
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Среда, 10 октомври 1979 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 4 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

416. 
Врз основа на член 15 и 68, а во врска со член 

52 од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 3/78), до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИ-
НИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се распишуваат дополнителни избори за два 

делегата во Соборот на општините на Собранието 
на СРМ и тоа: 

1) еден делегат на град Скопје, 
2) еден делегат на општина Кавадарци. 

П 
Дополнителните избори за избор на делегат во 

Соборот на општините на Собранието на СРМ ќе 
се одржат на ден 27 ноември 1979 година. 

Ш 
Ова решение влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните рокови за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 12 октомври 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 48-2491 
8 октомври 1979 година Претседател 

Скопје на Собранието Јна СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

417. 
Врз основа на член 18, став 1 од Законот за^ 

адвокатурата и другите видови на правна помош 
(„Службен весник на СРМ" бр. 6/72 и 13/78), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 
НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 
НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се дава согласност на Тарифата за награда 
и надоместок на трошоците за извршената работа 
на адвокатите, донесена на ХХVIII-то редовно го-
дишно собрание на Адвокатската комора на Ма-
кедонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1512/1 
6 септември 1979 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

418. 
Врз основа на член 62 став 4 од Законот за 

судските такси („Службен весник на СРМ", бр. 
46/72, 34/75 и 46/75), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ОД СУДСКИ ТАКСИ НАМЕНЕТИ ЗА ОПРЕМУ-

ВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

I 
Делот од приходите од републичките судски 

такси, согласно член 62 став 2 од Законот за из-
менување на Законот за судски такси, ќе се ко-
ристат како дополнителни средства во следните 
износи: 

1. Општински суд Дебар за на-
бавка на опрема 40.000 динари 

2. Општинско јавно обвинителст-
во Прилеп, за набавка на мо-
торно возило 90.000 „ 

3. Општински суд Кочани за суд-
ското одделение во Виница, за 
адаптација и набавка на опрема 100.000 „ 

II 
Наредбодател за користење на овие средства е 

републичкиот секретар за правосудство или од не-
го овластено лице. 

III 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-1683/1 
20 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

419. 
Врз основа на член 247 став 1 и 2 од Законот 

за прекршоците („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73 и 47/74) и член 192 и 193 од Законот за из-
вршување на санкциите за кривични дела и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ" бр. 
19/79), Извршниот совет на Собранието на СРМ до-
несува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИ-
ХОДИТЕ ОД НАПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ КАЗНИ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА 

ВО ИЗГРАДБА И ДОГРАДБА НА КАЗНЕНО " 
ПОПРАВНИ УСТАНОВИ ВО 1979—1980 

ГОДИНА 

I 
Делот од приходите од наплатените парични 

казни, ќе се користи за изградба, довршување' на 
изградбата и реконструкција на казнено-поправни 
установи во Републиката и воспитно-поправниот 
дом во Тетово, во следните износи: 
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II 
1. За изградба на Општински затвор во 

Куманово 3.500.000 
2. За довршување на изградбата на 

Општинскиот затвор во Струга (/на-
менет за отворен казнено-поправен 
дом во Републиката) 2.500.000 

3. За изградба на Општински затвор 
во Титов Велес 1.000.000 

4. За довршување на изградбата на 
Општинскиот затвор во Струмица 250.000 

5. За реконструкција на работилници-
те на ВПД Тетово 3.500.000 

6. За реконструкција на Отвореното 
одделение на КПД Идризово 1.000.000 

7. За довршување на изградбата на 
Општинскиот затвор во Охрид 500.000 

8. За реконструкција на Општинскиот 
затвор во Тетово 500.000 

9. За реконструкција на Општинскиот 
затвор во Битола 200.000 

III 
Носител на изградбата и инвеститор на објек-

тот на Општинскиот затвор во Струга, со оглед на 
намената да биде отворен КПД е Републиката, за ре-
конструкција на работилниците на ВПД Тетово и 
за реконструкција на Отвореното одделение на 
КПД Идризово е Републичкиот секретаријат за 
правосудство. 

Останатите средства од точка I и П на ова?, 
програма ќе ги користат општините на чие под-
рачје се изградуваат односно довршуваат и рекон-
струираат општинските затвори врз основа на до-
говор што ќе го склучат со Републичкиот секрета-
ријат за правосудство. 

Во договорот од претходниот став се опреде-
лува начинот и динамиката на користењето на 
средствата во сообразност со нивниот прилив. 

IV 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-1682/1 
20 септември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

420. 
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за 

жичари („Службен весник на СРМ", број 35/67), 
републичкиот секретар за сообраќај и врски до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРЕ-

ГЛЕДИ НА ЖИЧАРИТЕ 

1. Во Решението за определување на работни 
организации за прегледи на жичарите („Службен 
весник ,на СРМ" број 27/69 и 7/75 година), во точ-
ката 1 по алинејата 4 се додава нова алинеја која 
гласи: 

„Универзитетски центар за математичко тех-
нички науки — Скопје". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-934/4 
7 септември 1979 година 

Скопје 
Републички секретар за 

сообраќај и врски, 
Александар Варналиев, с. р. 

421. 

Врз основа на точката 48 и точката 50, пот-
точка 3, став 5 од Наредбата за сметките за упла-
та иа приходите на општествено-политичките за-
едници и нивните фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници, за начинот на уплатување на 
тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на 
СФРЈ", број 61/77, 9/78, 41/78 и 69/78), републички-
от секретар за финасии 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 ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 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 уплатува-
ње на придонесите од личниот доход од работен 
однос и од доходот („Службен весник на СРМ", 
број 1/79, 12/79 и 27/79), во Прегледот Бр. 3 под 
а) од стопанството, на реден број 2 — Битола, стап-
ката за здравствено осигурување „7,10" се замену-
ва со „5,80", стапката за општествена заштита на 
децата „0,50" се заменува со „0,30", стапката за 
вработување „0,75" се заменува со „0,46", а збир-
ната стапка, „12,25" се заменува со „10,46" и на 
реден број 30 — Скопје, стапката за основно обра-
зование „4,80" се заменува со „4,70", а збирната 
стапка „12,40" се заменува со „12,30". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, 
на реден бр. 2 — Битола, стапката за здравствено 
осигурување „7,10" се заменува со „5,80", стапката 
за општестве,на заштита на децата „0,50" се заме-
нува со „0,30", стапката за вработување „0,75" се 
заменува со „0,46", а збирната стапка „13,00" се за-
менува со „11,21" и на реден број 30 — Скопје, 
стапката за основно образование „4,80" се заменува 
со „4,70", а збирната стапка „13,70" се заменува 
со „13,60". 

2. Во Прегледот Бр. 4 под а) стопанство, на 
реден број 2 — Битола, стапката за општествена 
заштита ,на децата „0,50" се заменува со „0,30", а 
збирната стапка „4;40" се заменува со „4,20" и на 
реден број 30 — Скопје, стапката за основно обра-
зование „4,80" се заменува со „4,70", а збирната 
стапка „5,40" се заменува со „5,30". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанството, на 
реден број 2 — Битола, стапката за општествена 
заштита на децата „0,50" се заменува со „0,30", а 
збирната стапка „5,15" се заменува со „4,95" и на 
реден број 30 — Скопје, стапката за основно обра-
зование „4,80" се заменува со „4,70", а збирната 
стапка „6,70" се заменува со „6,60". 

3. Во Прегледот број 5, на реден број 2 — Би-
тола, стапката за култура „0,39" се заменува со 
„0,24", стапката за физичка култура" „0,23" се за -
менува со „0,20", а збирната стапка „0,98" се за -
менува со „0,80". 

4. Оваа наредба влегува во силаг наредниот ден 
од де,нот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-43/1 
25 септември 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 
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422. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 3 од Одлука-
та за воведување на самопридонес на подрачјето на 
Месната заедница „Чашка", општина Титов Ве-
лес, донесена со референдум на 4 март 1979 годи-
на, на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставни-
от суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата од 13 септември 
1979 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА членот 3 од Одлуката за 

воведување самопридонес на подрачјето на Мес-
ната заедница „Чашка", општина Титов Велес, до-
несена со референдум на 4 март 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Месната заедница „Чашка", оп-
штина Титов Велес на начинот предвиден за об-
јавување на актите на месната заедница. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 66/79 од 6 ју-
ни 1979 година поведе постапка за оценување зако-
нитоста на членот 3 од одлуката означена во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена 
затоа што пред Судов основано се постави праша-
њето за неговата спротивност со членовите 8 и 10 
од Законот за општите начела на самопридонесот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 27/78). 

4. Во текот на постапката и на седницата Су-
дов утврди дека со оспорената одлука се воведува 
самопридонес на подрачјето на Месната заедница 
„Чашка", општина Титов Велес за период од 1 ап-
рил 1979 година до 31 март 1980 година. Според 
членот 3 од оспорената одлука самопридонесот се 
воведува во паричен износ и работна рака. Секое 
домаќинство во населбата „Чашка" на име само-
придонес се задолжува со 5.000 динари. Според 
членот 8 од оваа одлука од обврската за самопри-
донес се ослободени лицата кои ги исполнуваат 
условите за ослободување предвидени во Законот 
за општите начела на самопридонесот. Согласно 
членот 10 од одлуката средствата од самопридоне-
сот се наменски и ќе се користат за изградба на 
канализациона мрежа во населбата „Чашка". 

5. Според членот 1 од Законот за општите на-
чела на самопридонесот, работните луѓе и граѓа-
ните можат со самопридонес да здружуваат сред-
ства и труд за задоволување на определени заед-
нички интереси и потреби во месната заедница, од-
носно општината во согласност со општите начела 
утврдени со овој закон. Во членот 8 од овој закон, 
висината на самопридонесот е утврдена сразмерно 
на личните доходи односно приходите на обврз-
ниците. 

Од оваа законска одредба произлегува дека 
работните луѓе и граѓаните во задоволување на 
определени заеднички потреби и интереси во мес-
ната заедница придонесуваат сразмерно на своите 
материјални можности т.е. сразмерно на личните 
доходи односно приходите. Со оглед на тоа што 
според оспорената одлука сите домаќинства се за-
должени со еднаков износ на придонес, односно 
придонесот е определен во износ од 5.000 динари по 
домаќинство, а не сразмерно на личните доходи 
односно без оглед на бројот на вработени однос-
но на приходите, Судов смета дека нејзиниот член 
3 е спротивен со членовите 8 и 10 од Законот за 
општите начела на самопридонесот. 

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

У. бр. 66/79 
13 септември 1979 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Судија, 
Боро Доганџиски, с. р. 

423. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 117 од Стату-
тот на Самоуправната интересна заедница за пен-
зиско и инвалидско осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/79), на основа 
членот 433 од Уставот на СР Македонија и алине-
јата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата од 6 септември 1979 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА членот 117 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/79). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Самоуправната интересна заед-
ница за пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија на начин предвиден за објавување на 
актите на заедницата. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 122/79 од 20 
јуни 1979 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на членот 117 од статутот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Ус-
тавното начело за еднаквоста на правата, должнос-
тите и одговорностите на граѓаните предвидено во 
алинејата 9 на ставот 3 од Одделот П на основни-
те начела и со членот 213 од Уставот на СР Ма-
кедонија, членот 3 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 35/72) и членот 3 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 39/78). 

4. Во текот на постапката и на седницата Су-
дов утврди дека со оспорениот член 117 од Стату-
тот на Заедницата за пензиско и инвалидско оси-
гурување на Македонија е определено усогласува-
њето на пензиите во смисла на членот 135 од За -
конот за пензиско и инвалидско осигурување да се 
врши за сите пензии, освен за пензиите одредени 
од пензиската основа во која се засметани и чис-
тите лични доходи остварени за сите 12 месеци од 
претходната година. Пензиите одредени од пензис-
ската основа во која се засметани и личните до-
ходи од минатата година остварени за помалку од 
12 месеци се усогласуваат во сразмерен дел од зго-
лемувањето кој одговара на бројот на месеците од 
минатата година од кои чистите лични доходи не 
се засметани во пензиската основа, сметајќи од по-
следниот месец од која чистите лични доходи се 
засметани во пензиската основа. 

Од оваа одредба произлегува дека се врши усо-
гласување на пензиите определени од пензиската 
основа во која се засметани личните доходи од по-
следната година пред остварувањето правото на 
пензија но помалку од 12 месеци и тоа во сраз-
мерен дел (систем дванаестинки). Според тоа, пен-
зиите определени од пензиската основа во која се 
заеметани личните доходи за сите 12 месеци од по-
следната година пред остварувањето право на пен-
зија не се усогласуваат. Примената на оспорената 
одредба при усогласувањето на пензиите би значе-
ло дека на осигурениците кои оствариле право на 
пензија од 1 јули 1979 година, со личен доход до 
30 јуни 1979 година, пензијата ќе им се зголеми 
со 6/12 од процентот предвиден за усогласување на 
пензиите во 1980 година, а на осигуреникот што ќе 
оствари право на пензија од 1 јануари 1980 годи-
на со личен доход до 31 декември 1979 година, 
пензијата не му се зголемува односно усогласува. 
Значи осигуреници со еднаков пензиски стаж и 
иста последна година на осигурување, кои оства-
риле еднаква пензија, со примената на оспорениот 
член од статутот се доведуваат во нееднаква по-
ложба, 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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5. Согласно членот 213 од Уставот на СР Ма-
кедонија правото на работникот на социјално оси-
гурување се обезбедува со задолжително осигуру-
вање врз начелата на заемност и солидарност и 
минатиот труд, а врз основа на придонесот од лич-
ниот доход и придонесот од доходот на основните 
организации на здружениот труд, а според чле-
нот 3 од Законот за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 35/72) основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување произлегуваат и се 
одредуваат врз основа работниот придонес на оси-
гуреникот остварен со тековниот и минатиот труд. 
Според ставот 2 од овој член работниот придонес 
остварен со минатиот труд е од особено влијание 
врз начинот на утврдување на пензискиот основ, 
на одредување висината на пензијата и на усогла-
сување на пензијата со економските движења и 
врз обезбедување на средствата за пензиското и 
инвалидското осигурување. Соодветна одредба со-
држи и Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Од овие уставни и законски одредби произле-
гува дека, почитувајќи ги начелата на заемност и 
солидарност, правата од пензиското и инвалидско-
то осигурување се во зависност од придонесот од 
личниот доход на работникот и доходот на основ-
ните организации што значи дека и во остварува-
њето на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување доследно се спроведува начелото за 
распределба според вложениот труд, односно за ед-
наков придонес осигурениците уживаат и еднакви 
права. ^ ^ „ ^ ^ „ ^ „ ^ ^ „ „ ^ ^ 

Со оглед на изнесеното Судов смета дека со 
усогласување на пензиите согласно оспорениот член 
117 од Статутот на заедницата се повредува наче-
лото според кое правата од пензиското и ' и н в а л и д -
ското осигурување се обезбедуваат врз основа на 
придонесот на осигуреникот остварен со тековниот 
и минатиот труд предвидено во член 213 од Уставот 
на СР Македонија и членот 3 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вање и членот 3 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, бидејќи и усогласувањето 
на пензијата има за цел да обезбеди висината на 
пензијата да се утврдува според придонесот на 
осигуреникот. Исто така Судов смета дека е по-
вредено и уставното начело на еднаквоста на пра-
вата на граѓаните утврдено во алинејата 9 на ста-
вот 3 од Одделот П на Основните начела на Уста-
вот на СР Македонија затоа што со ваквиот начин 
на усогласувањето на пензиите остварени под ед-
накви услови (еднаков пензиски основ и исти го-
дини на пензиски стаж), осигурениците остваруваат 
различни права по однос на висината на пензи-
јата. 

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

У. бр. 122/79 
6 септември 1979 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Судија, 
^ ^ ^ ^ Б о р о Доганџиски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ -

СКОПЈЕ 

301. 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Ста-

тутот на Општата самоуправна интересна заедница 
на научните дејности, а во врска со член 36, став 2 
од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, член 349, став 1 од Законот за здружениот 
труд и член 10, став 1, алинеја 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Заедницата, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 15 
јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ 

НА СТАРОСЛОВЕНСКАТА КУЛТУРА 

Член 1 
Се основа Институт за истражување на старо-

словенската култура (во натамошниот текст: Инсти-
тут во основање). 

Седиштето на Институтот е во Прилеп. 

Член 2 
Институтот собира, систематизира и ја публи-

кува севкупната граѓа за историјата на културата 
на јужнословенските народи, открива археолошки 
локалитети со траги на старословенската култура, 
организира археолошки истражувања на истите, 
како и организира истражувања во областа на ет-
ногенезата на јужнословенските народи и развојот 
на нивната култура во раниот среден век, а по-
себно на македонскиот народ. 

Институтот оспособува и специјализира млади 
научни кадри во оваа област. 

Член 3 
Институтот во основање ќе почне со работа 

откако ќе биде конституиран. 

Подготовките за почеток со работа на Инсти-
тутот и изборот на научните работници ги врши 
матична комисија од 7 члена. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата. 

Матичната комисија престанува со работа по 
изборот на на јмалку пет научни работници, со свој-
ство на работници во здружениот труд. 

Член 4 
Средства за работа Институтот обезбедува пре-

ку реализирање на научно-истражувачки и други 
проекти и програми. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија". 

Бр. 14-101/1 
15 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

Васил Каширски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

302. 
Врз основа на член 135 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/78) и член 119 став 1 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 1 октомври 1979 
година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ 

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО 1979 
ГОДИНА 

I 
Заради усогласување со порастот на трошоци-

те на животот во првото полугодие од 1979 годи-
на во однос на истиот период од претходната го-
дина, старосните, инвалидските и семејните пензии 
без заштитниот додаток, материјалното обезбедува-
ње и привремениот надоместок се зголемуваат за 
7%. 

Зголемувањето од претходниот став ќе се из-
врши на сите пензии и сразмерни делови на пен-
зиите остварени по меѓународни конвенции за со-
цијално осигурување, определени од пензиска осно-
ва во која не е засметан личниот доход остварен во 
1979 година, на материјалното обезбедување и при-
времениот надоместок на инвалидите на трудот 
кои подлежат на усогласување по член 121 став 2 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, како и сразмерниот дел на пензиите ос-
тварени по меѓународни конвенции за социјално 
осигурување до 31. 12. 1979 година на осигурени-
ците чие последно вработување било во странство. 

П 
Зголемувањето од член 1 на оваа одлука им 

припаѓа и на корисниците на пензија на кои пен-
зијата им се исплатува во висина на најнискиот 
износ на пензија. 

Ш 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлу-

ка не влијае на правото и висината на заштитниот 
додаток на пензијата кој и натаму ќе се исплатува 
во определениот износ. 

IV 
Зголемувањето по оваа одлука не влегува и 

нема да се засметува во основицата за усогласува-
њето на пензиите и другите примања со економ-
ските движења што ќе се изврши со важност од 1 
јануари 1980 година. 

V 
Усогласувањето на пензиите според одредбите 

на оваа одлука ќе го изврши по службена долж-
ност, без донесување на писмени решенија, Струч-
ната служба на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, а на материјалното обезбедување и при-
времениот надоместок овластените стручни служби 
што ги вршат работите на основните заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување. 

VI 
Зголемувањето според оваа одлука ќе се ис-

плати во еднократен износ заедно со пензијата за 
месец ноември 1979 година. 

VII 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 01-2424/1 
1 октомври 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

Русева Вена од с. Трубарево поднесе предлог 
до Општинскиот суд Скопје П, за прогласување на 
исчезнатото лице Јосиф Русев од с. евт-ина — Ле-
ринско за умрено. Именуваниот наводно загинал 
како борец во НОВ во 1941 година, а во матичната 
книга на умрените не е заведен. 

Бидејќи лицето Јосиф Русев е во неизвесност 
се повикува да се јави, доколку е жив, како и се-
кој оној што знае за неговиот живот да му јави за 
тоа на судот во рок од три месеци од објавувањето 
на огласот во „Службен лист на СФРЈ", „Службен 
весник на СРМ" и на огласната табла на Општин-
скиот суд Скопје П — СкопЈе. По истекот на овој 
рок судот ќе донесе решение со кое се утврдува 
дека лицето Јосиф Рус^в од с. Сетина — Леринско 
умрел во текот на 1941 година. 

Од Општинскиот суд Скопје П, Скопје, Впс. 
бр. 105/78. (59) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Петковски Душко од 
Скопје, ул. „Павле Илиќ" бр. 19, против тужената 
Петковска Тонка од Гевгелија, ул. „Кожуф" бр. 
24, а сега со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Петковска Тонка да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави сво-
јата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужената не со јави во рок од 30 де-
на, на истата ќе и биде одреден привремен ста-
рател, кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П — Скопје, П. 
бр. 3140/78. ^ ' (61) 

Пред овој суд се води спор за утврдување соп-
ственост по тужбата на тужителот Христо Лазев-
ски од Скопје, ул. „Румена Хаџипанзова" бр. 21-а, 
населба Драчево, Скопје, против тужениот Емин 
Кадрија од Скопје, ул. „45" бр. 6, нас. Драчево — 
Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 29.605,00 динари. 

Се повикува тужениот Емин, Кадриј а да се ја -
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас, или во истиот рок да ја достави сво-
јата сегашна адреса на живеење. Во колку туже-
ниот не се јави во рок од 30 дена, ќе му биде 
одреден привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П — Скопје, П. 
бр. 1707/79. (63) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар на тужениот Са-
лии Исметов Решат од село Мала Речица, Тетов-
ско, со непознато место на живеење, врз основа 
на чл. 84 ст. 2, т. 4 и чл. 86 од ЗПП, му поставува 
привремен застапник, по спорот за утврдување на 
татковство. 

За привремен застапник се поставува лицето 
Влајко Влаховиќ, на работа во Центарот за со-
цијални работи — Гостивар. Истиот ќе го заста-
пува тужениот во постапката, се дури тужениот 
сам не се јави пред судот и не испрати полномош-
ник, односно се дури органот за старателство не 
го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 767/73. 
(60) 

Бр. 30 - Стр. 713 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на Општината Тетово 
против тужените Р а и ф Ферати од село Гајре и 
Имери Џулаферек која живее на непозната адреса 
во Турција. 

Се повикува тужената Имери Џулаферек да се 
јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот и во истиот рок 
да означи свој полномошник. Доколку не се јави 
ниту означи полномошник, по службена должност 
а преку Центарот за социјална работа ќе и биде 
поставен привремен старател кој ќе ги штити неј -
зините интереси до окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1141/78. 
(62) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1561 од 31. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-280-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација „Централен 
забавен парк и детски игралишта", Д.О. — Скопје, 
ул. „Градски парк" бб, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Иван Лазовски, ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Наум 
Малевски, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1561 од 31. VII. 1979 година. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1010 од 22. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1412-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за дистрибуција на електрична енергија — Валан-
дово, ул. „Маршал Тито" бр. 15, со следните пода-
тоци: Заедницата е основана со самоуправна спо-
годба бр. 02-4. 

Основачи на заедницата се 7 работни органи-
зации и 8 месни заедници. 

Основна дејност: 140211 — СИЗ во областа на 
електростопанството. 

За своите обврски заедницата одговара со сите 
свои средства. 

Во правниот промет заедницата настапува во 
свое име и за своја сметка. 

Основачите немаат одговорност за обврските на 
заедницата. 

Овластено лице за застапување на заедницата е 
Костадин Гетов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1010 од 22. VIII. 1979 година. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1552 од 7. VIII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-735-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Култура" 
Ц. О. — с. Матејче, Куманово, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Хулуси 
Шабани, в. д. директор, а се запишува како нов 
застапник Петре Атанасовски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1552 од 7. VIII. 1979 година. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 947 од 11. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1098-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

застапување на ОЗТ Основно училиште „Бајрам 
Шабани", Ц. О., со седиште во Куманово, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Шаип Салиу, директор, а се запишува како нов 
застапник Ј а ш а р Саити, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
947 од 11. IV. 1979 година. (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 221 од 18. Ш. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1099-0-0-0 ја з а п и р а во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Основно училиште „Велазе-
рими", Ц. О., со седиште во Куманово, со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник на 
работната организација Халими Јах ја , в. д. дирек-
тор, а се запишува како нов застапник Арифи Фе-
та, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
221 од 18. III. 1976 година. (197) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 92 и 96 од Статутот на ГЗЗ 

„СКОПЈЕГРАДБА" — Скопје, во врска со одлуката 
на Задруж.ниот совет, донесена на 17. IX. 1979 го-
дина 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на Задругата 
Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: 
— да има висока стручна подготовка — граде-

ж е н инженер со три години работно иску-
ство ; 

— градежен техничар со пет години работно 
искуство; 

— ВКВ работник со работно искуство од 6 го-
дини. 

Покрај наведените услови, кандидатот треба да 
поседува и морално-политички квалитети и да има 
организаторски способности. 

Пријавените кандидати се должни кон молбата 
да ги приложат и потребните документи. Во спро-
тивно, некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид. 

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

Молбите да се достават на адреса: Градежно-
занаетчиска задруга „СКОПЈЕГРАДБА", Скопје, 
ул. „Индустриска" бр. 75, со назнака до Конкурс-
ната комисија. (271) 

Работничкиот совет на Работната организација 
„ДРВОДЕКОР" - Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работите, односно работните 
задачи со посебни овластувања и одговорности 
РАКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО-СМЕТКО-
ВОДЕН СЕКТОР 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 
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— да имаат завршено виша економска школа 
и работно искуство за самостојно водење на книго-
водство во стопанството од најмалку 3 години или 

— да имаат завршено средно економско учи-
лиште и работно искуство за самостојно водење 
на книговодство во стопанството -од најмалку 6 го-
дини и 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Кандидатите со молбата да приложат: 
— доказ за стручна подготовка; 
— доказ за работно искуство; 
— уверение дека не се под истрага и 
— кратка биографија. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 10 
дена по завршувањето на конкурсот. 

Пријавите комплетирани со потребните доку-
менти за исполнување на бараните услови да се 
доставуваат до Работничкиот совет на „Дрводекор" 
— Скопје, ул. „Ленинградска" бр. 102 д. (272) 

Стипендиите се доделуваат за учебната 1979/80 
година, на редовни студенти. 

Кон молбите кандидатите треба да приложат 
уверение од факултетот дека се редовни студенти 
на соодветната година од студии. 

Предимство имаат деца чии родители се вра-
ботени во Деловната заедница или во комбинатите 
—- членки на Деловната заедница како и студен-
ти кои немаат доволно материјални можности за 
натамошно школување. 

Кандидатите, молбите и другите документи ги 
доставуваат 'на адреса: „Македонија вино" — Скоп-
је, ул. „Железничка" бр. 25, Пошт. ф а х 419. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од де-
нот на објавувањето ЕО „Службен весник на СРМ". 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90, 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/79 — пречистен текст), Со-
бранието 'на општината Крива Паланка 

Конкурсната комисија при ООЗТ и Р З во сос-
тав на фабриката „Стружанка" — Струга, врз ос-
нова на одлуката на РС донесена на заедничката 
седница, одржана на 27. 09. 1979 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за следниве работни места: 
1. Директор на ООЗТ за конфекција , 
2. Директор на ООЗТ за плетење, оплеменува-

ње и штампање, 
3. Заменик комерцијален директор. 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
услови: 

— под реден број 1 и 2 — да имаат висока или 
више образование со 5 години работно искуство; 

— под реден број 3 — да имаат високо образо-
вание од економска струка со 5 години работно ис-
куство. 

Кандидатите се должни при доставувањето на 
пријавите по конкурсот да достават: 

— доказ за видот и степенот на образованието, 
— доказ за работното искуство, 
— доказ дека нема пречки по чл. 511 од ЗЗТ, 
— да се морално-политички подобни. 
Пријавите со потребните документи да се до-

ставуваат до Фабриката „Стружанка" — Струга, за 
Конкурсната комисија. 

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

Некомплетираните и ^благовремено доставе-
ните пријави, нема да се земаат во разгледување. 

Врз оонова на одлуката на Работничкиот совет 
број 6231 од 25. 09. 79 година, Работната заедница 
на Деловната заедница за лозарство, винарство, 
градинарство и овоштарство „МАКЕДОНИЈА ВИ-
НО" увоз-извоз Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на стипендисти од студентите на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" Скопје 

1. Еден студент на 1-ва година на Економскиот 
факултет, и 

2. Еден студент на П-ра година на Економскиот 
факултет. 

О Б Ј А В У В А 

ДЕКА Ќ Е ВРШИ И З Б О Р НА СУДИЈА НА ОПШ-
ТИНСКИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следниве по-
себни услови: да се држав јани на СФРЈ, дипломи-
рани правници со потребно искуство и стручно 
знаење, со положен правосуден испит и морално-
политички квалитети за вршење на судската ф у н к -
ција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Крива Паланка — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од 
објавувањето. (244) 

Согласно член 6л од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ", 
бр. 35/73), Хотелско-угостителската работна орга-
низација „МАКЕДОНИЈАТУРИСТ" - Скопје, ка-
ко инвеститор на работите кои треба да се изве-
дуваат — изградба нов хотел „Б" категорија во 
„Градска Порта — Скопје 

р ас п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за отстапување работи за изградба на нов хо-
тел ,,В" категорија во реонот на „Градска Порта" 
— Скопје, по пат на јавно наддавање. Пресметков-
ната вредност на градежните, занаетчиските и ин-
сталатерските работи е 198.000.000,00 динари. 

Наддаваните се должни да обезбедат учество 
— кредитирање во висина од 15% од пресметков-
ната вредност на работите. 

Рокот за изведување на работите е 24 месеци. 
Рокот за поднесување на понудите е 30 дена 

сметано од објавувањето на конкурсот. 
Наддавањето ќе се одржи во просториите на 

дирекцијата — Тех. одделение, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 12 — Скопје, на ден 12. 11. 1979 година, со по-
четок во 12 часот. 

За резултатот од јавното наддавање учесни-
ците ќе бидат известени во рок од 15 дена смета-
но од денот на одржувањето ,на јавното наддавање. 

Потребната документација и појаснување за 
составување понуда, како и запознавање со посеб-
ните услови можат да се добијат во Тех. одделение 
на дирекцијата до 31. 10. 1979 година, во времето 
од 7—9 часот. (269) 
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ВО ИЗДАНИЈАНА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
СЕ НАОЃААТ ВО ПЕЧАТ НОВИ ЗБИРКИ 

1. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

СО ОБЈАСНУВАЊА И СУДСКА ПРАКТИКА И СО РЕГИСТАР НА ПОИМИТЕ 

Збирката ги содржи: Законот за наследувањето, Законот за вонпроцес-
ната постапка и Законот за решавање на судири нл законите и надлежноста 
во статусните, семејните и во наследните односи. 

Целта на збирката е да го олесни користењето на Законот за наследу-
вањето и Законот за вонпроцесната постапка. Збирката, со објаснувањата и 
со приказот на поширокиот избор на судската практика, како и со регистарот 
на поимите, претставува една вообличена целина од овој вид, која може да им 
послужи како прирачно помагало на судовите и другите правосудни и заинте-
ресирани органи, на работните организации, на адвокатите и на сите други што 
на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за проблемите на насле-
дувањето и вонпроцесната постапка. 

Збирката ја приготвил д-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на 
Македонија. Предговор д-р Ѓорги Цаца, републички секретар за правосудство. 

Цена 95 динари 

2. ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 25/79) 

Цена 46 динари 

3. ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИ-
РАЊЕ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА 

(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 10/79) 
Цена 43 динари 
Свие збирки можат да се порачаат на адреса: Службен весник на СРМ, 

Скопје, ул, „29 Ноември" бр. 10-а — Служба за претплата — Жиро сметка 
40100-603-12498. 

СОДРЖИНА 
I 
Решение за распишување на дополни-
телни избори за делегати во Соборот на 
општините на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 709 
Одлука за давање согласност на Тари-
фата за награда и надоместок на тро-
шоците за извршената работа на адво-
катите на Адвокатската комора ,на Ма-
кедонија — — — — — — — — 709 

Програма за користење на издвоените ' 
средства од судски такси наменети за 
опремување на правосудните органи на 
Републиката — — — — — — — 709 

Програма за' користење на издвоениот дел 
од приходите од наплатени парични каз-
ни за прекршоци за учество на Репу-
бликата во изградба и доградба на каз-
нено-поправни установи во 1979—1980 
година — — — — — — — — — 709 

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

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Решение за дополнување на Решението 
за определување работни организации за 
прегледи на жичарите — — — — — 710 

Наредба за изменување на Наредбата за 
пропишување на потсметки на уплатни-
те сметки како и за утврдување на пре-
одни сметки и на збирни стапки за уп-
латување на придонесите од личниот до-
ход од работен однос и од доходот — — 710 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 66/79 од 13 септември 1979 година 711 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 122/79 од 6 септември 1979 година 711 

Зпшти акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

Одлука за основање Институт за истра-
жување на старословенската култура — 712 

Здлука за вонредно усогласување на пен-
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