

лентина Атанасоска, ул. „К. Волнароски" бр. 72, 
Прилеп. (138) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубе 
Бумбарски, с. Г. Коњари, Прилеп. (139) 

Работна книшка на име Назми Дервиши, с. Чер-
кези, Куманово. (140) 

Здравствена легитимација на име Батиша Би-
лали, с. Ваксинце, Куманово. (141) 

Здравствена легитимација на име Шендјуљ 
Алијова, ул. „Н. Вапцаров" бр. 16, Куманово. (142) 

Здравствена легитимација на име Витка Каран-
филовска, с. Пројевце, Куманово. (143) 

Здравствена легитимација на име Краља Каран-
филовска, с. Пројевце, Куманово. - (144) 

Работна книшка на име Фетах Имери, ул. „Ко-
зара" бр. 10 Куманово. (145) 

Здравствена легитимација на име Барија Де-
мировски, ул. „Средорек" бр. 108, Куманово. (146) 

Здравствена легитимагија на име Бајрамша 
Ибраимовека, ул. „Средорек" бр. 12, Куманово. (147) 

Здравствена легитимација на име Горан Илиев-
ски, ул. „Бр. Филиповиќ" бр. 16, Куманово. (148) 

Здравствена легитимација на име Бобе Трај-
ковски, с. Татимир, Кратово. (149) 

Здравствена легитимација на име Јованка Спа-
сиќ, ул. „Љ. Зечан" бр. 10-в, Кичево. (151) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Осмолетката „Стив Наумов" на име Абип Беј(заро-
ски, с. Пласница, Македонски Брод. (152) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на 
име Алијева Мерзика, ул. „Благоја Страчков" бр. 
49, Титов Велес. (153) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Стив Наумов" во 
с. Пласница на име Соколоски Виде, с. Трубарево. 

(154) 
Работна книшка, на име Зорева Соња, ул. „1,1 

Октомври" бр. 4/2, Титов Велес (155) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Ц. О. У. „Трајко Андреев", Титов Велес 
на име Војној Горѓи, ул. „Д. Влахов" бр. 43, Титов 
Велес. (146) 

Свидетелство на име Марика Кулева, Титов 
Велес (157) 

Работна книшка на име Мухамед Јахја, ул. 
„107" бр. 21, Тетово. (158) 

Ученичка книшка од I до VII одделение на име 
Незира Мехедова, ул. „Острец" бр. 3-2, Кичево. (159) 
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Здравствена легитимација на име Ратко Бла-
ж е в и ќ , ул. „Железничка станица" бр. 113, Кума-
ново. (280) 

Здравствена легитимација на име Саније Ма-
лиќи, с. Черкези, Куманово. (281) 

Свидетелство на име Верица Милановска, ул. 
„Бранко Радоевиќ" бр. 30, Куманово. (282) 

Здравствена легитимација на име Вера Спа-
совска, ул. „Борко Прцан" Куманово. 283) 

Здравствена легитимација на име Горѓи Мла-
деновски, ул. "Т. Димков" бр. 18, Куманово. (284) 

Здравствена легитимација на име Дилшен Ари-
фи, ул. „Васил Главинов бр. 10, Куманово. (285) 

Здравствена легитимација на име Сузана Мла-
деновиќ, Куманово. (286) 

Здравствена легитимација на име Љубинка Ки-
пријановиќ, ул. „Гоце Делчев" бр. 54, Куманово. 

(287) 
Здравствена легитимација на име. Зоран Стан-

ковски, Куманово. (288) 
Здравствена легитимација на име Слободан 

Ковачевски, ул. „Наце Буѓони" бр. 9 — Куманово. 
(289) 

Здравствена легитимација на име Оливера Ста-
ншнковска, ул. „Ж. Шланац" бр. 5/17, Куманово. 

(290) 
Здравствена легитимација на име Зоран Сто-

јановиќ, ул. „11 Октомври" бр. 51, Куманово. (291) 
Здравствена легитимација на име Васил Дим-

ковиќ, ic. Or. Нагоричане, Куманово. (292) 
Здравствена легитимација на име Павле Ја -

кимовски, с. Шлегово, Куманово. (293) 
Стидетелство .на име Зуди Сулемани, о. Доборце, 

Тетово. (294) 
Свидетелство на име Али Муртезани, с. Ме-

рово, Тетово. - (295) 
Свидетелство на име Сеј фула Меџит, с. Мерово, 

Тетово. (296) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Ќами 

Рецепи, ул. „107" бр. 10, Тетово. (297) 
Уверение за квалификуван ѕидар на име Зилба 

Аслани, с. Јажинце, Тетово. (298) 
Здравствена легитимација на име Санда Пе-

тровска, с. Ратаје, Тетово. (299) 
Свидетелство за IV одделение на име Меџит 

Амити, с. Церово, Тетово (300) 
Свидетелство за IV одделение на име Дисман 

Сабити, с. Бродец Тетово. (301) 
Свидетелство на име Сами Иљази, с. Боговиње, 

Тетово. (302) 
Свидетелство за VI одделение на име Назиз 

Исмаили, е. Камењане, Тетово. ' (303) 
Здравствена легитимација на име Расим Азизи,'' 

с. Пирок, Тетово. ^ (304) 
Здравствена легитимација на име Шаќир Азизи, 

с. Пирок, Тетово. (305) 
Здравствена легитимација виа име Азис Азизи, 

с. Пирок, Тетово. . (306) 
Свидетелство за VII одделение на име Селман 

Бајрами, с. Градец, Гостивар. (307) 
Свидетелство на име Измит Мехмеди, с. До-

бридол, Гостивар. (308) 
Свидетелство за VIII одделение на име Неџади 

Мехмеди, с. Градец, Гостивар. (309) 
Свидетелство за II одделение на име Абдурамал 

Алиу, с. Калиште, Гостивар. (310) 
Свидетелство за IV одделение на име Исмет 

Илјази, с. Врапчиште, Гостивар. (311) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан 

Саљими, ул. „Балиндолска" бр. 99, Гостивар. (312) 
Свидетелство за VI одделение на име Кепти 

Салиу, ул. „18 Ноември" бр. 1/41, Гостивар. (313) 
Свидетелство на име Алиф,екри Адеми, с. Вра-

новци Гостивар. ' (314) 
Свидетелство на име Зудиј а Салију, с. Тре-

биште, Гостивар. (315) 
Ученичка книшка за III одделение на име 

Мерем Ајдери, Гостивар. (316) 
Ученичка книшка за IV одделение на шае Бил-

јана Апостолова, с. Габрово, Делчево. (317) 

Бр. 29 - Стр. 019 

КОНКУРСИ 
Републичкиот завод за судски вештачења во 

областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за заснов-ање на работен однос на: 

1. ЕДНО ВЕШТО ЛИЦЕ-ООВЕТНИК, со завр-
шен сообраќаен или економски факултет и четири 
години работно искуство, за неопределено време; 

2. ДВЕ ВЕШТИ ЛИЦА-СОВЕТНИЦИ, со завр-
шен економски факултет и четири години работ-
но иску-ство, за неопределено време. 

Кандидатите кон пријавата да ја приложат 
следната документација: 

— биографија, 
— извод од матичната книга на родените, 
— доказ за школската подготовка и работното 

искуство, 
— доказ за здравствената способност и 
— уверение за државј-анство. 
Конк,урсот трае 30 дена од денот на објаву-

вањето. 
,Некомплетираните (пријави нема да бидат зе-

мени во разгледување. 
Пријавите да се поднесуваат до Конкурсната 

комисија на Заводот, ул. „Железничка" бб, пош-
тенски фах 444 — Скопје. 

Пријавите (ќе бидат разгледани на 5. XI. 19Ш 
година во 8.00 часот во просториите на Заводот 
(соба бр. 5), а кандидатите имаат 'право на при-
суство. (293) 

,Врз основа на член 48 и член 50 од Статутот 
на РО „Напредок", с. Самоков, Работната заедни-
ца (при РО „Напредок", с. Самоков, Македонски 
Брод 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на работната организа-
ција 

Кандидатот за работното место директор, по-
крај со закон предвидените услови, треба да ги 
наполнува и следните: 

— да има завршено економски, правен или 
земјоделски факултет 'со работно искуство од две 
години; 

— да има завршено виша економска и,ли виша 
земјоделска школа со работно искуство од 3 го-
дини; 

— да има завршено (средно економско или зем-
јоделско ,училиште со 4 години работно искуство; 

— да ,има завршено трговско училиште со 5 
години работно искуство. 

Кандидатите кон молбата треба да поднесат до-
кументи за докажување на стручната подготовка и 
работното искуство. 

Кандидатите што ќе конкурираат не треба да 
имаат пречки за вршење на функцијата по член 
511 од Законот за здружениот труд. 

Молбите со сите документи се поднесуваат до 
РО „Напредок", с. Самоков, Македонски Брод. 

Конкурсот трае ,15 дена од денот на обавува-
њето ,во „Службен весник на СРМ". (299) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Врз основа на член 221 став 3 од Законот за 
санација и престанок еа организациите на здру-
жен труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 41/80 и 
25/81),Службата на 'општественото книговодство во 
СР Македонија. — Централа во Скопје, утврдува и 
објавува дека просечниот личен доход (исплатен 
за јануари—јуни 1981 година по работник, а на 
основа податоците од периодичните пресметки за 
шест месеци во 1981 год. по гранки во кои се распо-
редени организациите на здружен труд 'Според Од-
луката за единствената класификација на дејнос-
тите („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/76), изнесува: 

Гранка Назив на гранката"дејноста 
просечен бруто ме-
сеч. лич. доход по 
работник за јануари 
-јуни 1981 

1 2 3 

0101 Електростопанство 
0102 ,Производство на јаглен 
0105 Производство на железна руда 
0107 Црна металургија 
0108 Производство на руда. и обоени 

метали 
0109 Производство на обоени метали 
0110 Преработка на обоени метали 
0111 Производство на неметални ми-

нерали 
0112 Преработка на неметални мине-

рали 
0113 Мета л опр ер аботувачка дејност 
0114 Машиноградба 
0115 Производство на сообраќајни сре-

дства f 
0117 Производство на- електрични ма-

шини и апарати 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 
0119 Преработка на хемиски ,производи 
0120 Производство на кам-ен чакал и 

песок 
012,1 Производство на (градежен мате-

ријал 
0122 Производство на рез ана трага и 

плочи 
0123 Производство на финални произ-

води од дрво 
0124 Производство и преработка на 

хартиј-а 
0125 Производство на текстилни (про-

изводи и ткаенини 
0126 Производство на ,готови текстил-

ни производи 
012,7 Производство на кожа и крзно 
0128 Производства на кожни кондури 

и галантерија 
0129 Преработка на каучук 
0130 ,Производство на (прехранбени 

производи 
0131 'Производство на пијалак 
0132 (Производство на сточна храна 
0133 Производство и преработка на 

тутун 
0134 Графичка дејност 
0139 Производство на разноврсни про-

изводи 
0201 Земјоделско производство 
0202 Земјоделски услуги 
0203 Рибарство 
0300 Шумарство 
0400 Водостопанство 
0501 Високоградба 
0502 Нискоградба и "хидроградба , . 
0503 Инсталатерски и завршни работи 

во градежништвото 
0601 Железнички сообраќај 

13415 1105 
14779 1106 
18245 .1109 
13186 1201 

1202 
15481 1203 
14063 
11836 1204 

13011 
10803 1302 

10884 1101 
1,1083 1102 
11160 

11462 411. 
412. 

10489 

12857 
1,187,1 

10215 413. 

10)166 
414. 

9119 

9365 415. 

12,170 

9393 

8380 416. 
12092 

416. 

10123 417. 
14796 

- 418. 
10189 
9427 

11100 
286. 

10434 
10226 

10491 
8274 287. 

10181 
10485 
9424 
9124 
8828 
6322 288. 

10356 
11343 

0604 Воздушен сообраќај 13528 
0605 Патен сообраќај 10551 
0606 Градски сообраќај 11527 
0600 ПТТ услуги 11195 
0701 Трговија ^на мало 9493 
0702 Цршвиjia на големо 11734 
0703 Надв,орешна трнови ја 16540 
0801 Угостителство 8421 

-0802 Туристичко посредување 9241 
0901 Занатски услуги и' поправки 11612 
0902 Лични услуги и услуги BIO дома-

ќинството 6660 
1001 Уредување населби и простории 8832 
1002 Станбена дејност 13009 
100,3 Комунална дејност 9824 
1102 Лотарија 11190 
1108 Услуги во областа на прометот 11950 
1104 Проектирање и слични технички 

услуги 15050 
Геолошки истражувања 9716 
Истражувачко развојни работи - 14530 
Деловни услуги 11624 
Образование 11751 
Научно истражувачка дејност 15089 
Култура, уметност и информи-
рање ,12010 
Физичка култура ш (спорт 10263 
Здравствена заштита 12459 
Општ. зашт на деца и млад. и 
социј. заштита 9548 
Банкарство 13177 
Осигурување 14453 

СОДРЖИНА 
Одлука за помилување на осудени лица 617 
Одлука за обврска за усогласув,ање на 
цените на производите и услугите кои се 
стегаат од интерес за Републиката со 
утврдената политика на цените за 1981 
година — — — - — — — — — 617 
Одлука за измена на намената на сред-
ствата, за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1981 година - 618 
Финансиска програма за изготвување на 
урбанистичка документација за населе-
ни места '(селски населби) во 1981 година 618 
Наредба за изменување на Наредбата за 
,пропишување на потсметки на уплатни-
.те сметки како и, з,а утврдување преод-
ни сметки и на збирни стапки за упла-
тување на ,придонесите од личниот до-
ход на работниците и од доходот — — 619 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 44/81 од 24 јули 1981 шдина 619 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 45/81 од 1 јули 1981 година 622 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја,-У. бр. 184/80 од 8 јули 1981 година - 622 
Општествени договори и самоуправни 

спогодби 
Општествен договор за регионална ор-
ганизација на здравството и 'здравстве-
ното осигурување во СР Македонија — 623 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за стапките и тарифата на при-

донесот за здравствено осигурување на 
работниците и стапката на посебниот 
придонес за користење на здравствена 
заштита во странство за 1981 година — 626 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување висината на стапката на 
придонесот од изворите за финансирање 
на социјалната заштита за 1981 година 626 
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