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470. 
Врз основа на член 12 од Општествениот до-

говор за висината на средствата за одделни изда -
тоди што можат да се надоместуваат од вкупниот 
приход односно приходот, Координациони! ' одбор 
за следење на спроведувањето на политиката утвр-
дена со Општествениот договор пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА 

ОДДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ ШТО М О Ж А Т ДА СЕ 
НАДОМЕСТУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД, 

ОДНОСНО ПРИХОДОТ 

Образецот ОИ - ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ИЗДАТОЦИ се пополнува на следниот начин: 

1. Под реден број 1 „Дневници за службени па-
тувања и надомести за превоз на службени пату-
вања според член 3 од Општествениот договор" во 
колоната 3 корисниците на општествени средства 
со шифра на дејност од областа 14 го внесуваат 
(износот искажан на соодветното аналитичко кон-
то за истиот пресметковен период од претходната 
година. Во колоната 4 корисниците на општестве-
ни средства со ш и ф р а на дејност наведена во 
членот 2 од К в а л и ф и к а ц и и т е го внесуваат утвр-
дениот коефициент за овој вид ,издатоци. Во ко-
лоната 5 се внесува износот што се добива кога 
износот искажан во колоната 3 за корисниците на 
општествени средства со шифра на дејност од 
областа 14 се помножи со индексот искажан под 
реден број 35 од овој образец намален за 12 ин-
д е к с и поени, додека другите корисници на оп-
штествени средства во колоната 5 го внесуваат 
износот што се добива со множење на вкупниот 
приход искажан под реден број 33 со коефициен-
тот искажан во колоната 4 од овој образец. В о . 
колоната 6 се внесува износот за оваа намена 
искажан на соодветното аналитичко конто. 

2. Под реден број 2 „Дневници за службени 
патувања и надомести за превоз на службени па-
тувања според член 4 алинеја 1 од Општествениот 
договор" во колоната 3 се внесува износот иска-
ж а н на соодветното аналитичко конто за истиот 
пресметковен период од претходната година. Во 
колоната 5 се внесува износот што се добива со 
множење на износот од колоната 3 на овој обра-
зец со индексот искажан под реден број 35 од овој 
образец. Во колоната 6 се внесува искажаниот 
износ за оваа намена на соодветното аналитичко 
конто. 

3. Под реден број 3 „Дневници за службени 
патувања и надомести за превоз на службени па-
тувања според член 6 од Општествениот договор" 
во колоната 3 се внесува износот искажан на 
соодветното аналитичко конто за истиот пресмет-
ковен период од претходната година, во колоната 
4 не се внесува ништо, а во колоната 5 се внесува 
износот што органот на самоуправување односно 
органот на корисникот на општествени средства го 
утврдил за оваа намена. Во колоната 6 се внесува 
искажаниот износ за оваа намена на соодветното 
аналитичко конто. 

4. Под реден број 4 „Дневници за службени 
патувања и надомести за превоз на службени па-
тувања според членот 8 од Општествениот дого-

вор" во колоната 3 се внесува износот искажан 
на соодветното аналитичко конто за истиот прес-
метковен период од претходната година. Во ко-
лоната 4 не се внесува ништо. Во колоната 5 се 
внесува износот што органот на самоуправувањето 
односно органот на корисникот на општествени 
средства го утврдил за оваа намена. Во колоната 6 
се внесува искажаниот износ за оваа намена на 
соодветното аналитичко конто. 

5. Под реден број 5 „Дневници за службени 
патувања и надомест за превоз на службени па-
тувања според членот 9 од Општествениот договор" 
во колоната 5 се внесува износот што органот на 
самоуправувањето односно органот на корисникот 
на општествени средства го утврдил за оваа на-
фтена. Во колоната 6 се внесува искажаниот износ 
за оваа намена на соодветното аналитичко конто. 

6. Под реден број б „Дневници за службени 
патувања и надомести за превоз на службени па-
тувања според членот 10 од Општествениот дого-
гор" во колоната 3 се внесува износот искажан 
на соодветното аналитичко конто за истиот прес-
метковен период од претходната година. Во коло-
ната 4 не се внесува ништо. Во колоната 5 не се 
внесува ништо. Во колоната б се внесува иска-
жаниот износ за оваа намена на соодветното ана-
литичко конто. 

7. Под реден број 7 „Вкупно" се внесува зби-
рот на искажаните износи во колоните 3, 5 и 6 
за редните броеви од 1 до 8. 

8. Под реден број 8 „Надоместоци за корис-
тење н а ' сопствено патничко возило за службени 
цели според член 3 од Општествениот договор0 

во колоната 3 корисниците на општествени сред-
ства со шифра на дејност од областа 14 го внесу-
ваат износот искажан на с-оодветното аналитичко 
конто за оваа намена за истиот пресметковен пе-
риод од претходната година. Во колоната 4 корис-
ниците на општествени средства со шифра на 
дејност наведена во членот 2 од Квантификациите 
го внесуваат утврдениот коефициент за овој вид 
издатоци. Во колоната 5 се внесува износот што 
се добива кога износот искажан во колоната 3 за 
корисниците на општествени средства со шифра 
на дејност од областа 14 се помножи со индексот 
70%, додека другите корисници на општествени 
средства во колоната 5 го внесуваат износот што 
се добива со множење на вкупниот приход иска-
ж а н под реден број 33 на овој образец со коефи-
циентот искажан во колоната 4. Во колоната 6 се 
внесува износот искажан за оваа намена на соод-
ветното аналитичко конто. 

9. Под реден број 9 „Надоместоци за корис-
тење на сопствено патничко возило за службени 
цели според член 9 од Општествениот договор" во 
колоната 5 се внесува износот што органот на 
самоуправување односно органот на корисникот на 
општествени средства го утврдил за оваа наме-
на. Во колоната 6 се внесува искажаниот износ за 
оваа намена на соодветното аналитичко конто. 

10. Под реден број 10 „Надоместоци за корис-
тење на сопствено патничко возило за службени 
цели според член 10 од Општествениот договор'' 
ЕО колоната 3 се внесува износот искажан на соод-
ветното аналитичко конто за истиот пресметковен 
период од претходната година. Во колоната 4 не 
се внесува ништо. Во колоната 5 не се внесува 
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ништо. Во колоната 6 се внесува искажаниот из-
нос за оваа намена на соодветното аналитичко 
конто. 

11. Под реден број 11 „Вкупно" се внесува зби-
рот на искажаните износи во колоните 3, 5 и б 
за редните броеви од 8 до 10. 

12. 'Под реден број 12 „Репрезентации според 
член 3 од Општествениот договор" во колоната 3 
корисниците на општествени средства со шифра 
на дејност од областа 14 го внесуваат износот ис-
к а ж а н на соодветното аналитичко конто за истиот 
пресметковен период од претходната година. Во 
колоната 4 корисниците на општествени средства 
со шифра на дејност наведена во членот 2 од 
К в а л и ф и к а ц и и т е го внесуваат утврдениот кое -
фициент за ОВОЈ вид издатоци. Во колоната 5 се 
внесува износот што се добива кога износот иска-
ж а н во колоната 3 за корисниците на општестве-
ни средства со шифра на дејност од областа 14 се 
помножи со индексот 50%, додека другите корисни-
ци на општествени средства во колоната 5 го внесу-
ваат износот што се добива со множење на вкупниот 
приход искажан под реден број 33 од овој обра-
зец со коефициентот искажан во колоната 4. Во 
колоната б се внесува износот за оваа намена ис-
к а ж а н на соодветното аналитичко конто 

13. Под реден број 13 „Репрезентација според 
член 8 од Општествениот договор" во колоната 3 
се внесува износот искажан на соодветното ана-
литичко конто за истиот пресметковен период од 
претходната година. Во колоната 4 не се внесува' 
ништо. Во колоната 5 се внесува износот што 
органот на самоуправувањето односно органот на 
корисникот на општествени средства го утврди л 
за . оваа намена. Во колоната 6 се внесува иска-
жаниот износ за оваа намена на соодветното ана-
литичко конто 

14. Под реден број 14 „Репрезентација според 
член 9 од Општествениот договор" во колоната 5 
се внесува износот што органот на самоуправува-
њето односно органот на корисникот на општест-
вени средства го утврдил за оваа намена. Во ко-
лоната 6 се внесува искажаниот износ за оваа 
намена на соодветното аналитичко конто. 

15. Под реден број 15 „Репрезентација според 
член 10 од Општествениот договор" ЕО колоната 
3 се внесува износот искажан на соодветното ана-
литичко конто за истиот пресметковен период од 
претходната година. Во колоната 4 не се внесува 
ништо Во колоната 5 не се внесува ништо. Во 
колоната 6 се внесува искажаниот износ за овагч 
намена на соодветното аналитичко конто 

16. Под реден број 16 „Вкупно" се внесува зби-
рот на искажаните износи од колоните 3, 5 и 6 
за редните броеви од 12 до 15. 

17. Под реден број 17 „Реклама и пропаганда 
според член 3 од Општествениот договор" во ко-
лоната 3 корисниците на општествени средства 
со шифра на дејност од областа 14 го внесуваат 
износот искажан на соодветното аналитичко конто 
за истиот пресметковен период од претходната го-
дина. Во колоната 4 корисниците на општествени 
средства со шифра на дејност наведена во членов 
2 од К в а л и ф и к а ц и и т е го внесуваат утврдениот 
коефициент за овој вид издатоци. Во колоната 5 
се внесува износот што се добива кога износот 
искажан во колоната 3 за корисниците на опште-
ствени средства со ш и ф р а на дејност од областа 
14 се помножи со индексот (искажан по реден број 
35 намален за 18 индексни поени, додека другите 
корисници на општествени средства во колоната 
5 го внесуваат износот што се добива со множе-
ње на вкупниот приход искажан под реден 6poj 
33 со коефициентот искажан во колоната 4. Во 
колоната 6 се внесува износот за оваа намена ис-
к а ж а н на соодветното аналитичко конто. 

18. Под реден број 18 „Реклама и пропаганда 
според член 4 а л и н е а 3 од Општествениот дого-
вор" во колоната 3 се внесува износот искажан 
на соодветното аналитичко конто за истиот прес-
метковен период од претходната година. Во коло-

ната 5 се внесува износот што се добива со мно-
жење на износот од колоната 3 со -индексот иска-
ж а н под реден број 35 од ОВОЈ образец. Во коло-
ната 6 се внесува искажаниот износ за оваа на-
мена на соодветното аналитичко конто. 

19. Под реден број 19 „Реклама и пропаганда 
според член 6 од Општествениот договор" во ко-
лоната 3 се внесува износот искажан на соодвет-
ното аналитичко конто за истиот пресметковен 
период од претходната година, во колоната 4 не се 
внесува ништо. Во колоната 5 се внесува износот 
што органот на самоуправување односно органот на 
корисникот на општествени средства го утврдил за 
оваа намена Во колоната 6 се внесува искажаниот 
износ за оваа намена на соодветното аналитичко 
конто. 

20. Под реден број 20 „Реклама и пропаганда 
според член 9 од Општествениот договор" во ко-
лоната 5, се внесува износот што органот на са-
моуправување односно органот на корисникот на 
општествени средства го утврдил за оваа намена 
Во колоната 6 се внесува искажаниот износ за 
оваа намена на соодветното аналитичко конто. 

21. Под реден 6poj 21 „Реклама и пропаганда 
според членот 10 од Општествениот договор" во 
колоната 3 се внесува износот искажан на соод-
ветното конто за истиот пресметковен период од 
претходната година. Во колоната 4' не се внесува 
ништо. Во колоната 5 не се внесува ништо. Во 
колоната 6 се внесува искажаниот износ за оваа 
намена на соодветното аналитичко конто. 

22. Под реден број 22 „Вкупно" се внесува 
збирот на колоните 3, 5 и 6 за редните броеви од 
17 до 21. 

23. Под реден opoj 23 „Авторски хонорари спо-
ред член 3 од Општествениот договор" во колона-
та 3 корисниците на општествени средства со ш и ф -
ра на дејност од областа 14 го внесуваат износот 
искажан на соодветното конто за истиот пресмет-
ковен период од претходната година. Во колоната 
4 корисниците на општествени средства со шифра 
на дејност наведена во членот 2 од К в а л и ф и к а -
циите го внесуваат утврдениот коефициент за овој 
вид издатоци. Во колоната 5 се внесува износот 
што се добива кога износот искажан во колоната 
8 за корисниците на општествени средства со ш и ф -
ра на дејност од областа 14 се помножи со индек-
сот искажан под реден број 35 намален за 18 ин-
дексни поени, додека другите корисници на опште-
ствени средства во колоната 5 го внесуваат износот 
што се добива со множење на вкупниот приход ис-
к а ж а н под реден број 33 со коефициентот искажан 
БО колоната 4. Во колоната 6 се внесува износот за 
оваа намена искажан на соодветното аналитичко 
конто. 

24. Под реден 6poj 24 „Авторски хонорари спо-
ред член 5 од Општествениот договор" во колона-
та 3 се внесува износот искажан на соодветното 
гналитичко конто за истиот пресметковен период од 
претходната година. Во колоната 4 не се внесува 
ништо. Во колоната 5 се внесува износот што ор-
ганот на самоуправување односно органот на ко-
рисникот на општествени средства го утврдил за 
оваа намена. Во колоната 6 се внесува искажаниот 
износ за оваа намена на соодветното аналитичко 
конто. 

25. Под реден 6poj 25 „Авторски хонорари спо-
ред член 9 од Општествениот, договор" во колоната 
5 се внесува износот што органот на самоуправу-
вање односно органот на корисникот на општестве-
ни средства го утврдил за оваа намена. Во колоната 
6 се внесува искажаниот износ за оваа намена на 
соодветното конто. 

26. Под реден број 26 „Авторски хонорари спо-
ред член 10 од Општествениот договор" во колона-
та 3 се внесува износот искажан на соодветното 
аналитичко конто за истиот пресметковен период 
од претходната година. Во колоната 4 не се внесува 
ништо. Во колоната 5 не се внесува ништо. Во ко-
лоната 6 се внесува искажаниот износ за оваа на-
мена на соодветното аналитичко конто. 
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27. Под реден број 27 „,Вкупно" се внесува зби-
рот на искажаните износи во колоните 3, 5 и 6 за 
редните броеви од 23 до 26. 

28. Под реден број 28 „Вршење на повремени 
или привремени работи според член 3 од Опште-
ствениот договор" во колоната 3 корисниците на 
општествени средства со ш и ф р а на дејност од об-
ласта 14 го внесуваат износот искажан на соод-
ветното аналитичко конто за истиот пресметковен 
период од претходната година. Во колоната 4 ко-
рисниците на општествени средства со ш и ф р а на 1 

дејност наведена во членот 2 од К в а л и ф и к а ц и и т е 
го внесуваат утврдениот коефициент за овој вид 
издатоци. Во колоната 5 се внесува износот што 
се добива кога износот искажан во колоната 3 за 
корисниците на општествени средства со шифра 
на дејност од областа 14 се помножи со индексот 
90%, додека другите корисници на општествени 
средства во колоната 5 го внесуваат износот што 
се добива со множење на вкупниот приход иска-
жан под реден број 33 од овој образец со коефи-
циентот искажан во колоната 4. Во колоната 6 се 
внесува износот за оваа намена искажан на соод-
ветното аналитичко конто 

29. Под реден број 29 „Вршење па повремени 
или привремени работи според член 4 алинеја 2 
од Општествениот договор" во колоната 3 се вне-
сува износот искажан на соодветното аналитлчко 
конто за истиот пресметковен период од претход-
ната година. Во колоната 4 не се внесува ништо. 
Во колоната 5 се внесува износот што се добива со 
множење на износот искажан во колоната 3 со 
индексот искажан под реден број 35 од овој обра-
зец. Во колоната 6 се внесува искажаниот износ 
за оваа намена на соодветното аналитичко конто. 

30. Под реден број 30 „Вршење на повремени 
или привремени работи според член 9 од Опште-
ствениот договор" во колоните 3 и 4 не се вне-
сува ништо. Во колоната 5 се внесува износот што 
органот на самоуправување односно органот на 
корисникот на општествени средства го утврдил за 
оваа намена. Во колоната 6 се внесува искажа-
ниот износ за оваа намена на соодветното анали-
тичко конто. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА З Д Р У Ж Е Н ТРУД ОДНОСНО 
ДРУГ КОРИСНИК НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

31. Под реден број 31 „Вршење на повремени 
или привремени работи според член 10 од Опште-
ствениот договор" во колоната 3 се внесува изно-
сот искажан на соодветното аналитичко конто за 
истиот пресметковен период од претходната годи-
на. Во колоната 4 не се внесува ништо. Во коло-
ната 5 не се внесува ништо. Во колоната 6 се 
внесува искажаниот износ за оваа намена на со-
одветното аналитичко конто. 

32. Под реден број 32 „Вкупно" се внесува 
збирот на искажаните износи во колоните 3, 5 и 
6 за редните броеви од 28 до 31. 

33. Под реден број 33 „Вкупен приход односно 
приход во пресметковниот период" се внесува по-
датокот за остварениот вкупен приход во пресмет-
ковниот период за кој се изготвува образецот. 

34. Под реден број 34 „Вкупен приход однос-
но приход во истиот пресметковен период од прет-
ходната година" се внесува податокот за остваре-
ниот вкупен приход односно приход во истиот пре-
сметковен период од претходната година. 

35. Под реден број 35 „Индекс" се внесува пре-
сметаниот индекс кој се добива кога ќе се стават 
во однос остварениот вкупен приход односно при-
ход во пресметковниот период искажан под реден 
број 33 на овој образец и вкупниот приход односно 
приходот во истиот период од претходната година 
искажан под реден број 34 од овој образец. 

Ова упатство влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Bp. 09-848/1 
1G септември 1983 година 

Скопје 

К о о р д и н а ц и о н и одбор 
за следење на спроведувањето на 
политиката утврдена со Општес-

твениот договор 
Претседавач, 

м-р Томислав Атанасовски, с. р. 

ОБРАЗЕЦ ОИ 

П О Д А Т О Ц И 

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИЗДАТОЦИ ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО год. 

Ре
д.

 
бр

ој
 Износ во 

истиот пе-
ВИД ИЗДАТОЦИ риод од 

претходната 
година 

Коефициент 
според 

квалифи-
кации 

Износ според 
одредбите на 
Општествени-
от договор 

Износ искажан 
на соодветното 

конто 

1 2 3 '4 5 6 

Дневници за службени патувања и надомести за 
превоз на службени патувања и тоа: 

' i Според член 3 од Општествениот договор 
2 Според член 4 алинеја 1 од Општествениот договор 
3 Според член 6 од Општествениот договор 
4 Според член 8 од Општествениот договор 
5 Според член 9 од Општествениот договор 
6 Според член Ш од Општествениот договор 
7 Вкупно (ред. бр. 1 до б) 

Надоместоци за користење на сопствени автомобили 
за службени цели и тоа: 

8 Според член 3 од Општествениот договор 
9 Според член 9 од Општествениот договор 

i9 октомври 1983 с л у ж б е н БЕСНИЌ МА СРЧА 
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1 2 3 4 5 6 
10 Според член 10 од Општествениот договор 
И Вкупно (ред. бр. 8 до .10) 

12 
Репрезентација и тоа: 
Според член 3 од Општествениот договор 

13 Според член 8 од Општествениот договор 
14 Според член 9 од Општествениот договор 
15 Според член 10 од Општествениот договор 1 

16 Вкупно (ред. бр. 12 до 15) 

17 
Реклама и пропаганда и тоа: 
Според член 3 од Општествениот договор 

18 Според член 4 алинеја 3 од Општествениот договор 
19 Според член 6 од Општествениот договор 
20 Според член 9 од Општествениот договор 
21 Според член 10 од Општествениот договор 
22 Вкупно (ред. бр. 17 до 21) 

23 
Авторски хонорари и тоа: 
Според член 3 од Општествениот договор 

24 Според член 5 од Општествениот договор 
25 Според член 9 од Општествениот договор 
26 Според член 10 од Општествениот договор 
27 Вкупно (ред. бр. 23 до 26) 

28 
Вршење на повремени или привремени работи и тоа: 
Според член 3 од Општествениот договор 

29 
Според член 4 алинеја 2 од Општествениот дого-
вор 

30 Според член 9 од Општествениот договор 
31 Според член 10 од Општествениот договор 
32 Вкупно (ред. бр. 28 до 31) 

Вкупен приход односно приход во пресметковниот 
33 период 

Вкупен приход односно приход во истиот иерио, 
34 в,о претходната година 
35 Индекс (33 : 34) 

Контролата ја извршил: На ден Раководител на Раководител на организацијата ш 
сметководството, здружен труд односно друг' корис-

Печат на СОК и Н И К Н а о п ш т е с т в е н ^ средства, 
дата на прием 

471. 
Уставниот суд на Македони.ја, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македон,ија и за правното дев-
ство на неговите одлуки, 'на седницата одржана на 
14 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 1 од Одлуката за вред-
нување и исплата на додаток по основ на редов-
ност во работата, донесена од Работничкиот совет 
на Керамичката индустрија „Киро Ќучук" од Ти-
тов Велес на 13 јули 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Керамичката индустрија „Киро 
Ќучук" во Титов Велес на начинот определен за 
објавување па самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 215/82, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на член 1 од Одлуката озна-
чена во точката 1 на оваа одлука затоа што осно-
вано се постави прашањето за надлежноста за до-
несувањето на оспорената одредба. 

4. На седницата Судот утврди дека со Само-
управната спогодба на работниците во основните 
организации на здружениот труд во состав на Ра -
ботната организација „Киро Ќучук" во Титов Велес 
за заеднички основи и мерила за стекнување, рас-
пределба на доходот, чистиот доход, распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка и надоместок на товар на материјални-
те трошоци, склучена од работниците во Работ-
ната организација со референдум на 12 декември 
3 977 година е утврдено право на работниците да 
добиваат личен доход и по основот редовност во 
работата во износ од 20 бодови, како и овластува-
ње за работничкиот совет на Работната органи-
зација со посебна одлука да ги утврди критери-
умите, начинот на пресметување и исплата на лич-
ниот доход по овој основ. Со оспорениот член 1 
од Одлуката, работничкиот совет определил нови 
мерила по основот редовност во работата на тој 
начин што предвидените 20 бодови во самоуправ-
ната спогодба ги зголемел на 30 бодови. 

5. Согласно член 23 од Уставот на СР Маке-
донија и член 463 од Законот за здружениот труд. 
за основите и мерилата за распределба на сред-
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ствата за лични доходи одлучуваат работниците 
во основните организации на здружениот труд со 
референдум. 

Со оглед на тоа што со член 1 од означената 
одлука е пречекорено овластувањето за конкрети-
зација и извршување на член 83 од Самоуправната 
спогодба и утврдени се нови мерила по основот 
редовност во работата, за што не е надлежен ра-
ботничкиот совет на работната организација, туку 
работниците во секо,!а основна организација со ре-
ферендум, Судот утврди дека таа одредба од од-
луката не е во согласност со член 23 од Уставот 
на СР Македонија и е во спротивност со член 
463 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 215/82 
14 септември 1983 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

472. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од За -
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 7 септем-
ври 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) членовите 02 и 63 од Правилникот за ос-
новите и мерилата за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците на Работната заедница — заеднички 
служби при Работната организација за производ-
ство на стакло и стаклени влакна „Стакларница" 
во Скопје со референдум одржан на 5 март 1980 
година и 

б) Критериумите за стимулативно наградување 
на вработените, донесени од работниците на Ра-
ботната заедница — заеднички служби при работ-
ната организација со референдум одржан на 2,9 
јуни 1981 година, во делот во кој се предвидени 
коефициенти за распределба на средствата за лич-
ни доходи на работниците со посебни овластува-
ња и одговорности во работната заедница — заед-
нички служби, составен дел на Правилникот оз -
качен во потточката а) на оваа точка. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница-заеднички 
служби при Работната организација за производ-
ство на стакло и стаклени влакна , „ С т а к л а р н и к " 
во С К О П Ј С на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување зако-
нитоста на членовите 62 и 63 од Правилникот и 
Критериумите во нивниот оспорен дел означени 
во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нивната законитост 

4. На седницата Судот утврди ,дека со член 62 
став 1 од Правилникот е предвидено дека пресмет-
ката на личниот доход со примена на критериумот 
просечен личен доход и соодветен коефициент се 
врши по периодичната пресметка врз основа на 
остварениот просечен личен доход во работната 
заедница — заеднички служби. Судот исто така. 
утврди дека со член 03 од истиот Правилник с 
предвидено критериумот просечен личен доход по 
работник на ниво на работна заедница — заеднич-
ки служби и соодветниот коефициент да се утвр-
дува за работи и работни задачи на раководни 'ра-

ботни места во работната заедница Со ОВОЈ член 
се утврдени просечниот личен доход по основни 
организации на здружен труд и висината на ко-
ефициентот во распон од 3.2 до 2,5 како крите-
риум по одделни работни места. Најпосле, Судот 
утврди дека со оспорените Критериуми се предви-
дени коефициенти за стимулативно наградување 
на раководните работници во работната заедница 
кои се движат од 3,2 до 2,6. Така, за генералниот 
директор е предвиден' просечен личен доход на 
ниво на работна организација и коефициент 3,2: 
за раководителот на работната заедница-заеднич-
ки служби просечниот личен доход на ниво на 
работна заедница и коефициент 3; на раководите-
лот на развој просечниот личен доход на ниво на 
работната заедница и коефициент '2,8; на раководи-
телот на план и анализа просечниот личен доход 
на ниво на работна заедница и коефициент 2,8 и 
па раководителот на општоправни работи просе-
чен личен доход на ниво на работна заедница и 
коефициент 2,6. 

5. Според член 536 став 2 од Законот за здру-
жениот труд индивидуалниот работоводен орган на 
работната организација заснова работен однос и 
остварува права од работен однос во работната 
заедница. Со член 545 од овој закон е предвидено 
неговите одредби за работоводниот орган на основ-
ната организација, што се однесуваат на начинот 
на именувањето и разрешувањето, сообразно да 
се применуваат и врз раководителот на работната 
заедница, а со член 508 став 1 од истиот закон, е 
предвидено индивидуалниот работоводен орган на 
основната организација правата, обврските и од-
говорностите да ги остварува според одредбите за 
работни односи од овој закон што се однесуваат 
на работниците во основната организација. 

Од означените одредби на Законот за здруже-
ниот труд произлегува дека индивидуалниот ра-
ботоводен орган на работната организација и ра-
ководителот на работната заедница, како и ра -
ботниците со посебни овластувања и одговорности, 
се членови на работната заедница и во неа ги 
остваруваат сите права од работниот однос, меѓу 
кои, и правото на личен доход. Распределбата, 
пак, на средствата за лични доходи на работни-
ците во работната заедница се врши според ос-
новите и мерилата утврдени во самоуправниот 
општ акт што тие го донесуваат со референдум 
(член Л 38 став 1 и член 542 во врска со член 463 
став 1 од Законот за здружениот труд). Од одред-
бите на овој Закон не произлегува овластување 
за учество во распределбата на средствата за лич-
ни доходи на работниците со посебни овластувања 
и одговорности вон системот на основи и мерила. 
Затоа, и тие, како и другите работници, според 
мислењето на Судот, учествуваат во распределба-
та на средствата за лични доходи според резулта-
тите на својот труд, согласно утврдените основи 
и мерила во работната заедница, а не според ко-
ефициенти, кои не го одразуваат трудот и постиг-
натите резултати во работата. 

Со оглед на тоа што со членовите 62 и 63 од 
оспорениот Правилник и со оспорените Критери-
уми во означениот дел за работниците со посебни 
овластувања и одговорности е предвидено учество 
во „стимулативното наградување" и според утвр-
ден коефицент, Судот утврди дека Правилникот 
и Критериумите во означениот дел се во спротив-
ност со означените одредби од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 230/82 
7 септември 1983 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 
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473. 
Уставниот суд на Македонија, врз обнова нз 

член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правнотоv дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 14 септември 1983 година до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 33 од 'Статутот на Цен-
тарот за социјална работа во Радовиш, донесен 
од работниците во Центарот со референдум одр-
жан на 6 декември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Центарот за социјални работи 
во Радовиш на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на член 33 од Статутот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за неговата устав-
ност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 33 
се предвидени посебните услови за именување ди-
ректор на Центарот, меѓу кои и условот работно 
искуство над 5 години, од кои 3 години во облас-
та на социјалната заштита. 

Според член 210 став 3 од Уставот на СР Ма-
кедонија, на секој граѓанин под еднакви услови 
му се достапни секое работно место и функција 
во општеството. Со член 167 од Законот за здру-
жениот труд и со член 5 став 1 од Законот за 
работните односи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/77 и 3/83), е предвидена можност секој слободно, 
рамноправно и под еднакви услови, на начин ут-
врден со закон и со самоуправен општ акт, да за-
снова работен однос со работниците во основната 
организација. Најпосле, со член 7 став 1 од За-
конот за работните односи е предвидено дека ра-
ботниците можат да го утврдат и работното ис-
куство како посебен услов за засновање на рабо-
тен однос ,за определени работи односно работни 
задачи во основната организација на здружениот 
труд. 

Од означените уставни и законски одредби 
произлегува дека работниците во Центарот можат 
да го предвидат и работното искуство како посебен 
услов за именување на директор на Центарот. Су-
дот смета дека работното искуство во определена 
дејност има свое значење за извршување н,а ра-
ботите и работните задачи. Меѓутоа, работното ис-
куство во определени дејноста треба да биде пред-
видено како приоритетен, а не како елиминаторен 
услов. 

Со оглед на тоа што со член 33 од оспоре-
ниот Статут условот работно искуство во областа 
на социјалната заштита е предвиден како елимина-
торен, со што се стеснува кругот на лицата од 
кои може да биде именуван директорот, Судот ут-
врди дека оваа одредба не е во согласност со член 
210 став 1 од Уставот на СР Македонија и со член 
5 став 1 од Законот за работните односи и дека е 
во спротивност со член 167 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 4/83 
14 септември 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

j 
474. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 433 од Уставот на С Р Македонија, член 15 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд Македонија и 

правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 14 септември 1983 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ј 

1. СЕ УКИНУВА потточката 3 од точка 5 на 
дел ГИ од Планот на развојот на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година, донесен од Собранието на таа За-
,едница на седницата одржана на 21 април 1981 
година, во делот во кој е предвидено од средства-
та за домување да се издвојуваат средства за из-
градба на клубови за дневен одмор и рекреација 
на корисниците на пензија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување зако-
нитоста на потточката 3 од точка 5 на дел III од 
Планот означен во точката 1, на оваа одлука за-
тоа што основано се постави прашањето за неј-
зината законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспо-
рената одредба е предвидено од средствата за до-
мување да се издвојуваат средства за изградба на 
клубови за дневен одмор и рекреација на корис-
ниците на пензија. 

Со член 25 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на станувањето („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/81 и 14/82) е предвидено Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското инва-
лидското осигурување на Македонија да издвоју-
ва средства за решавање на станбените потреби 
на корисниците на пензија, а основица за издво-
јување на овие средства да претставува износот 
на исплатените пензии и инвалидски надоместоци, 
а обемот на средствата и начинот на нивното ко-
ристење да се утврдува со самоуправен општ акт 
на Заедницата и дека дел или сите средства из-
двоени за станбена изградба таа може да го здру-
ж и со заедниците на станувањето. 

Од означената законска одредба произлегува 
дека Самоуправната (интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
со закон е задолжерга од пензиите и инвaлидqкитe 
надоместоци да издвојува средства само за реша-
вање на станбените потреби на корисниците на 
пензија. Овие средства, според оценката на Судот, 
се строго наменски, што значи тие можат да се 
користат само за решавање на станбените потреби 
на корисниците на пензија. Поради тоа, самоупра-

,вните интересни заедници не можат овие средства 
да ги употребуваат за друга намена т.е. за изград-
ба на клубови за дневен одмор и рекреација на 
корисниците на пензија. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба 
е предвидено од средствата за домување да се из-
двојуваат средства за изградба на клубови за дне-
вен одмор и рекреација на корисниците на пен-
зија, наместо да се употребат за решавање на 
станбените потреби на овие корисници, Судот ут-
врди дека таа не е во согласност со означената за-
конска одредба. 

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

У. бр. 90/83 
14 септември 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски? с. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

280. 
Врз основа на член 116 став ' 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 10 од Статутот на Општинската 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
-Струмица, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување -
Струмица, на заедничка седница на сите три со-
бори, одржана на б. IX. 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) 
НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ, КАКО И ПРИ 

НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, 
ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ 

Член \ 
Со оваа одлука врз основа на единствените кри-

териуми утврдени од Републичката СИЗ на здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје, се 
утврдува учество на корисниците на здравствена 
заштита во цените на одделни видови здравстве-
ни услуги, како и при набавка на ортопедски по-
магала, протетички средства и лекови. 

Член 2 - . 
Општинската заедница утврдува партиципаци-

ја за следните видови на здравствени услуги: 
1. за лековите; 
2. за ортопедските и други помагала и проте-

тички средства; 
3. за абортуси за кои не постои апсолутна ме-

дицинска индикација; 
4. за здравствени услуги пружени со цел за ес-

тетска корекција на одделни органи и делови на 
телото (носот, ушните школки, лицето, дојките, бра-
давиците и сл.), освен кога корекциите се потребни 
за премавнување на функционални пречки; 

5. за прегледи без упат к а ј специјалисти и суп-
специјалисти, кога по оценката на лекарот услу-
гата не е итна,^ 

6. за изработка на ортопедски ,и други помага-
ла и средства од стандардни материјали, добива-
ње на ортопедски и други помагала пред да ис-
тече рокот на нивното траење и слично. 

Член 3 
Висината на партиципацијата се утврдува во 

следниот износ и тоа за: 
1. секој издаден лек по еден рецепт, освен за 

оние лекови за ЧИЈ а примена е потребна непо-
средна интервенција на стручен медицински ра-
ботник, 20,00 динари. 

По исклучок од ова, ако препишаниот лек е 
под вредноста на 20 динари, лекот на осигурени-
кот му се издава со наплата на неговата вредност; 

2. здравствени услуги пружени со цел за ес-
тетска корекција на одделни органи ш делови на 
телото, носот, ушните школки, лицето, дојките, опе-
рација на брадавица и слично, освен кога корек-
циите се потребни за премавнување на функцио-
нални пречки, 50% од цената на услугата, 

3. абортуси за кои не постои апсолутна меди-
цинска индикација 50% од цената на услугата; 

4. чевли; со протези, 40%) од цената на чевли, 
5. ортопедски чевли, 500/о од цената на ортоп 

чевли; 
6. ракавици, 40% од цената; 
7 сите видови чорапи, освен на осигурените 

лица од женскиот пол кога носат протези на дол-
ните екстремитети, 50%ѕ од цената на гумениот 
чорап; 1 

8. затега, суспензориуми и појаси, 50% од це-
ната , 

9. корсети и мидери, 50%) од цената; 
10. ортопедски влошки, '50% од цената; 
П. колски капи, 50% од цената на кожната 

капа; 
12. очила и сите видови очни помагала, 50'% од 

цената; 
13. протези за горни и долни екстремитети (ве-

штачки раце со дланка, функционални продолже-
тоци и непоставени-долни ракавици), како и проте-
зи на долните екстремитети, 20% од цената; 

14. патерици или бастуни, 20% од цената; 
15. слушни помагала, 20% од цената; 
16. привремена и имедијална протеза, 50% од 

цената на протезата; 
17. забно-протетички средства, 20% од цената на 

тие средства; 
18. вештачка дојка без мед. инд., 50% од цената; 
19. перика, со одобрение на лекарска комисија, 

60% од цената; 
20. преглед без упат к а ј специјалисти исупспе-

циј а листи, освен во диспанзерските служби, кога 
по оценка на лекарот услугата не е итна, 100'% од 
цената на прегледот. 

Член 4 
Од партиципацијата (учество) се ослободуваат. 
1. задолжителните видови на здравствена за-

штита, утврдени во член 40 и член 42 од Законот 
за здравствена заштита, освен за 'лековите, а де-
цата до 6 годишна возраст се ослободуваат од пар-
тиципација и за лековите; ' 

2. корисниците на постојана социјална помош 
и членовите на Нивните потесни семејства v кои тие 
ги издржуваат; 

3. уживателите на пензија со заштитен додадоа 
и членовите на нивните потесни семејства кои тие 
ш издржуваат, освен за лековите; 

4 при користење на здравствена заштита како 
последица на несреќа на работа и професионални 
заболувања; 

5. инвалиди на трудот од II и 111 категорија кои 
чекаат на вработување, односно кои се наоѓаат на 
професионална рехабилитација, доколку материјал-
ното обезбедување, односно привремениот надомес-
ток што го примаат не го поминува износот на за -
гарантираниот личен доход, освен за лековите; 

6. лицата кои се заболени од заболувања со 
поголемо социјално-медицинско значење поради кои 
имаат потреба од почесто користење на здравстве-
на заштита, бубрежните заболувања што се тре-
тираат со хронична дијализа, лекување на алкохо-
личари и наркомани, ревматската треска, малиг-
ните заболувања, шеќерната болест, прогресивната 
мускулна дистрофија ЕН хемофилијата, освен за ле-
к овите; 

7. учесниците во НОВ и ПОДЕМ и воените ин-
валиди и мирновременските воени инвалиди, освен 
за лековите; 

8 невработените лица. 

Член 5 

Корисниците партиципацијата ја плаќаат на 
здравствената работна организација која ја пружа 
здравствената услуга, односно на аптеката која го 
издава лекот. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да в а ж и Одлуката за учество на осигуре-
ните лица во трошоците при користење на здрав-
ствена заштита, бр 02-1859/1 од 27. XII. 1974 год.- и 
Одлуката за учество на осигурените лица во тро-
шоците при користење на издадените лекови; бр. 
02-836/1 од 28. XII. 1982 година. 
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Член 7 ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -
зиното донесување и истата ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 02-640/1 
8 септември 1983 година 

С т р у м и ц а 

Претседател, 
Горѓи Ѓидалов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - КУМАНОВО 

281-
Согласно член 60 точка 4' и член 67 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 34 точка 19 
и член 102 став 2 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена за -
штита на децата — Куманово, на седницата одр-
ж а н а на 28. IX. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ЗАЕДНИЦАТА 

Член 1 
Во Одлуката на Општинската самоуправна ин-

тересна заедница за општествена заштита на децата 
- Куманово, бр. 08-2757 од 28. XII. 1982 година во 
член 2 точка 1 бројката „1,70%" се заменува со 
„1,60%". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. X. 1983 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. '08-1611 
29 септември 1983 година 

Куманово 
Претседател, 

Борис Аврамовски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува 
дека во спорот помеѓу тужителот Бурековиќ Ис-
л а м од Скопје и тужениот Ристов Јордан од По-
жаревац за признавање право на сопственост на 
стан, на тужениот Ристов Јордан од Пожаревац, 
во смисла на чл. 84 од ЗПП, (му е поставен при-
времен застапник:. За привремен застапник е на-
значен адв. Владим,ир Стефановски ко ј ќе го за -
стапува тужениот се додека истиот или негов пол-
номошник не се појават во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
1333/83. (101) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје од 
страна на Лузески Иван покрената е постапка за 
поништување — амортизација на чековите изда-
дени од Љубљанска банка Основна банка — Скопје 
и тоа од број 247252-247260. 

Се повикува секое лице к а ј кое се наоѓаат из-
губените чекови да ти донесе истите во судот во 
рок од 60 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно чековите ќе v бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I Скопје, Р. бр. 
128/83. (109) 

Пред Општинскиот суд Скопје II е заведен 
спор по тужбата на тужителот Томо ЈБондов од 
Скопје, ул. „Илија Димовски" бр. 14, против ту-
жената Софија, родена Фарцаловска, со непозна-
та адреса,, за развод на брак. 

Се повикува тужената Софија Фарцаловска-
Љондова, да се јави во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во судот. Во спротивно ќе и се 
постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П. 
бр. 1516/83. (92) 

Пред овој суд се води постапка за расправа-
ње на оставината на покојниот Даутовски Аџби, 
порано од с. Вражале, Скопје. 

Покра ј другите учесници како наследник се 
јавува и ќерката на покојниот Идризи Хатије која 
живее во странство со непозната адреса на ж и -
веење. 

Се повикува Идризи Хатије од Скопје да се 
јави во овој суд во рок од една година по Објаву-
вањето на овој оглас или во истиот рок да ја до-
стави својата точна сегашна адреса н а живеење. 

Доколку учесничката Идризи Хатије не се ј а -
ви во рокот од една година, ќе биде застарувана 
од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И — -Скопје, О. 
бр. 523/83. (108) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје, по 
предлог на Белчева Павлина, со стан на ул. „Ко-
перникова" бр. 10-а, се води постапка против Бел -
чев Јован, за одредување единствен носител на 
станарско право. 

Белчев Јован е со непознато место на живеење. 
Поради тоа по барање од судот, Центарот за 

социјална работа на гр. Скопје на именуваниот му 
го тостови за привремен старател Ристо Џерков, 
адвокат од Скопје, ко,ј во оваа постапка ќе го за -
стапува се до неговото појавување пред судот, од-
носно правосилното завршување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Впс. 
бр. 204/83. (НО) 

Пред овој суд е заведен спор за измена виси-
ната на издршка за малолетни деца по тужбата на 
малолетните тужители Биљана и Сашо Рајковче-
виќ, застапувани од законскиот застапник нивната 
мајка Вујиќ Цветанка, а против тужениот Ра јков-
чевиќ Борис, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Ра јковчевиќ Борис, со 
непозната адреса на живеење, да се јави во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно 
ќе му се постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII 
И. бр. 1996/82. (90) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Елмазе, родена Вели 
Труда од Скопје, со стан на ул. „Хо Ши Мин" бр. 
181-а, населба Бутел I — Скопје, против тужениот 
Мехмед Труда, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Мехмед Труда да се ја -
ви во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во службено гласило. Во спротивно ќе му се поста-
ви привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII 
П. бр. 2404/83. (9.1) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Општинскиот суд во Битола со овој оглас го 
повикува лицето Есад Рушид од с. Кишава , роден 
во 1906 година, ко ј наводно загинал во есента 1941 
година, во рок од 15 дена од објавувањето на овој 
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оглас да се ,jави ВО' Општинскиот суд во Битола. 
Се повикува и секој ко ј нешто знае за не,говиот 
живот да се јави во овој 'Суд, затоа што по исте-
кот на горенаведениот рок ќе се докажува дека 
исчезнатиот Есад Рушид е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 106 
/83. (94) 

СРМ", (како и секој друг што знае за неговиот 
живот. Во спротивно, ino истекот на рокот, ќ,е се 
докажува неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 313/83. 
(99) 

Општинскиот (суд во Битола со овој оглас го 
повикува лицето Анѓеле Лазаревски, од с. Брус-
ник, роден во 1903 година, 'кој наводно умрел во 
Гра,ндсити—САД на 20. III. 1967 'година, во рок од 
20 дена од објавувањето на овој оглас да се јави 
во Општинскиот суд во Битола. Се повикува и се-
кој друг 'кој нешто знае за неговиот живот да се 
јави во овој суд, затоа што по' истекот на горена-
ведениот рок ќе се докажува дека исчезнатиот Ан-
ѓеле Лазаревски е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 299/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Новчо Миланов Миленковски од с. Младо Наго-
ричане, СО Куманово, поднесе до овој суд тужбс 
за развод на брак, против тужената Емилија Ди-
митрова Миленковска, мом. Митрева од Куманово, 
со стан на ул. „Нада Михај лова" бр. 4 а сега на 
привремена работа во Западна Германија, со не-
позната одреса. Вредност на спорот 2,000,00 динари 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој зас-
тапник. Во спротивно, судот по службена должност 
ќе и ја одреди за застапник Виолета Тасевска, стру-
чен соработник при Општинскиот суд во Кумано-
во. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1242/83 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд (во Тетово се води спор 

за сопственост по тужбата на тужителот Рецепи 
Иса од село Доброште, против тужениот Гавроски 
Славко од село Глоѓи, сега и а работа во САД со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Гавроски Славко од се-
ло Глоѓи да се јави во судот, достави адреса или 
одреди полномошник кој ќе го застапува по овој 
предмет во рок од 30 де,на по објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок судот преку Цен-
тарот за социјални работи на општината Тетово 
ќе му постави привремен старател кој ќе го за-
стапува до' правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1334/82. 
(93) 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
развод на брак од тужителот Идриз Белуљи од 
Тетово, ул. „Полот" бр. 11, против тужената Наз-
мије Бељуљи од Тетово, на привремена работа во 
Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужената Назмзије Бељуљи од Те-
тово, на привремена работа во Германија, да се 
јави во судот или ко ј ја знае нејзината адреса да 
ја соопшти. Во спротивно ќе и се постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за нејзините права 
к интереси во смисла на чл. 84 и 86 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр. 1297/83. 
(98) 

Пред овој суд, по предлог на предлагачот Сло-
бодан Лазов Трајковски од с. Челопек, се води 
постапка за докажување на смрт на лицето Ди-
мовски Лазар. 

Општинскиот суд во Тетово го повикува ли-
цето Димовски Лазар од с. Челопек, кој ,наводно 
починал на 25 јануари 1948 во болницата во Те-
тово, да се јави во рок од 20 дена" од ,денот на об-
јавувањето на овој оглас во ,,-Службен весник на 

Пред овој суд, по предлог на предлагачот Пе-
тровски Крстов Ж и в к о од с. Туденце, а сега ж и -
вее во с. Брестовец к а ј Белград, ул. „М, Тито" бр. 
3, преку определениот полномошник од Тетово, се 
води постапка за докажување на смртта на лице-
то Крстовски Петров Крсто од с. Туденце. 

Општинскиот су,д во Тетово го повику,ва Крс-
товски Петров Крсто од с. Туденце — општина 
Тетово, кој наводно починал — загинал на ден 
20. XI. 1944 година к а ј е. Молиќ, СО Ѓаковица, 
САП Косово, да се 'јави во рок од 20 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", како ,и секој друг што зн,ае 
за неговиот живот. Во спротивно, по истекот на 
рокот, ќе се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 120/83. 
(100) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за ф и з и ч к а делба по предлог на предла-
гачот Саити Т е ф и к од с. Слатина, против против-
ниците Саити Нурие и др.. 

Се повикува противникот Саити Наџи, со не-
познато место на живеење во Австралија, да се 
јави во судот, да достави адреса или да одреди 
полномошник: во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. По истекот на овој рок судот ќе му 
постави привреме,н старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово, ко ј ќе го застапува 
до правосилното' окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 333 
/83. (102) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води 
спор за долг по тужбата на Алит Исмани од с. 
Беловиште — Гостиварско, ,против тужениот Пе-
тров Лазар од с. Јегуновце — Тетово. Вредност 
на спорот 17.000,00 Динари. 

Се повикува тужениот Петров Лазар од с. Ј е -
гуновце, а сега со непозната адреса во Југосла-
вија , да се јави во рок од 30 дена од објавувањето 
па огласот или да објави свој полномошник. Доколку 
не се јави на огласот ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе го 
застапува во спорот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, 'П. бр. 1123/83. 
(103) 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
сопственост, по тужбата на тужителот Мурсели 
Неим од с. Пршовце-Тетовско, против тужените 
Мурсели Ибраим и Мурсели Шоип, двајцата од с. 
Пршовце, а се,га на привремена работа ,во Ш в а ј -
царија, со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот п о -
да одредат нивни полномошник. Во спротивно ќе 
им се постави привремен старател од Центарот за 
социјални работи — Тетово кој ќе ги штити нив-
ните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 756/83. 
(104) 

Пред ОВОЈ суд, по предлог на предлагачката 
Абдули вд. Камбери Зурије од с. Радиовце — оп-
штина Тетово, се води постапка за докажување 
на смртта на лицето Камбер Меди ,Абдули, роден 
1908 год. во с. Боговиње. 

Општинскиот суд во Тетово го повикува ли-
цето Камбер Меди Абдули од с. Боговиње, кој на-
водно починал на 20. IV. 1945 год. во с. Богови-
ње, да се јави во рок од 20 дена од денот на 
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објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", како и секој друг што знае за неговиот 
живот. Во спротивно, по истекот на рокот, ќе се 
докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд 'во Тетово, Р. бр. 274/33. 
(105) 

Во спротивно, по истекот на определениот рок, 
ќе им бидат поставени привремени старатели во 
смисла на чл. 84 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 17/83. 
(96) 

7f!T 
ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд, по предлог на предлагачот Али-
муамет Абдула Беадини од с. Боговиње, општина 
Тетово, се води постапка за докажување на смртта 
на лицето Абдули Абдула од с. Боговиње. 

Општинскиот суд во Тетово го повикува Аб-
дули Абдула од с. Боговиње, роден 1911 год., ко ј 
наводно1 починал на неутоврден ден во месец ма ј 
1945 год. во -с. Боговиње, да се јави 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,, ќе се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 132/83. 
(106) 

Пред Општинскиот ' суд (во Тетово се води 
спор за (плаќање н а издршка по тужбата на ту-
жителите Фатиме Деари и Африме Деари, две-
те од е. Селце, застапуваш! од законскиот застап-
ник Адвије Бакија , против тужениот Рамадан 
Сали Деари од с. Шипковица, сега (на привремена 
работа во Западна Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот ,да достави точна адре-
са, да одреди полномошник или пак лично да се 
јави во судот во рок од 30 дена, по објавувањето 
на овој оглас. 

По истекот на овој рок судот, преку Цента-
рот за социјални работни — Тетово, на тужениот 
ќе му постави привремен старател кој ќе го за -
стапува до правосилното окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1108/83. 
(107) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

По предлогот на предлагачите Пасков Илија 
од Струмица и Пасков Лазар од с. Дражево — 
Струмичко, пред овој суд се води постапка за ф и -
зичка делба против противниците Китанов Јор-
дан од с. Дражево, Китанов Стојан од Кикинда и 
Китанов Горѓи кој живее во Австралија, со не-
позната адреса. 

Биде јќи противникот1 Китанов Горѓи живее во 
Австралија, со непозната адреса, се повикува во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да ја достави својата 
адреса или, пак, да се јави во судот и одредил 
свој застапник. Во ,спротивно с,удот ќ е му одреди 
застапник кој ќе то застапува се додека не се јави 
во судот или одреди свој застапник. Во спротив-
но' Органот за старателство ќе му постави ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Впс. бр. 
156/81. (95) 

Пред овој суд се води парнич,на постапка за 
сопственост и владение по тужбата на тужителот 
Јован Воденичаровски од Ресен, против тужените 
Нејат Алитовски од Ресен, Кадрија Дацевски, Б е к -
сиде Јонузова, со непозната адреса во Шведска, 
Ферат Магде од Турција и Шоре Џаџевска од Ре-
сен. Вредност на спорот 1.000,00 динари. 

Се повикуваат тужените Кадрија Џаџевски и 
Бексиде Јонузова, со непозната адреса во Швед-
ска, и Ферат Ма-где, со непозната адреса во Тур-
ција, да се јават во Општинскиот суд во Ресен 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот ш ш 
да определат свои полномошници. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив. „Мес-
на заедница, с. Куклиш, општина Струмица", се 
огласува за неважен. (5993) 

Загубениот штембил под назив: „Славија" увоз 
-извоз, Продавница бр. .98 — Скопје", се огласува 
за неважен. (7004) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

Воена книшка на име Стојчевски С. Васе, с. 
Пчиња, Куманово. (5923) 

Воена книшка на име Дионис Шапчев, с Сла-
веј, Прилеп. (6051) 

Воена книшка нд име Ибраим Одаи, ул. „Љу-
ботенска" бр. 48, Тетово. (6061) 

Работна книшка на име Николче Славев Пав-
ловски, ул. „Коле Неделковски" бр, 17, Ресен. 

Воена книшка на име Музафер Авази, ул. „До-
не Божинов" бр. 36. Куманово. (6771) 

Возачка дозвола на име Вељо Ристиќ, ул. „На-
родна Револуција" бр. 129, Куманово. (6774) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Кочо Рацин", Титов Велес на име Соња Ко-
вачева, ул. „Љубен Весов" бр. 21. Титов Велес. 

Возачка дозвола на име Витомир Јовановски, 
ул. „К. Ристоски"Дриу" бр. 50, Тетово. (6789) 

Свидетелство за II клас гимназија на име Оли-
вер Лазар Николовски, с. Љубојно, Ресен. (335Р 

Свидетелство за I клас гимназија на име Ма-
рина Александар Писовска, с. Јанковец, Ресен. 

Диплома за KB машинбравар на име Јоско Це-
ковски, ул. „Прохор Пчински" бр. 6, Крива Па-
ланка. . (3518-а) 

Цертификат со претплатен бр. 0208393 од 07. 09 
1982 година, на износ од 154.000,00 динари издаден 
од Заводи „Црвена застава" — Крагујев-ац, на име 
Костадинка Живковска, Скопје. (6921) 

Здравствена легитимација на име Верка Бош-
кова , Штип. (7821) 

Здравствена легитимација на име Соња Геор-
гиева, Штип. (7822) 

Здравствена легитимација на име Лена Соко-
лова, Штип. (7823) 

Ученичка книшка ма име Б о ж и н Стојанов, 
Штип. ' (7824) 

Свидетелство на име Стано,јко Соколов, Кочани. 
Книшка на име Маре Николова, Виница. (7826) 
Здравствена легитимација на име Киро Васи-

лев, Виница. (7827) 
Воена книшка, издадена од Титов Велес на име 

Тоглевски Ангел, ул. „Саве Петков" бр. 94, Титов 
Велес. , (6929) 

Воена книшка на име Крстевски Цветко Среќ-
ко, ул. „Мица Овчарова" бр. 27, Титов Велес. (6949) 

Сообраќајна книшка бр. 11513 на име Шемсе-
дин Џафери, с. Шемшево, Тетово. (6953) 

Возачка дозвола на име Зоран Петрески, Гос-
тивар. (7027. 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимна-
зијата „Моша Пијаде" на име Станковски Зоки, 
нас. Скрљава бр. 31, Крива 4 Паланка . (7069) 

Воена книшка бр. 23844 на име Музафер Бак^ . 
Тетово. ' (7092) 
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Воена книшка на име Љубе Шлакески, ул. „В. 
В а с и л е с к а бр. 11, Прилеп. (7102) 

Лична карта, издадена од СВР, Тетово на име 
Зејнел Садика, ул. „И. Р. Лола" бр. 7 Тетово. (7122) 

Возачка дозвола на име Зсјнел Садики, ул. „И. 
Р. Лола" бр. 7, Тетово. (7И23) 

Возачка дозвола и сообраќајна книшка, изда-
дени од СВ Р, Кочани на име Митанов С. Блаже, ул. 
,,Димитар Влахов" бр. 45, Кочани. (7131) 

Список на увезени предмети од странство, из-
даден од Царинарница — Скопје на име Рамазан 
Ајдини, ул. „Мехмед Мехмеди" бр. 26, Кичево. 

Здравствена легитимација на име Јанаки Ми-
хајлов, Виница. (7828) 

Здравствена легитимација на име Трајан Нас-
ков, Виница. (7829) 

Воена книшка на име Авни Фазли, с Кондо-
во, Скопје , , (7830) 

Диплома на име Нада Цветковска, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Мартин Маму-
товски, Куманово. (783)2 

Работна книшка на име Душка Стоиловска, К у -
маново. (7833) 

Здравствена легитимација на име Бедрија Зен-
дели, Куманово. (7834) 

Свидетелство за IV клас на име Хамди Џе-
маили, Куманово. (7835) 

Здравствена легитимација на име Ибрахим Б а ј -
рами, Куманово. (7836) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Кузманов, Куманово. (7837) 

Здравствена легитимација на име 'Зорка Тодо% 
ровска, Куманово. ' ^ (7838) 

Здравствена легитимација на име Фекрије Ази-
ри, Куманово. (7839) 

Здравствена легитимација на име Зејнеп Ази-
ри, Куманово. . (7840) 
Книшка на име Ха јри је Исмаили, Куманово. (7841) 

Здравствена легитимација на име Валентина 
Серафимовски Куманово. (7842) 

Здравствена легитимација на име Горан Васи-
левски, Куманово. (7843) 

Здравствена легитимација на име Стојан Спа-
сов, Кратово. (7844) 

Свидетелство за IV година и диплома на ИМР ' 
Љупче Апостолова, Кратово. (7845) 

Свидетелство за IV одделение на име Загорка 
Кузмановска, Кратово. (7846) 

Здравствена легитимации на име Ајран Адеми, 
Тетово. (7847) 

Здравствена легитимација на име Хамзи Р а -
мадани, Тетово. (7848) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ариф Ари-
фи, Тетово. - (7849) 

Книшка на име Хадије Хасани, с. Пирок, Те-
тово. - (7850) 

Свидетелство за VIII одделение на име Елес 
Махмуди, Гостивар. (7851) 

Здравствена легитимација на име Здравко Сто-
јановски, Штип. (7852) 

Здравствена легитимација на име Марина То-
доровска, Штип. (7853) 

Здравствена легитимација на име Стојман Ве-
личковски, Штип. (7854) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дими-
тар Нисов, Кочани. (7855) 

Здравствена легитимација на име Миланка Ѓор-
ѓиева, Виница. (7856) 

Здравствена легитимација на име Горѓи Ана-
киев, Виница. (7857) 

Свидетелство за VIII одделение на име Панде 
Котески, с. Света, Демир Хисар. (7858) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марјан 
Милески, Прилеп. , (7859) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јагода 
Ангелеска, Прилеп. (7860) 

Здравствена легитимација па име Душан Џор-
џиоски, Прилеп. (7861) 

Свидетелство на име Благоја Велески, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Бранко Сто-

јановски, Прилеп, (7863) 

Воена книшка на име Б л а ж е Додевски, Скопје. 
Воена книшка на име Сашо Кекиќ, Скопје 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Снежана Андонова, Скопје (7866) 
Свидетелство за VIII одделение на име Фасли 

' Лимани, с. Србиново, Тетово (7867) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нафи 

Исмани, Тетово. , (7868) 
Диплома на име Екрем Таири, Тетово (7869) 
Свидетелство на име ЗИЈ адије Ел мази, Гос-

" тивар. (7370) 
Диплома на име Богатин Трајаноски, Гостивар.' 
Работна книшка на име Јуксел Лочи, Гостивар. 
Здравствена легитимација на име Анета Коцева, 

Штип. ' (7873) 
Свидетелство на име Милка Донева, Штип. 
Здравствена легитимација на име Јулијана Ки-

рова, Штип. (7875) 
Книшка на име Гордана Доневска, Штип 
Здравствена легитимација , на име Милован 

Здравевски, Штип. (7877) 
Работна книшка на име Душан Симоновски, 

Берово. (7878) 
ламит Мурати, Тетово. ' (7930) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јусуф 
Арифи, Тетово. (7931) 

Свидетелство за VI одделение но име Севдали 
Селими, Гостивар. (7932) 

Работна книшка на име Бојан Костиќ, Скопје. 
Воена книшка на име Демуш Миј аки, Скопје. 
Воена книшка на име Илија Пандурски, Скопје. 
Слободна ученичка легитимација на име Фили-

мена Текиќ, Скопје. (7936) 
Свидетелство за IV одделение на име Нада 

Цветкоска, Прилеп. (7937) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нада 

Миличкоска, Прилеп. (7938) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гуро 

Дебрешлиоски, Прилеп. (7939) 
Свидетелство на име Божидар Димоски, Прилеп 
Свидетелство за VIII одделение на име Владо 

Димески, Прилеп. (7941) 
Здравствена1 легитимација на име Митка Геор-

гиевска, Куманово. (7942) 
Свидетелство на име Иван Михајловски, К у -

маново. (7943) 
Здравствена легитимациј,а на име Зденка Ар-

сиќ, Куманово. (7944 \ 
Здравствена легитимација на име Сакип Миф-

аари, Куманово. (7945) 
Диплома на име Ариф Мифтари, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Сабри Саи-

ти, Куманово. ' (7947) 
Здравствена легитимација на име Јаки Авдили, 

Куманово. (7948) 
Здравствена легитимација на име Љумније Али-

ти, Куманово. (7949) 
Здравствена легитимација на име Дејви Б л а -

жевски, Куманово. (7950) 
Здравствена легитимација на име Елизабета 

Муслији, Куманово. (7951) 
Здравствена легитимација на име Крсте Дим -

ковиќ, Куманово. (7952) 
Здравствена легитимација на име Филимена 

Петровска, Куманово. (7953) 
Здравствена легитимација на име Владанка 

Бошковска, Куманово, (7954) 
Диплома на име Надежда Јовиќевиќ, Куманово 
Здравствена легитимација на име Александар 

Георгиевски, Куманово. (7956) 
Лична карта на име Благоја Зарковски, К у -

маново. (7957) 
Уверение па име Б л а ж е Ангеловски, Куманово. 
Здравствена легитимација на' име Радивојко 

Миленковски,. Куманово. (7959) 
Здравствена легитимација на име Росанда Ла-

заревска, Куманово. (7961) 
Здравствена легитимација на име Д р а ш Цвет-

ковски, Куманово, (7962) 
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Работна книшка на име Сефедин А Ј Д И Н И , Ку-
маново. (7963) 

Здравствена легитимација на име Синиша Мит-
ровски, Куманово . (7964) 

Свидетелство за VIIT одделение на име Свет-
лана Стојменова, Кратово (7966) 

Здравствена легитимација на име Киро Стан-
ковски, Кратово. (7967) 

Здравствена легитимација на име Стојка Пет-
рушева, Кратово (7968) 

Свидетелство за V одделение на име Зет нело-
ва Руиш, Т. Велес. (7969) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петра 
Тодорова, Титов Велес. (7970) 

Работна книшка на име Милевски Предраг, Ти-
тов Велес. (7971) 

Свидетелство за VIII одделение на име Владе 
ѓорѓиев, Титов Велес. (7972) 

Здравствена легитимација на име Ј у с у ф Мус-
лији, Тетово. (7973) 

Работна книшка на име Стојка Новеска, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Хавзи 

Мемети, Тетово. (7975) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Локман Зибери, Тетово. (7977) 
Свидетелство за IV одделение на име Милица 

Стојановска, Тетово. (7978) 
Здравствена легитимација на име Љинивер Ид- -

ризи, Тетово. (7979) 
Здравствена легитимација на име Аљадин Ид-

ризи, Тетово. ' (7980) 
Свидетелство за VIII одделение на име Авзетин 

Емурлаи, Тетово (7981) 
Свидетелство за IV одделение на име Мефаил 

Бешироски с. Пласница, Македонски Брод. (7547^ 
Свидетелство за IV одделение на име Азбија 

Б е к и р о в а , с. Пласница, Македонски Брод,. (7548) 
Свидетелство на име Најдовски Драган, с. Го-

лозинци, Титов Велес. (7549ј 
Свидетелство за IV одделение на име Тодоров-

ска Трајанка, с. Бањица, Титов Велес. (7550^ 
Свидетелство за VIII одделение на име Тодор 

Бабунски, Титов Велес. - (7551) 
Свидетелство за IV одделение на име Трајанка 

Данчева, с. Бањица, Титов Велес. (7552) 
Свидетелство за VI одделение на име Љиљана 

Стојковска, с. Извор, Тито1в Велес. (7553) 
Здравствена легитимација на име Цена Симо-

нова, Штип. (7554) 
Здравствена легитимација на име Никола Крс-

те Димитриев, Штип. (7555) 
Здравствена легитимација на име Веса Трајано-

ва, с. Аргулица, Штип. (7556) 
Свидетелство на име Лилјана Јорданова, Штип. 
Свидетелство за VIII одд,еление на име Миле 

Јаз КОБ, Кочани. (7559) 
Свидетелство за I година економско училиште 

на име Миле Јанков, Кочани. (7560) 
Свидетелство за IV одделение на име Вера Ста-

менкова, с. Речани, Кочани. (7561) 
Работна книшка на име Ж и в к о Богдановски, 

Битола. (7562) 
Индекс бр. 1064/76 на име Кристална Ќу ју нуие-

ва, Скопје. (7563) 
Лична карта на име Петар Димитриевски, При-

леп. (7564) 
Здравствена легитимација на име Никола Илиќ, 

с. Табановце, Куманово. (7565) 
Здравствена легитимација на име Валиде Исе-

ни, Куманово. (7566) 
Здравствена легитимација на име Фејзи Бељу-

љи, Куманово. (7567) 
Здравствена легитимација на име Сабедин Иб-

раими, с. Лојане, Куманово. (7568) 
Свидетелство на име Данче Илиевска, Кума-

ново. (7569) 
Здравствена легитимација на име Реџије Салин, 

с. Седларево', Тетово. (7570) 
Работна книшка на име Адвије Фаризи, Тетово 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Даим Даути, с. Ново Село I, Тетово. (7573; 

Ученичка книшка на име Шакир Бајрами, Гос-
тивар. (7574) 

Уверение на име Фидаи Исени, с. Чајле, Гос-
тивар. (7575) 

Свидетелство за VIII одделение па име Керим 
Кадрии, с. Добри Дол, Гостивар. (7576^ 

Работна книшка на име Миле Величковски, 
г. Стамер, Делчево. (7577) 

Свидетелство за I година гимназија па име 
Тоши Атанасов, Скопје. . (7578) 

Ученичка книшка на име Тони Атанасов, Скоп-
је. (7579) 

Здравствена легитимација на име Димитар Стој-
нев, Штип. (7584) 

Здравствена легитимација на име Трајче Пос-
толов, Штип. (7585) 

Здравствена легитимација на име Марика Ан-
донова, Штип. (7586) 

Индекс бр. 2418 на име Ацо Николовски, Штип. 
Свидетелство за IV одделени-е н^ име Мирадр1е 

Вејсел, Скопје. (7588) 
Свидетелство-диплома за завршено средно учи-

лиште на име Исмет Халими, с. Черкези, Куманово 
Свидетелство за VIII одделение на име Перса 

Илоска, с. Алинци, Прилеп. (7591) 
Свидетелство за завршен испит на име Никола 

Огненоски, Прилеп. (7592) 
Диплома на име Боше Кочоски, Прилеп. (7593) 
Свидетелство за IV одделение на име Лазо Ма-

џароски, с. П. Рувци, Прилеп. (7594) 
Свидетелство на име Несрет Лекпек, с. Г. Ори-

зари, Титов Велес. (7595) 
Здравствена легитимација на име Камбер Ил-

мија, Тетово. (7596) 
Здравствена легитимација на име Камбер Се-

федин, Тетово. (7597) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мурете Нискми, с. Добарце, Тетово. (7599) 
Свидетелство за VI одделение на име Шами Зе-

нуни, с. Милетино, Тетово. ,(7600) 
Здравствена легитимација на име Б ариз е Хо-

даи, Тетово. (7601) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зенепе Шаќири, с. Теарце, Тетово. (7602) 
Здравствена легитимација на име Љика Бедри-

је, Тетово. (7603) 
Свидетелство за III клас на име Мугбуљ Џад-

риу, Тетово. (7604) 
Свидетелство за VIII одделение на име Абдул 

Џеладини, с. Неготино, Гостивар. (7605) 
Диплома на име Дефрим Амети, с. Речане, Гос-

тивар. , (7606) 
Здравствена легитимација на име Здравко Ми-

шев, Штип. (7607) 
Диплома на име Драги Велков, с. Врсаково, 

Штип. , / (7608) 
Свидетелство за VIII одделение на име Катица 

Стоилова, Кочани. (7609) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мите 

Манев, с. Смолаје, Кочани. (7610) 
Здравствена легитимација на име Боре Стој-

чевски, Виница. (7611) 
Воена книшка на име Драги Јакимовски, Скопје. 
Воена книшка на име Митре Ангеловски. 

Скопје. (7614) 
Здравствена легитимација на име Голубинка 

Николова, Куманово. (7615) 
Здравствена легитимација на име Фериде Исе-

ни, Куманово. (7616) 
Здравствена легитимација на име Макед,онка 

Пешевска, с. Бедиње, Куманово. (7617) 
Работна книшка на име Стоиле Стојановски, 

Куманово. (7618) 
Работна книшка на име Гордица Митровска, 

Куманово. 4 (7619) 
Здравствена легитимација на име Бедри Б а ј -

рами, Куманово. (7620) 
Здравствена легитимација ца име Андреја Чав-

даревски, Куманово. (7621) 
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Работна к н и ш к а н а име Исмет Јамари, К у -
маново. (7622) 

Здравствени легитимации на и м е Мирко и Еми-
лија Пешевски, Куманово. (7623) 

Работна книшка на име Џемаил Мамути, К у -
маново. (7624) 

Здравствена легитимација на име Аки М и ф т а -
ри, Куманово. (7625) 

Здравствени легитимации на име К е ф а е т и и 
Јули јана Мамутовски, Куманово. (7626) 

Здравствена легитимација на име Р и з а к Мус-
тафи, Куманово. (7627) 

Здравствена легитимација на име Горан Сте-
фановски, Куманово. ' (7628) 

Здравствена легитимација па ,име Стојка Диш-
ковска, Куманово. (7629^ 

Здравствена легитимација на уме Елизабета 
Дишковска, Куманово. (7630) 

Здравствена легити.мација на име Игор Диш-
ковски, Куманово. (7631) 

Здравствена легитимација на име Орхан ' Г и -
ровски, Куманово. (7632) 

Здравствена легитимација на 'име Салије Таи-
ровски а, Куманово. (7633) 

Здравствена легитимација на име Л избега Т аи-
ровска, Куманово. ' (7634) 

Здравствена легитимација на име Слободанка 
Спасовска, Куманово. (7635) 

Здравствена легитимација па (име Казим Асан, 
Куманово. (7636) 

Работна книшка на име -Марјан Велков, К у -
маново. (7637) 

Диплома на име Азем Бериша, с Лопате, К у -
маново. (7638) 

Здравствена легитимација на име Светлана Ма-
нева, Кратово. (7639) 

Свидетелство за IV одделение на име Даница 
Нед елковска, Кратово. (7640) 

Здравствена легитимација на име Стоја Ј а к и -
мовска, Кратово (7641) 

Здравствена легитимација па име Царка Ги-
розова, Кратово. (7642) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стеван 
Стефановски, Крива Паланка . (7643) 

Лична карта на име Тат јана Донче.ва, Титов 
Велес. (7644 \ 

Свидетелство з а , VIII одделение на име Мацз 
Здравкова, Титов Велес. (7645) 

Свидетелство на име Трендафилка Стојановска, 
Титов Велес. (7646) 

Здравствена легитимација на име Илчо Илиев 
Виница. (7647) 

Здравствени легитимации на име Иво и ТањЈ 
Мусови , Виница. (7648) 

Здравствена легитимација на име Македончо 
Ѓорѓиев, Виница. . (7649) 

Здравствена легитимација на име Р а ј н а Геор-
гиева, Штип. (7650) 

С.видетелство на име Стефка Јанева , Кочани. 
Воена к и ш к а на име Славе Додевски, Скопје. 
Свидетелство за з авршен матурс,ки испит на 

име Кристина Србиновска, Скопје! (7653) 
Диплома на име И л и ј а Цветковски, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Фатиме Мур-

тези, Куманово. (7656) 
Здравствена легитимација на име Сузана Пет-

ковска, Куманово. (7657) 
Здравствени легитимации на име Б р а н к о и Дра-

ган Стојановски, Куманово. (7658) 
Здравствена легитимација на име Виктор Н а -

ков, Куманово. (7659) 
Здравствена легитимација на име Сакит а К р е -

кер, Куманово. (7660) 
Здравствена легитимација на име Ж а к л и н а 

Иљазова, Куманово. (7661) 
Здравствена легитимација на име Ема Иљазова , 

Куманово. (7662) 
Здравствена легитимација на име Имери Се-

лими. Куманово. (7663) 
Здравствена легитимација на име Асни Ав-

дији, Куманово,. (7664) 

Здравствена легитимација на име Реџи је Ав-
дији, Куманово. (7665' 

Работна к н и ш к а на име Јовица Цветковска , 
Куманово. (7666) 

Здравствена легитимација н а име Ра,дмила Да-
витковска, Куманово. (7667) 

Здравствена легитимација на име Ванѓа Та -
нцевска, Куманово. (7668) 

Здравствена легитимација на име Ангел То-
доровски, Куманово. (7669) 

Работна к н и ш к а на име Миле Стојковиќ, К у -
маново. (7670) 

Здравствена легитимација на име Ѓоко Вел-
ковски, Куманово. (7671) 

Здравствена легитимација на име Игбал Иб-
раимов, Куманово. (7672) 

Работна (книшка на име Мите Стојанов, К р а -
тово. (7673) 

Уверение за прва помош на име Мате Гегоски, 
Струга. (7674) 

Диплома на име Китаби је Вел,иум, Тетово (7675) 
Здравствена легитимација на име И л ј а с Илјади, 

Тетово. ' (7076) 
Здравствена легитимација на име А лисеви Б а ј -

рами, Тетово. (7677) 
Лична карта на име Аливебм Ба јрами , Тетово 
Лична карта на име Амит Алими, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Звонко Ан-

товски, Тетово. 7680) 
Здравствена легитимација на име Петар Ан-

гов,ски, Тетово. . (7681) 
Уверение бр. 30 на име Невзет Хоџа, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Дурми-

ши Џемали, Тетово. (7683) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шеб-

хери Усеини, Гостивар. (7684) 
Свидетелство на име Душанка Дрецкоска, Гос-

тивар. (7685) 
Свидетелство за VIII одделение на име Садик 

Леани, Гостивар. , (7686) 
Свидетелство на име Га јур Асани, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение н а име Маца 

Костовска, Скопје. (7688) 
Воена книшка на име Стојан К о ш е в алиески, 

Скопје. ' (7689) 
Работна книшка на име Кире Цветановски, Б и -

тола. (7690) 
Свидетелства за I, I I и III година на име К р с -

те Ксбаноски, с. К а д и н о Село, Прилеп. (7691) 
Свидетелство на име Слободан! Стојкоски, При-

леп. , (7692) 
Свидетелство за IV одделение па име Тра јанка 

Мирнава, Титов Велес. (7693) 
Свидетелство з а IV одделение на име Дончев 

Б л а ж е , Титов Велес. (7694; 
Свидетелство за VI I I одделение на име Боро 

Алексовски, Титов Велес. (7695) 
Здравствена легитимација на име Виолета Дим-

чева, Штип. . (7696) 
Здравствена легитимација на име Андон Пр-

т а лов, Штип. (7697) 
Здравствена легитимација н а име Б е д р и ј а Де-

мирова, Куманово. (8444) 
Здравствени легитимации на име Себедин, Ф а -

тиме, Ха,нумша, Сабри, Б у к у р и и Х а ј р и ј е , сите 
Селимовиќ, Куманово. (8445—8450) 

Здравствена легитимација на име Стојко Ј о в а -
новски, Кратово. (8451) 

Здравствена легитимација на име Д о б р и н к а Ј а -
кимовска, Кратово. (8452) 

Земјоделска здравствена легитим,ација на име 
Б а ј р а м Берзати, Тетово. (8453) 

Диплома на име Насер Даути, Тетово. (8454) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

А ј ш е Камбери, Тетово. (8455) 
Здравствена легитимација на име Виолета Ста-

матовска, Тетово. (8456) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ж и в к о Ристовски, Тетово. (8457) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Николина Тра јковска , Тетово. , (8458) 
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Книшка на име Ѓулизар Сељим, с. Пршовце, 
Тетово. (8459) 

Здравствени легитимации на име Ревије, Ади-
ле и Асипи, сите Е,сати, с. Пршовце, Тетово. 

Книшка на име Ештреф Ракипи, Тетово. (8463) 
Лична карта на име Елес Елези, Тетово. (8464) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Абдулбари Абдулаи, Тетово. (8465) 
Здравствена легитимација на име Накит Абди, 

Тетово. (8466) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ремзије Мустафи, Тетово. (8467) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мирсада Иљази. Тетово (8468) 
Свидетелство за VIП одделение на име Нагип 

Алија, Тетово ' (8469) 
Здравствена легитимаци-ја на име Ибрахим Б е -

кири, Тетово. (8470) 
Здравстве,на легитимација на име Хетем Амети, 

Тетово (8471) 
Здравствена легитимација на име Асије Амети, 

Тетово ' ' (8472) 
Свидетелство за VIIЕ одделение на име Џема-

лиди-н Халити, Третово. (8473) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џемали 

Арифи, Тетово. (8474) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Нуре-

дин Асани, ' Гостивар. v (8475) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љуби-

ца Симјановска, Гостивар. (8476) 
Свидетелство за IV одделение на игло Хакит Се-

лами, Гостивар. (8477) 
Свидетелство за VI одделение на име Шинази 

Сељами, Гостивар. (8478) 
Свидетелство за IV одделение на име Хасип 

Куртиши, Гостивар. ^ - (8479) 
Св-идетелство за VIII одделение на име Станка 

Крстеска, Гостивар. (8480) 
Книшка на име Мирсад Демиров, Штип. (8481) 
Здравствена легитимација на име Благородна 

Панова, Штип. (8482) 
Работна книшка на име Димитар Кокалски, 

Делчево (8483) 
Работна книшка на име Никола Стојковски. 

Делчево ' (8484) 
Работна книшка на име Елица Каевска, с. Ба -

њани, Скопје. (8485) 
Ученичка книшка на име А-нтица Димитрова, 

Кочани. - (8486) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ж и в к о 

Миланоски, Прилеп. (8487) 
Свидетелство за I клас на име Тони Јодра-

носки, Прилеп. (8488) 
Свидетелство за IV одделение на име Линка 

Стојческа, Прилеп. ^ (8489) 
Книшка хна име Павлина Станој ковиќ, Кума-

ново. (8490) 
Здравствена легитимација на име Дејан Стоја-

новск,и, Кума-ново. (8491) 
Здравствена легитимација на име Игор Ѓор-

гиев-ски, Куманово. (8492) 
Свидетелство за VII одделение на име Славе ј -

ко Димовски, Кратово. (8493) 
Работна книшка на име Добре Велј алоски, Ма-

кедонски Брод. (8494) 
Работна книшка на име Шабан Чашив, Те-

тово (8496) 
Свидетелство за I година на име Агим Идри-

зи, Тетово. v (8497) 
Свидетелство -на име Рефет Ајрулаи, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Христе Ра -

девски, Тетово. (8499) 
Здравствена легитимација на име Роза Дука-

д и н о в а , Тетово (8500) 
Свидетелство за IV одделение на име Камбер 

Адили, Тетово. . (8501) 
Здравствена легитимација на име Селим Ш,а-

кири, Тетово. ^ (8502) 
Здравствена - легитимација на име Ќемал Ис-

маили, Тетово. (8503) 

Свидетелство на име Адем Асаноски, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Десан-

ка Стојаноска, Прилеп. , (7882) 
Лична карта на име Благоја М а р и н о в с к и , 

Прилеп. (7881) 
Свидетелство за VIII одделение на име Снежа-

на Симјаноска, с. Девич, Македонски Брод. (7884) 
Работна книшка на име Драгиша Стојкоски, с. 

Русјаци, Македонски Брод. (7885) 
Свидетелство за VIII одделение на име Васе 

Петрески, М. Брод. (7886) 
Свидетелство за IV одделение на име Љубе 

Мирчевски, Титов Велес. (7887) 
Свидетелство за IV одделение ,на име Илинка 

Маневска, Титов Велес. (7888) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 

Стојанов, Титов Велес. (7889) 
Работна книшка на име Ангелина Иванова, Ти-

тов Велес. (7890) 
Здравствена легитимација на име Валентин Ге-

ро симовски, Тетово. 1 (7891) 
Лична карта на име Зекир Зибери, Тетово. 
Свидетелство за IV одделение на име Амет 

Шабан, Тетово. (7893) 
Свидетелство за IV одделение на име Екрем 

Таири, Тетово. .. (7894) 
Здравствена легитимација на име Мичекем Бе-

џети, Тетово. (7895) 
Лична карта па игло , Узри Бејтули, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Рахим Агуши, 

Тетово. (7897) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ха јри је 

Елези, Тетово. (7898) 
Здравствена легитимација на име Стое Мила-

нов, Штип. (7899) 
Здравствена легитимација на име Надије Ј а ш а -

рова, Штип. (7900) 
Здравствена легитимација на име Мица Коце-

ва, Скопје. (7901) 
Воена книшка на име Ацо Маневски, Скопје. 
Воена книшка на име Шакир Џавид, Скопје. 

Слободна ученичка легитимација на име Ели-
забета Георгиевска, Скопје. (7904) 

Работна книшка на име Кристе Ивановски, Б и -
тола. (7905) 

Работна книшка на име Љупчо Тасевски, Б и -
тола. - (7906) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милан 
Гешоски, Прилеп. (7907) 

Работна книшка на име Илија Палатовски , 
Прилеп. (7908; 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Миличкоска, Прилеп. (7909) 

Здравствена легитимација на име Мерсим Не-
ма иљи, Куманово. (7910) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 

Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на наставници: 

3. еден наставник, во сите звања, од областа 
Механичка текстилна технологија, подрачје Тех-
нологија на ткаење, на неопределено време, 

2.сден наставник, во сите звања, по предметот 
Основи на дизајн, за работа со неполно работно 
време. 

У с л о в и : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници на Факултетот. 
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Кандидатите кон пријавата да приложат : дип-
лома за завршен факултет , список на стручни тру-
дови и по примерок од трудовите, куса биогра-
ф и ј а . 

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

Пријавите можат да се поднесуваат секој рабо-
тен ден во архивата на Факултетот или прекзг 

пошта. (370) 

Работничкиот совет на Работната организација 
Рудници за олово и цинк „Злетово" — Пробиштип, 
врз основа на член 10 од Законот за работните од-
носи 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за избор на: 
1 пом. директор за Ф И Н А Н С И С К О - К О М Е Р Ц И Ј А Л -

ИИ П Р А Ш А Њ А и 
2 пом. директор за О П Ш Т О - П Р А В Н И П Р А Ш А Њ А 

Покра ј општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

Кандидатот под точка 1 треба да ги испол-
нува следните посебни услови 

а) да има завршено економски ф а к у л т е т со 
5 години работно искуство во струката, од кои 
на јмалку 2 години на раководно работно место; 

б) да поседува морално-политички квалитети 
и организаторски способности и 

в) да не е осзтЈуван за кривични дела предви-
дени во член 511 од Законот за здружениот труд. 

Кандидатот под точка 2 треба да ги испол-
нува следните посебни услови: 

а) да има завршено правен факултет со 5 го-
дини работно искуство во струката од кои најмалку' 
2 години да има поминато на раководно работно 
место; 

б) да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности и 

в) да не е осудуван за кривично дело предви-
дено во член 511 од Законот за здружениот труд. 

Личниот доход ќе се определи според П р а в и л -
никот за распределба на средствата за лични до-
ходи. 

Молбите со опширна биографија за работењето 
и другите докази за исполнување на условите од 
конкурсот да се доставуваат до Конкурсната коми-
сија на РО „Злетово" — Пробиштип, телефон 092 
83-024, локал 259. / 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 30 дена од објавувањето. 

Работничкиот совет на Работната организаци-
ја за шумарство, дрвна индустрија и пластика 
„ПРЕСПА" — Основна организација на здружен 
'груд Дрвна индустрија — Ресен 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА И З Б О Р (РЕИЗБОР) НА ИНДИВИДУАЛЕН Р А -
БОТОВОДЕН ОРГАН - Д И Р Е К Т О Р НА РО ЗА 
ШУМАРСТВО, ДРВНА И Н Д У С Т Р И Ј А И ПЛАС-
Т И К А „ПРЕСПА" - ОСНОВНА О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 
НА З Д Р У Ж Е Н ТРУД ДРВНА И Н Д У С Т Р И Ј А -

РЕСЕН 

Покра ј општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено висока школска подготов-
ка — шумарски факултет , со 6 години работно 
искуство; 

— да имаат морално-политпчки квалитети во 
вршењето на работната ф у н к ц и ј а ; 

— да не се под истрага; 
— да не се осудувани за кривично дело по член 

511 од Законот за здружениот труд и 
— да се д р ж а в ј а н и на С Ф Р Ј . 
Кон молбата кандидатите треба да ја приложат 

и следната документација : 
— диплома за завршено образование; 
— потврда за работно искуство, 
— лекарско уверение; 
— уверение дека не се под истрага и 
— уверение дека не се осудувани за кривично 

дело по член 511 од З З Т . 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат. 
Молбите со потребната документација да се 

достават на адреса: Р О за шумарство, дрвна индус-
трија ' и пластика „Преспа" — ООЗТ Дрвна индус-
трија — Ресен, со назнака за конкурсната комисија. 

Некомплетираните и ненавремено пристигнати-
те молби нема да бидат земени предвид при разгле-
дувањето. 

Советот н а Вишата земјоделска тико л а-Струмица 

распишува 
КОНКУРС 

з а мзбор-реизбор на наставник на одредено 
време по предметот Општонародна одбрана 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те предвидени во член 102 од Законот за високо-
то образование и член 104 од Статутот н а ш к о -
лата. 

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

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95 од Законот за редовни-
те судови -(„Службен весник на СРМ" број 17/79 
и 46/82), собранијата н а општините Центар и К а р -
пош об јавуваат дека ќ е и з в р ш а т избор н а судија 
на Општинскиот суд Скопје I — Скопје . 

Кандидатите з а избор на судии треба да ги ис -
полнуваат следните услови: 

— да се д р ж а в ј а н и на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југослави ја ; 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

в р ш е њ е на судиската ф у н к ц и ј а . 
Заинтересираните кандидати, пријавите со по-

требните документи, треба да ги достават до К о -
мисијата за п р а ш а њ а т а на изборите и именувања-
та на Собранието н а општината Центар ^о р о к од 
15 дена од денот на објавувањето на ова соопште-
ние. (404) 

Комисијата з а избор и именување на Собрание-
то на општината П р и л е п 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на о,пштината Прилеп ќ е врши 
избор на тројца судии во Општинскиот суд — При-
леп 

Кандидатите к о и ги исполнуваат условите пред-
видени во член 247 од Законот за д р ж а в н а т а уп -
рава ^„Службен весник н а СРМ" бр. 45/80) и по-
себните услови (предвидени во член 91 од Законот 
за редовните судови („Службен верник н а СРМ" 
бр. 17/79), при јавите да ги доставуваат до Коми-
сијата за избор и м е н у в а њ е на Собранието на 
општината Прилеп, в о рок до 15 дена сметано од 
денот н а об јавувањето во „Службен гласник на 
општината Прилеп", односно заклучно со 1 ноември 
1983 година. (403) 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 

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

О Б Ј А В У В А А Т 

дека ќе вршат избор на два јца судии на 
Општинскиот суд Скопје II — Скопје 

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

Пријавите, со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на 
општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето н а . соопштението. 

(405) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовни-
те судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
Собранието на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор (реизбор) на еден судија на 
Општинскиот суд во Охрид 

У с л О Б И : 
— кандидатите да се државјани на СФРЈ; 
— да се дипломирани правници со потребно 

искуство и стручно знаење, со положен пра-
восуден испит и 

— да имаат морално-политички (квалитети за 
вршење на судиската функција . 

Рокот за пријавување на заинтересираните кан-
дидати е 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи да ги доставуваат до Собра-
нието на општината Охрид-Комисија за избори и 
именувања, во гореозначешшт рок. (417) 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79) 
и член 2 од Законот за органите за водење на 
постапката по прекршоци („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/73), Комисијата за избори и именува-
ња на Собранието на општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе 'врши избор на ' 

1. еден судија на Општинскиот суд во Гос-
тивар и 

2. еден судија за прекршоци при Општинскиот 
судија за прекршоци — Гостивар. 

1. Кандидатите за судија на Општинскиот суд, 
покрај општите услови предвидени во Законот за 
здружениот труд, треба да ги исполнуваат и по-
себните услови предвидени во член 91 од Зако-
нот за редовните суд ОБРТ (,,Службен Бесни?: на 
СРМ" бр. 17/79). 

2. Кандидатите за судија за прекршоци при 
Општинскиот судија за прекршоци, покрај опш-
тите услови предвидени во Законот за здружениот 
труд, треба да ги исполнуваат и посебните усло-
ви предвидени во член 10 од Законот за органите 
за водење на постапката по прекршоци („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/73). 

3. Пријавите со потребните документи канди-
датите да ги доставуваат до Собранието на опш-
тината Гостивар, Комисија за избори и имену-
вања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
во весникот „Нова Македонија". 

(402) 

Собранието на општината Ку манов о 

О Б Ј А, В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на Опш-
тинскиот суд во Куманово на кого му истечува 
IV андатот 

Кандидатите, покрај општите услови предвиде-
ни со Законот, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

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

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

вршење на судиската функција . 
Молбите (пријавите) заедно со доказите дека ги 

исполнуваат пропишаните услови се доставуваат 
до Комисијата за избор и именување ма Собрание-
то на општината Куманово. 

Објавата е отворена 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен гласник на општината К у -
маново", „Службен весник на СРМ" и весникот 
„Нова Македонија". 

(372) 
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