
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 23 ноември 1977 
С к о п ј е 

Број 40 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
22 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

542. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ на 
седницата одржана на 15. XI. 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Изречената казна се прости на: 
1. Кадри Џетан Мирзо, од Дебар 
2. Киро Јован Величков, од Кочани 

П 

Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Димче Петко Стојановски, од Скопје 
2. Трајан Цане Анчевски, од с. Драчево 
3. Симон Јордан Марковски, од с. Могила III 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 
година на : 

1. Методија Киро Арсовски, од Драчево 
2. Блаже Борис Стојановски, од с. Саса 
3. Балказа Риза Демирова, од Кочани 
4. Мемет Зулфи Зендели, од Гостивар 

IV 

Изречената казна затвор од 6 месеци му се за-
мени со условна осуда со тоа што таа нема да се из-
врши ако осудениот во рок од 1 година не стори 
ново кривично дело на: 

1. Сали Шукри Сакипов, од Скопје 

V 

Неиздржаниот дел од казната им се заменува 
со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши 
ако осудените во рок од 1 година не сторат ново 
кривично дело на: 

1. Абдула-Абдулади! а Рамазан Амитовски, од 
Битола 

2. Љубиша Вучко Крашовиќ, од Куманово 
3. Ружди Ештереф Садики, од с. Љуботен 

VI 

Изречената казна затвор во траење од 2 месе-
ци им се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Нада Горѓи Петровиќ, од с. Пепелиште 
2. Арслан Суљо Љумановски, од Охрид 
3. Земо Аљо Мулиќ, од с. Лажани 

VII 

Изречената казна затвор во траење од 1 месец 
и се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудената во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Кристина Стефан Шопоска, од с. Мороишта VIII 

Изречената казна затвор во траење од 4 ме-
сеци им се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело: 

1. Драган Миле Стефановски, од Охрид 
2. Ангеле Миле Јосифовски, од Охрид 

IX 

Изречената казна затвор во траење од 3 месе-
ци му се заменува со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Симон Тане Велокленовски, од с. Јабланица. 

X 

Неиздржаниот дел од казната му се намали за 
6 месеци на: 

1. Павле Васил Бабунски, од с. Сопиште 
2. Марјан Горѓи Бозбокилос, од Скопје 
3. Раде Веле Велевски, од с. Мургашево 
4. Ламбе Санде Балковски, од Скопје 

XI 

Изречената казна затвор во траење од 4 ме-
сеци му се заменува со условна осуда со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 
години не стори ново кривично дело на: 

1. Илија Димитрија Недановски, од Битола 

ХII 

Неиздржаниот дел од казната затвор му се за-
менува со условна осуда со тоа што таа нема да се 
изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори 
ново кривично дело на: 

1. Хамди Хаса Хасан, од Урошевац 

ХIII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 06-614 
15 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, р. 
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543. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите 

и начинот на користење на средствата на соли-
дарноста за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 18/76) и 
член 11 од Договорот за формирање на средства 
на солидарноста на народите и народностите на 
Југославија и републиките и автономните покраини 
за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди („Службен лист на СФРЈ" бр. 44/74), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА ЗА 
УКАЖУВАЊЕ ПОМОШ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТОЛМИН 

1. Од средствата на солидарноста на Соција-
листичка Република Македонија за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди на оп-
штината Толмин во СР Словенија и се даваат 
5.271.800 динари за отстранување на последиците 
од земјотресот кој настанал во 1976 година. 

2. Средствата на солидарноста од претходната 
точка се даваат без обврска на враќање, а ќе се 
користат за изградба на училиштето „Гоце Делчев" 
во с. Брегин, општина Толмин, СР Словенија со-
гласно протоколот од одржаниот состанок во с. 
Брегин меѓу претставниците на СР Македонија и 
СР Словенија на ден 29. VI. 1976 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Број 12-2328/1 
9 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

544. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ВИШИ СО-

ВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност виши советник во 
Извршниот совет Перо Менковски, поради замину-
вање на друга должност. 

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

Број 12-2122/1 
28 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

545. 
Врз основа на член 19 од Законот за сценско-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТО-
ВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАР-

МОНИЈА 

I. Се разрешува од должноста индивидуален 
работоводен орган на Македонската филхармонија 
Серафим Муратовски, поради истечување на ман-
датот. 

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

Број 12-1975/1 
15 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

546. 
Врз основа на член 19 од Законот за сценско^ 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМО-

НИЈА 

I. За индивидуален работоводен орган на Ма-
кедонската филхармонија се именува Киро Дави-
довски, вонреден професор на Високата музичка 
школа во Скопје. 

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

Број 12-1976/1 
15 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

547. 
Врз основа на член 31 од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/73), Извршниот совет на Собранието на 
СРМ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ДАВАЊЕ ОЦЕНКА ПО ЧЛЕН 30 И ЗА 
ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО ЧЛ. 46 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИ-

РАЊЕ 

I. За претседател, членови и заменици членови 
на Стручната комисија за давање оценка по член 
30 и за давање мислење по член 46 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, ве имену-
ваат: 

а) за претседател: 
инж. Владо Косевски, помошник републички 

секретар за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања; 
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б) за членови: 
1. инж. Јован Цветковски, потсекретар во Ре-

публичкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство, заменик инж. Методи Боев, советник во Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство; 

2. м-р Иван Димитровски, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија и трговија, 
заменик Боро Равњански, советник на републички-
от секретар за индустрија и трговија; 

3. инж. Илија Илиевски, самостоен советник во 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана, за-
меник Божо Ристовски, виш инспектор во Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбрана; 

4. Борис Чаушевски, дипл. сообраќаен ин-
женер во Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи, заменик Добривој Тушев, дипл. град. инж. 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти; 

5. д-р Костадин Грековски, главен републички 
санитарен инспектор, заменик д-р Данаил Симов-
ски, советник на републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика; 

6. м-р Љубомир Тодоровски, советник на репуб-
личкиот секретар за сообраќај и врски, заменик Пе-
тар Стојковски, градежен инженер во Републички-
от секретаријат за сообраќај и врски; 

7. Перо Кецкаровски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за култура, заменик Зоран То-
доровски, стручен соработник во Републичкиот се-
кретаријат за култура; 

8. Александар Груевски, потпретседател на Ко-
митетот за туризам и угостителство, заменик Јово 
Векиќ, советник во Комитетот за туризам и уго-
стителство. 

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

Број 12-2067/1 
28 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

548. 
Врз основа на член 7 од Законот за филмот 

(„Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИ-
ОТ СОВЕТ НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛ-

МОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ" ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Работничкиот совет на РО за 
производство на филмови „Вардар-филм" — Скоп-
је, се именуваат: 

1. Христо Андонов — Пољански, редовен про-
фесор на Филозофско-историскиот факултет — 
Скопје; 

2. Цветан Станоевски, новинар во НИП „Нова 
Македонија" — Скопје; 

3. Трајче Черепналковски, член на Секретари-
јатот на Претседателството на Републичката кон-
ференција на Сојузот на социјалистичката млади-
на на Македонија. 

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

Број 12-2065/1 
26 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

549. 
Врз основа на член 67 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70, 
20/71, 35/71 и 34/72), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРО-
ФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛА-

ДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за из-
готвување на предлог за избор на директор на Цен-
тарот за професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух во Скопје се именуваат: 

1. Никола Шалваринов, претседател на Ошгте-
ствено-политичкиот собор на Собранието на оп-
штината „Гази Баба" — Скопје; 

2. Стеван Зорба, директор на Заводот за уна-
предување на предучилишното воспитување и ос-
новното образование на град Скопје; 

3. Горѓи Каранфилски, дефектолог во Центарот 
за слух, говор и глас — Скопје. 

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

Број 12-2083/1 
28 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р, 

550. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ИСТОРИЈА ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Институтот за национална исто-
рија, поради истек на мандатот на Перо Коробар. 

П. За член на Советот на Институтот за наци-
онална историја во Скопје, се именува 

Љубомир Трајков, директор на Гимназијата 
„Кочо Рацин" во Титов Велес (историчар). 

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

Број 12-2068/1 
28 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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551. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗА-
ВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Собирот на работните луѓе на Заводот 
за водостопанство на СР Македонија поради истек 
на мандатот на: 

Ангел Атанасов и 
Анастас Демировски. 
П. За членови на Собирот на работните луѓе на 

Заводот за водостопанство на СРМ се именуваат: 
1. Соколовски, дипл. инж. Василие, потпретсе-

дател на Собранието на општината Прилеп; 
2. Ангеловски, инж. Ангел, вонреден професор 

на Градежниот факултет во Скопје. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Број 12-2066/1 
28 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

552. 
Врз основа на член 16 став 1 и член 46 став 1 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБ-
ЛИЧКИ РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И 
ТРГОВИЈА 

1. Јован Симонов, главен републички рудар-
ски инспектор во Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија, повторно се именува на ис-
тата функција. 

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

Број 12-2284/1 
24 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

553. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Стојан Стојановски, шеф на Правната 
служба на Сложената организација на здружениот 
труд „Жито-Македонија" — Скопје. 

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

Број 12-2285/1 
24 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

554. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за осно-

вање Завод за геодетски и фотограметриски работи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/77), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИ-
ОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФО-

ТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ 

1. За членови на Работничкиот совет на За-
водот за геодетски и фотограметриски работи се 
именуваат: 

1. Роза Русо, потсекретар во Републичкиот се-
кретаријат за финансии и 

2. Владимир Косевски, помошник на републич-
киот секретар за урбанизам, станбени и комунални 
прашања. 

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

Број 12-2286/1 
24 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

555. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката г) на ставот 2 
на член 4 од Методологијата за аналитичка процена 
на работните места на Заедницата за осигурување 
имоти и лица „Македонија" од Скопје, деловна еди-
ница — филијала во Охрид, донесена на собирот на 
работните луѓе на 15 април 1977 година и на табе-
ларниот преглед како составен дел на оваа мето-
дологија, во делот во кој се утврдени мерилата по 
основот вложен труд и резултати од трудот, по одр-
жаната јавна расправа на 21 септември 1977 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката ѓ) на ставот 2 на член 
4 од Методологијата за аналитичка процена на ра-
ботните места на Заедницата за осигурување имоти 
и лица ,,Македонија" од Скопје, деловна единица 
— филијала во Охрид, донесена на собирот на ра-
ботните луѓе на 15 април 1977 година и на табе-
ларниот преглед како составен дел на оваа методо-
логија, во делот во кој се утврдени мерилата по 
основот вложен труд и резултатите од трудот. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Заедницата за осигурување имоти и 
лица „Македонија" од Скопје, деловна единица — 
филијала во Охрид на начинот предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решението У. бр. 56/77 од 29 
јуни 1977 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на оспорената одредба на 
методологијата за аналитичка процена на работни-
те места и на табеларниот преглед означен во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што основано се по-
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стави прашањето за нејзината согласност со наче-
лото на наградување според вложениот труд содр-
жано во членот 22 од Уставот на СР Македонија како 
и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73), поради 
тоа што вложениот труд и резултатите од трудот 
на работниците со методологијата се утврдени како 
посебен основ за распределба на средствата за 
лични доходи и по овој основ посебно се утврдени 
мерила. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека во оспорената ме-
тодологија за аналитичка процена на работните 
места постои разработен систем на утврдени осно-
ви и мерила за мерење на претпоставениот придо-
нес на работниците. Така, во членот 3 се утврдени 
основите, а во членот 4 мерилата за секој основ од-
делно кој пак основ од своја страна е расчленет 
на степени и за секој степен е утврдено посебно 
мерило. Меѓутоа, под точка ѓ) на ставот 2 на член 4 
од оспорената методологија како посебен основ за 
утврдување на вредноста на работите и работните 
задачи е предвиден основ — вложен труд и резул-
татите од работата, а како елементи на овој основ 
се: остварените заштеди во работата, ефикасноста 
во користењето на работното време, навременото из-
вршување на работите и работните задачи, креа-
тивноста и рационализацијата. И овој утврден ос-
нов, како и другите определени основи е степену-
ван и тоа: I степен со 20 бода — просечни резул-
тати; П степен со 40 бода — добри резултати; Ш 
степен со 60 бода — многу добри резултати; IV 
степен со 80 бода — одлични резултати; и V сте-
пен со 100 бода — пофални резултати. 

Испитувајќи ја понатаму оспорената методоло-
гија во смислата дали таа предвидува начин на 
утврдување на резултатите од вложениот труд, Су-
дот утврди дека во оваа методологија не е разра-
ботен системот за вреднување на реализираниот 
труд на работниците, туку всушност претставува 
одредено повторување на други дадени основи. 

Составен дел на оспорената методологија е и 
табеларниот преглед со одредени показатели и 
определен број на бодови за секое работно место 
— аналитичка процена на работните места по еле-
менти од методологијата за филијалата Охрид. 
Според овој табеларен преглед, покрај другите ос-
нови, предвидениот основ — вложен труд и резул-
тати од трудот се вреднувани на тој начин што за 
работното место директор на филијалата по овој 
основ се утврдени фиксно 100 бодови (V степен — 
пофални резултати); за работното место чистач во 
филијалата во Охрид и во експозитурата во Ки-
чево се утврдени 40 бода (П степен — добри резул-
тати); а за чистачите во експозитурите во Ресен, 
Дебар и Струга не се утврдени мерила за опре-
делениот основ, туку личниот доход е определен 
паушално т. е. само бројот на бодовите со кои се 
вреднува ова работно место. За сите други работни 
места по овој основ се определени фиксно по 60 
бода (III степен — многу добри резултати). 

Во согласност со начелото за распределба спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд, на секој работник со порастот 
на продуктивноста на неговиот и вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд му припаѓа од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Исто така и според ставот 1 на член 
12о од Законот за здружениот труд (,,Службен лист 
на СФРЈ" бр. 53/76) личниот доход на работни-

кот се утврдува според резултатите од неговиот 
труд и според неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен труд и со управувањето и стопанису-
вањето со општествените средства, како и со свој 
и општествен минат труд, го дал за зголемувањето 
на доходот на основната организација, во соглас-
ност со начелото на распределбата според трудот 
и сразмерно со порастот на производноста на својот 
труд и на трудот на работниците во другите основ-
ни организации со кои ги здружил трудот и сред-
ствата, а и на вкупниот општествен труд. 

Со оглед на тоа што личниот доход на работ-
никот се утврдува според резултатите од неговиот 
труд и според неговиот личен придонес што го дал 
за зголемувањето на доходот на работната органи-
зација, Судот смета дека вложениот труд и ре-
зултатите од трудот можат да се утврдуваат и да 
се оценуваат по извршувањето на планираните ра-
боти односно работни задачи. Дали работникот ќе 
постигне просечни, надпросечни или подпросечни 
резултати не е можно однапред да се утврди, туку 
само по извршувањето на работите и работните за-
дачи. Затоа бројот на бодовите кои се добиваат за 
степенот на извршувањето на работите и работ-
ните задачи не може да се предвидуваат во старт-
ниот основ на личниот доход на работникот како 
што е предвидено во табеларниот преглед. „Вло-
жениот труд и резултатите од трудот", така како 
што се утврдени во оспорената методологија и табе-
ларниот преглед, всушност можат да претставуваат 
елемент на претпоставен придонес со оглед на зна-
ч е н о т о на работата односно работната задача, но 
не можат да бидат основ и мерило за наградување 
во врска со остварените резултати во работата. 
Фактично на овој начин еден ист основ „вложен 
труд и резултатите од вложениот труд" се вреднува 
два пати што по мислењето на овој Суд не е во 
согласност со уставното начело за наградувањето 
според вложениот труд и резултатите од трудот. 
Со оглед на тоа што со оспорената методологија за 
аналитичката процена на работните места и со та-
беларниот преглед „вложениот труд и резултатите 
од трудот" се утврдени како основ за распределба 
на средствата за лични доходи на работниците и 
влегуваат во стартната основа на личниот доход на 
работникот и тоа во непроменлив износ што ра-
ботникот го добива секој месец во годината како 
аконтација на личниот доход, Судот утврди дека 
точката ѓ) на ставот 2 на член 4 од оспорената ме-
тодологија и табеларниот преглед не се во соглас-
ност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, со 
ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците на здружениот труд, 
како и со ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У.бр. 56/77 
21 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

556. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за распределба на 
личните доходи на Работната организација рудници 
за олово и цинк „Злетово-Саса" во Пробиштип до-
несен од работничкиот совет на 14 јули 1971 годи-
на, како и уставноста и законитоста на Табеларниот 
преглед со стартните основи на Самоуправната спо-
годба за систематизација на работните места со 
стартни основи на Основната организација на здру-
жениот труд „Саса" во Македонска Каменица, во 
состав на Работната организација рудници за олово 



Стр. 894 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 ноември 1977 

и цинк „Злетово-Саса" во Пробиштип, усвоена од 
работниците на собирите од 16 и 17 јуни 1975 го-
дина, а посебно за работното место „сменски ком-
пресорист" предвидено под реден број 344 од та-
беларниот преглед, по јавната расправа одржана 
на 21 септември 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 
на личните доходи на Работната организација руд-
ници за олово и цинк „Злетово-Саса" во Проби-
штип, донесен од работничкиот совет на 14 јули 
1971 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на Табеларниот преглед со 
стартни основи на Самоуправната спогодба за си-
стематизација на работните места со стартни ос-
нови на Основната организација на здружениот 
труд „Саса" во Македонска Каменица, во состав 
на Работната организација рудници за олово и цинк 
„Злетово-Саса" во Пробиштип, усвоен од работ-
ниците на собирите од 16 и 17 јуни 1975 година, а 
посебно за работното место „сменски компресори^" 
предвидено под реден број 344 од табеларниот пре-
глед. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", во Работната организација рудници за 
олово и цинк „Злетово-Саса" во Пробиштип и во 
Основната организација на здружениот труд „Саса" 
во Македонска Каменица, на начинот определен за 
објавување на општите акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 66/77 од 8 јули 
1977 година поведе постапка за оценување зако-
нитоста на правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата согласност со членовите 4 и 76 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/73) како и за оценување уставноста и 
законитоста на табеларниот преглед со стартните 
основи од спогодбата исто така означена во точката 
1 од оваа одлука затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со членот 23 од 
Уставот на СР Македонија, со ставот 3 на член 
42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд како и со ставот 1 
на член 127 од Законот на здружениот труд, а за 
работното место „сменски компресори^" предви-
дено под реден број 344 од табелата, затоа што ос-
новано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со ставот 1 на членот 10 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и со ставот 1 на членот 168 од Законот за 
здружениот труд. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека Правилникот за распре-
делба на личниот доход во рудниците за олово и 
цинк „Злетово-Саса" во Пробиштип е донесен од 
работничкиот совет на 14 јули 1971 година и дека 
со него се утврдени основи и мерила за учеството 
на работниците во распределбата на личниот до-
ход. Исто така Судот утврди дека основите и ме-
рилата за распределба на личниот доход се утврде-
ни врз основа на критериумите кои се вградени во 
правилникот, а се изготвени како резултат на по-
себна анализа на работните места во рудниците 
„Злетово-Саса" во Пробиштип. 

Според членот 76 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд, 
работниците во основните организации на здруже-
ниот труд се должни своите меѓусебни односи да 
ги уредат во согласност со одредбите од овој закон 
до крајот на 1973 година. 

Со оглед на тоа што работниците во основната 
организација на здружениот труд не ги усогласиле 
своите меѓусебни односи, односно Правилникот за 

распределба на личниот доход во Рудници за олово 
и цинк „Злетово-Саса" во Пробиштип е донесен 
од работничкиот совет, а не е усвоен од работни-
ците, Судот оцени дека е во спротивност со члено-
вите 4 и 76 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд. 

6. Судот исто така утврди дека со Самоуправ-
ната спогодба за систематизација на работните ме-
ста со стартни основи, работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Саса" во Маке-
донска Каменица ги утврдиле работните места, бро-
јот на работниците, делокругот на работите на ра-
ботното место, условите кои работникот мора да ги 
исполнува за прием и распоредување за секое ра-
ботно место, како и дека за секое работно место се 
утврдени стартните основи (бодовите) со кое истото 
учествува во распределба на средствата за личен 
доход. Судот потоа утврди дека во табеларниот 
преглед е определена стручната подготовка, односно 
потребната квалификација за работните места, ра-
ботното искуство и бројот на работниците за секое 
работно место утврдено во систематизацијата. Под 
реден број 344 од прегледот е утврдено работното 
место „сменски компресори^" за кое се предви-
дува стручна подготовка на висококвалификуван 
работник со работно искуство од 7 години. 

Со Правилникот за стручната подготовка и дру-
гите услови за вршење работи во работни органи-
зации кои имаат електроенергетски, котларски и 
други енергетски постројки и садови под при-
тисок („Службен лист на СФРЈ" бр. 47/64), се опре-
делува стручната подготовка и другите услови кои 
треба да ги исполнуваат лицата во работните орга-
низации кои имаат електроенергетски, котларски и 
други енергетски постројки, како и садови под при-
тисок, а ги вршат работите поврзани за работата 
на тие постројки односно садови. Со овој правил-
ник е одредена и стручната подготовка и другите 
услови кои треба да ги исполнуваат лицата што 
вршат работи поврзани со работата на работното 
место „машинист на компресорска станица". Според 
членот 12 од правилникот, работите на „машинист 
на компресорска станица" може да ги врши работ-
ник со стручна подготовка на квалификуван ма-
шинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар 
или автоелектромеханичар, кој по практична рабо-
та од три години во производство или на поправ-
ки на компресори или нивни уреди, односно со ра-
кување под надзор со компресорски станици, од 
кои најмалку шест месеци на ракување со компре-
сорски станици, ќе положи соодветен стручен испит, 

Согласно ставот 1 на членот 10 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, својство на работник во здруже-
ниот труд се стекнува под услови утврдени во ос-
воената организација на здружениот труд и под 
услови утврдени со закон, општествен договор или 
самоуправна спогодба, а според ставот 1 на член 
168 од Законот за здружениот труд работен однос 
може да заснива секој оној што ги исполнува усло-
вите што работниците во основната организација 
ќе ги утврдат според потребите на процесот на тру-
дот, условите на трудот, работите и работните за-
дачи во таа организација во согласност со самоу-
правниот општ акт и со законот. 

Според мислењето на Судот правилникот пред-
видува минимум услови по однос на стручната 
подготовка, односно квалификација кои треба да 
ги исполнуваат лицата што вршат одредени рабо-
ти, односно со него се пропишуваат услови кои га-
рантираат сигурност и безбедност во работењето, а 
самоуправно право е на работниците да ги мену-
ваат тие услови во смисла на нивно пооштрување 
со цел да се постигне поголем квалитет во рабо-
тењето. Со оглед на изнесеното Судот утврди дека 
табеларниот преглед на самоуправната спогодба 
со стартните основи, а посебно за работното место 
р,еменски компресори^" предвидено под реден број 
344 од табелата не е во спротивност со ставот 1 на 
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членот 10 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд и ставот 
1 на членот 168 од Законот за здружениот труд. Ме-
ѓутоа, Судот смета дека спротивно му е на устав-
ното начело за распределба според трудот утвр-
дено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
ако на работникот кој нема соодветна стручна под-
готовка, односно квалификација, личниот доход му 
се намалува по сите основи. Според мислењето на 
Судот, на уставното начело за распределба според 
трудот не би му било спротивно намалувањето на 
стартниот основ на личниот доход на работник 
кој ја нема соодветната стручна подготовка но само 
доколку тоа намалување се врши по основот на 
стручна подготовка, а не по сите основи. 

7. Разгледувајќи ја самоуправната спогодба Су-
дот во претходната постапка утврди дека во неј-
зиниот табеларен преглед за секое работно место 
се определени бодови во глобален износ, односно 
дека не содржи основи и мерила за вреднување на 
трудот, а стартните основи се определени според 
критериумите што се утврдени во Правилникот за 
распределба на личниот доход во рудниците за 
олово и цинк „Злетово-Саса" во Пробиштип. Ме-
ѓутоа на јавната расправа Судот утврди дека старт-
ните основи за секое работно место од табеларниот 
преглед не се определени во глобален износ, од-
носно се определени врз основа критериумите, ос-
новите и мерилата од правилникот за распределба 
на личните доходи кои се изготвени врз основа на 
посебна анализа на работните места во рудниците 
„Злетово-Саса" во Пробиштип извршена во 1970 го-
дина и оцени дека не е во спротивност со членот 
23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 3 на 
член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд како и ставот 1 
на член 127 од Законот за здружениот труд. 

Врз основа изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 66/77 Претседател 
21 септември 1977 година на Уставниот суд на 

Скоп ј е Македониј а, 
д-р Асен Групче, с. р. 

551 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на ставот 2 на член 2 од 
Одлуката за заштита на јавниот ред и мир на по-
драчјето на општината Струга, донесена на 28 јули 
1975 година, по јавната расправа одржана на 21 
септември 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 2 од Одлуката 

за заштита на јавниот ред и мир на подрачјето на 
општината Струга, донесена на 28 јули 1975 година 
(,.Службен гласник на општината Струга" бр. 
5/75). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Собранието на општината Струга 
на начин предвиден за објавување на прописите и 
општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на ставот 2 на член 
2 од одлуката означена во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со ставот 4 на член 7 од За-
конот за прекршоците против јавниот ред и мир 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/72). 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судот утврди дека во ставот 2 на член 2 од ос-
порената одлука е определено дека се забранува 
употребата на јавни звучници, разгласни станици, 
засилувачи и Микрофони, освен за јавни соопште-
нија, пренесување на говори и други јавни настапи 
и настани организирани од државните органи и 
органите на општествено-политичките организации. 

Според ставот 1 на член 7 рд Законот за пре-
кршоците против јавниот ред и мир е предвидено 
карушувачот на мирот на други со пеење, корис-
тење на музички инструменти, радио и телевизи-
ски приемници и други уреди (магнетофони, џу-
бокси и сл.) освен на вообичаени веселби како и 
со механички извори на врева (мотор и сл.) да се 
казни со парична казна до 3.000 динари. Во ставот 
4 на овој член од законот е определено дека оп-
штината со пропис ќе утврди во кои случаи и под 
какви услови се смета дека е нарушен мирот од 
ставот 1 на овој член. Според тоа со оваа одредба 
општината е овластена со свој пропис само побли-
ску да ги одреди случаите и условите кога ќе се 
смета дека е нарушен јавниот ред и мир во смис-
лата на ставот 1 на член 7 од законот. Користеј-
ќи го ова овластување собранието на општината 
ја донело оспорената одлука, меѓутоа во ставот 2 
на член 2 предвидело забрана да се употребуваат 
јавни звучници, разгласни станици и слично, ос-
т.ен за јавни соопштенија, пренесување на говори и 
други јавни настапи и настани организирани од 
државните органи и органите на општествено-по-
литичките организации. 

Од изложеново произлегува дека Собранието на 
општината Струга ги пречекорило овластувањата 
од ставот 4 на член 7 од Законот за прекршоците 
против јавниот ред и мир, бидејќи во ставот 2 на 
член 2 од оспорената одлука, таа предвидела гене-
рална забрана да се употребуваат јавни звучници, 
разгласни станици и Микрофони, без оглед на тоа 
дали се нарушува мирот на други. Судот смета 
дека општината може да одреди прекршок и да 
пропише санкција како што сторила во ставот 2 на 
член 2 од оспорената одлука но не општо, туку таа 
требала да ги утврди случаите и условите кога 
прекршувањето на таа забрана претставува пре-
кршок од областа на јавниот ред и мир, односно 
кога со употребата на споменатите технички сред-
ства се нарушува мирот на другите. 

Со оглед на изнесеното Судот реши како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 37/77 Претседател 
21 септември 1977 година на Уставниот суд на 

Скопје Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

558. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за распределба на 
личните доходи на работниците, донесен на 17 јули 
1972 година од работничкиот совет на Основната 
организација на здружен труд Шумско стопанство 
„Малешево" во Берово во состав на Здружената 
дрвна индустрија и шумарство „Треска" во Скопје, 
на седницата одржана на 6 октомври 1977 година 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 

на личните доходи на работниците, донесен од ра-
ботничкиот совет на Основната организација на 
здружен труд Шумско стопанство „Малешево" во 
Берово во состав на Здружената дрвна индустрија 
и шумарство „Треска" во Скопје на седницата одр-
жана на 17 јули 1972 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жен труд Шумско стопанство „Малешево" во Бе-
рово на начинот предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија пред-
лог за оценување законитоста на правилникот оз-
начен во точка 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот овој правилник бил незаконит за-
тоа што е донесен од работничкиот совет на основ-
ната организација на здружен труд, а не непосред-
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но од самите работници со склучување на самоу-
правна спогодба и што до сега не бил усогласен со 
одредбите на сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд. 

4. Во одговорот на наводите изнесени во пред-
логот Основната организација на здружениот труд 
Шумско стопанство „Малешево" во Берово не ос-
порува дека означениот правилник не бил сообра-
зен со одредбите од сојузниот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд. 
Како причина за тоа во одговорот се наведува не-
мањето на стручен кадар во основната организа-
ција на здружениот труд. Со оглед на тоа што ос-
порениот правилник не бил сообразен со одредбите 
од означениот сојузен закон тој, според наводите 
во одговорот, последните неколку години воопшто 
не се применувал, иако не бил укинат со ниедна 
одлука. Распределбата се вршела по пат на доне-
сување на одлуки од страна на работничкиот совет 
односно од собирот на работниците. 

5. Разгледувајќи го оспорениот правилник и ис-
питувајќи ги предлогот и одговорот на наводите 
изнесени во предлогот Судот на седницата утврди 
дека правилникот е донесен од работничкиот совет 
на Основната организација на здружениот труд 
Шумско стопанство „Малешево" во Берово во со-
став на" Здружената дрвна индустрија и шумар-
ство „Треска" во Скопје. 

Според членот 4 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) работниците 
во основната организација на здружениот труд ги 
утврдуваат со самоуправна спогодба што се склу-
чува во писмена форма основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи. Со членот 
5 од овој закон е предвидено дека самоуправната 
спогодба се смета за склучена кога две третини од 
вкупниот број на работниците во основната орга-
низација ќе дадат писмена изјава со која ги при-
фаќаат правата и обврските утврдени со предло-
гот на самоуправната спогодба. Според членот 76 
од истиот закон работниците во организациите на 
здружениот труд беа должни своите меѓусебни од-
носи во здружениот труд да ги уредат во согласност 
со одредбите на овој закон до крајот на 1973 го-
дина. Со ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76) е 
предвидена обврска работниците во основната ор-
ганизација да ги утврдат основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. Спо-
ред членот 462 од овој закон работниците во основ-
ната организација со лично изјаснување одлучуваат 
за неотуѓивите права со референдум, на собири на 
работници, со потпишување односно со давање на 
посебни изјави во писмена форма и со други об-
лици на лично изјаснување утврдени во законот, со 

статутот или со самоуправната спогодба, додека 
со членот 463 од истиот закон е предвидено работ-
ниците во основната организација со референдум 
да одлучуваат, меѓу другото, и за основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците. 

Судот смета дека од означените законски од-
редби несомнено произлегува заклучок дека по 1 
јануари 1974 година за распределбата на средства-
та за лични доходи, како за неотуѓиво право на ра-
ботникот, одлучуваат самите работници преку са-
моуправна спогодба што ја склучуваат во писмена 
форма по постапка пропишана со закон. Според 
тоа од овој датум па натаму работничкиот совет 
не е веќе со закон овластен орган за одлучување 
за распределбата на средствата за лични доходи на 
работниците. Затоа, оние самоуправни општи акти 
кои до означениот датум, до кога требаше да се 
сообразат со одредбите на Законот за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, не се 
сообразија со неговите одредби, тие по тој датум, 
според мислењето на Судот, се сметаат за незако-
н и т и како такви не би можеле да се примену-
ваат, што ја налага потребата од нивно елимини-
рање од постојниот правен поредок. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен од работничкиот совет на основната орга-
низација, што до 31 декември 1973 година не бил 
сообразен со одредбите на сојузниот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд, што и по 1 јануари 1974 година е во важ-
ност, бидејќи со ниеден самоуправен општ акт не 
е ставен вон сила и со тоа елиминиран од постој-
ниот правен поредок и што, поради тоа, дава мож-
ност да се применува во практиката, Судот оцени 
дека тој не е во согласност со членовите 4, 5 и 76 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд како и со членовите 
127, 462 и 463 од Законот за здружениот труд. 

6. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, Судот ја донесе на седница без одр-
жување на јавна расправа, затоа што оцени 
дека за натамошното разјаснување на состој-
бата на работите по предметот не е неопходно при-
суство на учесниците во постапката. 

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

У. бр. 112/77 Го заменува претседателот 
6 октомври 1977 година на Уставниот суд на 

Скопје Македонија, 
Судија 

Петар Лештаров, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРА1 
ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

317. 
Врз основа на член 9 став 1 точка 3, а во 

врска со член 31, 32 и 50 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на образованието и член 
27 став 3 од Статутот на Општата заедница на обра-
зованието, Собранието на Општата заедница на 
образованието, на седницата одржана на 17 ноем-
ври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на стапките на 
придонесите за насоченото образование за 1977 ТО-

ГИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
дина („Службен весник на СРМ", бр. 8/77), во точ-
ката 1, по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 

„По исклучок, стапката од ставот 1, алинеја 1 
од оваа точка, за плаќање на придонесот од дохо-
дот на основните организации на здружен труд, 
нема да се применува за месеците ноември и декем-
ври 1977 година". 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-1952/1 
17 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. Димче Левков, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА дејност за финансирање на Општинската заедница 
ДЕЦАТА — ГЕВГЕЛИЈА за општествена заштита на децата — Гевгелија. 

318. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 60 од Законот за 
определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 273 и 276 од Статутот на оп-
штина Гевгелија, Собранието на општина Гевгелија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 10 јуни 1977 година и Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Гевгелија, на сед-
ниците одржани на 27 декември 1976 година и 18 
октомври 1977 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ДЕЦАТА - ГЕВГЕЛИЈА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите: од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност и од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска и нестопанска 

Член 2 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата за 1977 година изнесуваат: 

— 0,45% од бруто личниот доход од работен 
однос; 

— 1% од личен доход од земјоделска дејност; 
— 10/о од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и нестопанска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 01-100/1 
10 јуни 1977 година 

Гевгелија 

Потпретседател 
на Соборот на здруже-

ниот труд, 
Ангел Пеев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на општина 

Гевгелија, 
Андон Тасев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СИЗ за 
општествена заштита на 

децата — Гевгелија, 
Митко Шарланџиев, с. р. 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

319. 
Врз основа на член 254 од Статутот на општи-

ната Куманово, Собранието на општината Куманово, 
на заедничка седница на Соборот на здружениот 
труд, Општествено-политичкиот собор и Соборот 
на месните заедници, одржана на 3 октомври 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС 
ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ, УЧИЛИШНИ, 

СПОРТСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Се воведува местен самопридонес за изградба 

на комунални, училишни, спортски и здравствени 
објекти за потребите на граѓаните и работните луѓе 
од град Куманово и населбите Бедиње и Проевце. 

Обврзници на самопридонесот се граѓаните чие 
постојано место на живеење е град Куманово и на-
селбите Бедиње и Проевце. 

Член 2 
Со средствата од самопридонесот ќе се градат 

комунални, училишни, спортски и здравствени об-
јекти според програмата што ќе ја донесе Собра-
нието на општината. 

Член 3 
Самопридонесот се воведува за 5 години почну-

вајќи од 1 јануари 1978 година. 

Член 4 
Самопридонесот се плаќа во пари и изнесува: 
1. вработените плаќаат според нето исплатен 

личен доход, а пензионерите па износот од пензи-
јата по стапка од 2%; 

2. обврзниците на данокот од личен доход од 
земјоделска дејност на катастарскиот приход по 
стапка од 1%; 

3. обврзниците на данокот од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност како основици за пресметување ќе се зема 
онаа основица која служи за оданочување според 
Законот за даноците на граѓаните по стапка од 
2%; и 

4. обврзниците кои данокот од личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност го плаќаат во годишен паушален износ, осно-
вицата за пресметување се утврдува така што утвр-
дениот годишен паушален износ се зголемува пет-
кратно и на тој износ се пресметува самопридоне-
сот по стапка од 2%. 

Член 5 
За вработените самопридонесот се пресметува и 

плаќа при секоја исплата на личниот доход. 
За пензионерите самопридонесот се пресметува 

и плаќа при секоја исплата на пензијата. 
Пресметувањето и наплатување на самопри-

донесот на обврзниците од претходните ставови го 
врши исплатителот на личниот доход односно пен-
зијата. 

Член 6 
Пресметувањето и наплатата на самопридонесот 

за обврзниците од член 4 точка 2, 3 и 4 го врши 
Управата за приходи на Собранието на општината 
Куманово. 

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 
застареноста, присилната наплата и друго на са-
мопридонес^ се применуваат соодветни одредби од 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Пресметаниот и наплатениот самопридонес од 

членот 5 на оваа одлука се уплатува при Службата 
за општествено книговодство филијала Куманово на 
сметка 40900-842-015-794 - Местен самопридонес од 
работниците вработени во општествениот сектор и 
пензионерите. 
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Пресметаниот и наплатениот самопридонес од 
член 6 од оваа одлука се уплатува на сметка 846/16 
— Збирна преодна сметка на приходите од граѓа-
ните и граѓанско-правните лица при СОК — фили-
јала Куманово. 

Член 8 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 

Секретаријатот за финансии на Собранието на оп-
штина Куманово. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штина Куманово" и „Службен весник на СРМ". 

Бр. 07-7355/1 Претседател 
3 октомври 1977 година ' на Собранието на општина 

Куманово Куманово, 
Методи Петровски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
320. 

Врз основа на член 12-а од Статутот на Фон-
дот за заеднички резерви на град Скопје и Законот 
за формирање и употреба на средствата на фондо-
вите за заеднички резерви („Службен весник на 
СРМ", бр. 32/70 и 47/73), Собранието на Фондот за 
заеднички резерви на град Скопје, на седницата 
одржана на 31 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКА ЗА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА 
ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
Член 1 

Стапката за издвојување на средства од доходот 
на основните организации на здружен труд во сред-
ствата на Фондот за заеднички резерви на град 
Скопје изнесува 4%. 

Службени објави 
О Б Ј А В А 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 26 од Законот за 
семе („Службен весник на СРМ", бр. 18/73), обја-
вува дека од Регистарот на производителите на 
семе се бришат следните организации на здруже-
ниот труд: 

— Центарот за унапредување на земјоделството 
— Битола, рег. бр. 21 — решение број 10-УП/1о-183 
од 8. X. 1974 година; 

— Земјоделската задруга „Ран Производ" — 
Куманово, во рег. бр. 14, решение бр. 10-УП/1о-137 
од 31. VII. 1974 година. 

О Б Ј А В А 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУ-
ВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 26 од Законот за се-
ме („Службен весник на СРМ", бр. 18/73), објавува 
дека од Регистарот на доработувачи на семе се бри-
шат следните организации на здружениот труд: 

— Центарот за унапредување на земјоделството 
— Битола, рег бр. 21, решение бр. 10-УП/1о-183 од 
8. X. 1974 година; 

— Земјоделската задруга „Ран производ" — 
Куманово, рег. бр. 14, решение број 10-УП/1о-137 од 
31. III. 1974 година. 

Стапката од претходниот став се пресметува од 
остварениот доход намален за износот на пресме-
таните лични доходи и законските и договорените 
обврски што се однесуваат на работењето за перио-
дот во кој е остварен доходот (основица за прес-
метување). 

Член 2 
Стапката од претходниот член, за издвојување 

на средствата во Фондот, се применува по заврш-
ните сметки за 1977 година. 

Член 3 
Одлуката ја спроведува Службата на општест-

веното книговодство — Филијала во Скопје. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 

Претседател, 
Тодор Мазневски, с. р. 

О Б Ј А В А 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 20 став 2 од Зако-
нот за саден материјал („Службен весник на СРМ", 
бр. 10/73), објавува дека од Регистарот на произ-
водители на саден материјал се брише Земјоделско-
индустриската трговска организација „Прогрес" — 
Ѓорче Петров — Скопје — рег. бр. 13 и решение бр. 
УП/10-182 од 17. ХП. 1975 година. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје заведен е спор 
за неосновано збогатување по правната работа на 
тужителот Интересна заедница за основно образо-
вание — Тетово, застапувана од Јавниот правобра-
нител на Општина — Тетово, против тужениот По-
повски Љубомир од Скопје, со постојано место на 
живеење во Скопје на ул. „896" бр. 39 а сега со не-
познато место на живеење. Вредност на спорот 
67.493,50 динари. 

Се поканува тужениот Поповски Љубомир, да 
се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му 
биде одреден привремен старател, во смисла на 
чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на 
тужениот по предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1775/75 од 
20. X. 1977 година. (92) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Елица Рамо Билич од село Ново Село — Стру-
мичко поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
тротив Рамо Билич, а сега со непознато место на 
живеење. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој застап-
ник. Во спротивно судот по службена должност ќе 
му го одреди за застапник, Бутнејски Трајче, суд-
ски приправник во Окружниот суд во Штип, и де-
лото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот стопански суд Штип, П. бр. 
335/76. (95) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Пред Општинскиот суд во Гевгелија е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 

Aнгеле Стојанов од село Петрово — Гевгелиско, а 
против тужената Стојанова, родена Михаил ова Зла-
та од Гевгелија — со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Стојанова Злата во рок 
од 30 дена по објавување на огласот да се јави 
лично во Судот или да ја соопшти адресата. Во 
спротивно ќе и се определи привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 722/77. 
(94) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за надомест на ште-
та по тужбата на тужителот ШИК „Јелак" од Те-
тово, против тужениот Ебили Фејми Хисни од село 
Бозовце. Вредност на спорот 400 нови динари. 

Бидејќи тужениот се наоѓа на привремена ра-
бота во странство, со непозната адреса, се повикува 
да се јави во судот или да ја достави својата точна 
адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот. Во спротивно ќе му биде одреден старател, во 
смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
неговите интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 687/77. 
(93) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 36 од 7. ХП. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 30 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на земјоделската задруга под 
назив: Земјоделска задруга „Никола Карев", со 
седиште во село Велуса, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство, како и 
развивање на кооперативни односи со индивидуал-
ните земјоделски производители; 

— набавка и продажба на репроматеријали и 
земјоделски машини и орудија за потребите на за-
другата, задругарите и индивидуалните земјодел-
ски производители — кооперанти; 

— откуп и промет на сите видови земјоделски 
производи, жива стока и сточарски производи од 
членовите на кооперантите; 

— преработка и доработка на земјоделски сто-
чарски производи; 

— изработка, откуп и пласман на домашни Ра-
котворби; 

— штедно-кредитно работење со членовите на 
задругата и кооперантите, вршење внатрешен тран-
спорт на свои производи, транспорт до потрошу-
вачите како и транспорт на производите на члено-
вите и на кооперантите, вршење на сите услуги 

и давање на стручна помош во врска со организа-
цијата и унапредувањето на земјоделското и сто-
чарско^ производство. 

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

Васе Пеев — в.д. директор со потполни и не-
ограничени овластувања ќе ја застапува и пот-
пишува задругата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на Основачкото собрание на индиви-
дуалните земјоделски производители — с. Вељуса, 
Струмичко, бр. 02 од 18. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 36/76. (148) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 233 од 2. IX. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 12 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Место досегашниот в.д. директор на 
— Струмица Чорев Славчо, за директор е имену-
РО Индустрија за градежни материјали „Еленица" 
ван Шарламанов Михаил, кој со потполни и не-
ограничени овластувања ќе ја застапува и потпи-
шува работната организација. 

Истовремено за втор потписник е назначен до-
сегашниот в.д. директор на работната организација 
Чорев Славчо, чии потписи ќе важат поединечно. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Индустријата 
за градежни материјали „Еленица" — Струмица, 
бр. 02-1058/1 од 25. УШ. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
233/76. (149) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 212 од 13. УП. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 259 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Предметот на работење на ООЗТ 
„Лозаровинарство" се менува и проширува, така 
што ќе гласи: 

— лозарство: со производство на винско и ас-
талско грозје; 

— ратарство со производство на ратарски кул-
тури: пшеница, јачмен, пченка и др.; 

— производство на градинарски култури: пи-
пер, патлиџани, домати, зелка, грав и др.; 

— откуп и преработка на грозје, вино, комова 
ракија, шливова ракија и вински оцет; 

— производство на алкохолни и безалкохолни 
пијалаци; 

— флаширање на алкохолни и безалкохолни 
пијалаци; 

— услужна механичка работилница за аправка 
и услуги; 

— продажба на земјоделски производи. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа 

на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Ло-
заровинарство" во состав на ЗИК „Радовишко По-
ле" — Радовиш, бр. 02-1464 од 5. VII. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
212/76. (144) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 213, 214 и 215 од 13. VII. 1976 година, 
на регистарска влошка бр. 259 ги запиша во суд-
скиот регистар следните деловни единици на ЗИК 
,.Радовишко Поле" — Радовиш, ООЗТ „Коопера-
ција со промет" — Радовиш: 

1. Деловна единица „Угостителство", со седиш-
те во Радовиш. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и без-

алкохолни пијалаци; 
— точење на сите видови алкохолни пијалаци, 
— продажба на сите видови жестоки пијалаци 

со скара, кафе и готови јадења. 



Стр. 900 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 ноември 1977 

Раководител: Аврамов Никола. 
2. Деловна единица „Млекара", со седиште во 

Радовиш. 
Предмет на работење: 
— откуп на овчо и кравјо млеко, 
— преработка на овчо и кравјо млеко во си-

рење, урда, кашкавал, кисело млеко, јогурт и дру-
ги млечни производи. 

Раководител: Божинов Милчо. 
3. Деловна единица „Месара", со седиште во 

Радовиш. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови месо, риби и ко-

кошки; 
— продажба на сувомесни производи. 
Раководител: Бехлимов Коце. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

213, 214 и 215/76. (145) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 362 од 22. ХП. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 220 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Место досегашниот в.д. директор 
на Водостопанското претпријатие „Брегалница" од 
Кочани Ефтимов Димитар, за директор е именуван 
Ајтовски Глигор Павле, кој со полни и неограниче-
ни овластувања ќе ја застапува и потпишува орга-
низацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Брегал-
ница" - Кочани, бр. 02-РС-3-9-2 од 9. ХП. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 362/76. (141) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 341 од 9. ХП. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 135 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Деловната единица — Ма-
гацин бр. 1, со седиште во Скопје, ул. „Пазар 
Бутел I" на РО ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип. 

Предмет на работење: 
— примање, чување и издавање на сите видо-

ви стока, материјали и опрема што се предмет на 
работење на деловната единица претставништво 
,Скопје" — Скопје, на земјоделски производи и 

нивни преработки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, сточна храна, месо и месни производи, 
овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, хе-
миски средства за заштита на растенијата, јајца, 
живина и преработки од јајца и др. 

Раководител на продавницата е Спасеновски 
Панта. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет на 
ЗИК „Црвена ѕвезда" - Штип, бр. 3071 од 10. XI. 
1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
341/76. (163) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи ,бр. 363 од 22. ХП. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 220 го запиша во судскиот 
регистар следното: Место досегашниот в.д. директор 
на ООЗТ Изградба, одржување и експлоатација на 
основни објекти и мрежа — Кочани на Водостопан-
ското претпријатие „Брегалница" — Кочани, Трај-
ков Душко, е именуван за директор Арсов Трајко, 
односно в.д. директор, кој со полни и неограничени 
овластувања ќе ја потпишува основната органи-
зација на здружен труд. 

Истовремено се запиша и втор потписник — 
лицето Штериевски Димитар, кој ќе ги потпишува 
финансиските документи пред банката и трети 
лица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — из-
градба, одржување и експлоатација на основни об-
јекти и мрежа при Водостопанското претпријатие 
„Брегалница" - Кочани, бр. 02-РС-5-6-3 од 18. XI. 
1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
363/76. (142) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
ние Фи. бр. 162 од 8. VI. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 220 го запиша во судскиот регистар 
следното: Досегашниот директор на РО Водосто-
панско претпријатие „Брегалница" — Кочани Сто-
јан Трендов се брише од регистарот. За в.д. дирек-
тор е именуван Димитар Ефтимов ,со потполни и 
неограничени овластувања ја застапува и потпи-
шува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на РО Водосто-
панско претпријатие „Брегалница" — Кочани, бр. 
02-РС-3-4-2 од 2. VI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
162/76. (134) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 271 од 29. IX. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 221 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Претставништвото со седиште во 
Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бб во состав на РО 
ЗИК „Брегалница" — Виница ја променува фир-
мата во стовариште. 

Истовремено се запиша и промената на рако-
водителот, така што лицето Михајловски Никола, 
раководител, ќе склучува договори за купување 
и продавање на стоки. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на комбинатот, бр. 
02-1401/5 од 20. IX. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 271/76. (136) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 364 од 22. ХП. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 220 го запиша во судскиот 
регистар следното: Раководителот на сметководни-
от сектор Штериевски Димитар е овластен потпис-
ник на Водостопанското претпријатие „Брегалница" 
Кочани, ООЗТ — Експлоатација и одржување на 
детална каналска мрежа — Кочани, кој ќе ги пот-
пишува финансиските и материјалните документи 
пред банката и пред трети лица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — екс-
плоатација и одржување на детална каналска мре-
жа на Водостопанското претпријатие „Брегалница" 
- Кочани, бр. 02-РС-7-4-1 од 10. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
364/76. (143) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 228 од 17. УШ. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 221-00-18 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на деловна единица под 
назив: РО Земјоделско-индустрискиот комбинат 
,.Брегалница" — Виница, Угостителско-туристички 
објект — мотел „Парк", со седиште во Виница, ул. 
„Маршал Тито" бб. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и без-

алкохолни пијалаци — крчмење; 
— готвење на сите видови јадења и сл. 
Раководител Лазар Ивановски. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на комбинатот бр. 
02-886 од 12. V. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
228/76. (31) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 229 од 1. IX. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 187 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Ѓорѓи Јанев е овластен за потписник 
на Радио Струмица — Струмица и ќе ги потпишува 
сите финансиски документи и др. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на Радио-Струми-
ца бр. 02-48/1 од 30. VIII. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
229/76. (41) 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 129/77. (199) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 161 од 7. VI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 268 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот потписник на Ме-
дицинскиот центар, со седиште во Штип, Љупчо 
Ефремов се избриша од регистарот, а за потписни-
ци на центарот остануваат Тодор Блаже Гајдар-
џиски — директор со неограничени овластувања во 
врска со застапувањето и потпишувањето на ОЗТ 
и Пантелија Таки Димитровски — исто со неогра-
ничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Медицинскиот центар — 
Штип, бр. 01-12/3-3 од 28. V. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
161/76. (48) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 21 од 29. I. 1976 година, на регистар-

ска влошка бр. 192 го запиша во судскиот регистар 
следното: Гимназијата „Методи Митевски — Брицо" 
го променила досегашниот в.д. директор Николина 
Попчева, а за в.д. директор се запиша во региста-
рот професорот Бранко Димитровски. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
собирот на работните луѓе на организацијата на 
здружен труд Гимназија „Методи Митевски Бри-
цо" - Делчево, бр. 01-15 од 27. I. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
21/76. (122) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 296 од 22. X. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 230 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Деловната единица — Продав-
ница за промет на мало, со седиште во Ораховац, 
САП Косово на „Макпромет" — производно тргов-
ско претпријатие на гелемо и мало Штип, ООЗТ — 
трговија на големо и мало — Штип. 

Предмет на работење: 
— врши промет на мало на: овошје, зеленчук и 

јужно овошје, кандиторски производи, земјодел-
ско-сточарски производи, млечни производи, жи-
вина, јајца, сточна храна, конзервирани производи 
од овошје и зеленчук, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци, житарици, брашно и производи од браш-
но, шеќерни производи, гума за жвакање, цига-
ри и прибор, живина во заклана состојба, колони-
јално-прехранбени производи. 

Раководител: Шеху Асим. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ — 
трговија на големо и мало — Штип, во состав на 
„Макпромет" - Штип бр. 1086 од 21. VIII. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 296/76. (161) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 10 и 12 од 21. I. 1977 година, на ре-
гистарска влошка 203-02 и 203-03 го запиша во суд-
скиот регистар следното: Лицето ѓорѓи ѓорѓиев, до-
сегашен в.д. директор на ООЗТ „Железарија и гра-
ѓа" — Кочани во состав на Трговската работна ор-
ганизација на големо и мало „Нова трговија" — 
Кочани е именуван за директор на истата. 

Лицето Манев Илија, досегашен в.д. директор 
на ООЗТ „Прехрана" — Кочани во состав на Тр-
говската работна организација на големо и мало 
„Нова трговија" — Кочани е именуван за дирек-
тор на истата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Желе-
зарија и граѓа" — Кочани бр. 0201-7/6 од 14. ХП. 
1976 година и одлуката на ООЗТ „Прехрана" — Ко-
чани бр. 0201-3/6 од 13. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
10 и 12/1977 година. (20) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 358 од 21. ХП. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 211 го запиша во судскиот 
регистар следното: Место досегашниот директор 
на ОЗТ Економско училиште „Вељко Влаховиќ" 
од Струмица, Николов Томе, за в.д. директор е име-
нуван Галев Кирил, кој со потполни и неограни-
чени овластувања ќе ја застапува и потпишува 
организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
„Вељко Влаховиќ" — Струмица, бр. 02-445 од 13. 
ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 358/76. (158) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 367 и 368 од 29. ХП. 1976 година, на 
регистарска влошка бр. 215 ги запиша во судски-
от регистар деловните единици на Занаетчиското 
претпријатие „Иднина", со седиште во Струмица, 
и тоа: 

1. Деловна единица „Лукс", со седиште во 
Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 38. 

Предмет на работење: 
— промет на мало на производи на база ше-

ќер и какао, сувомесни производи, алкохолни и без-
алкохолни пијалаци, тутунови преработки и ки-
брит, разни печива, леб, млеко и млечни произво-
ди, кафе и чај и други прехранбени стоки, угости-
телство: точење на алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци. 

Раководител: Тасев Георги. 
2. Деловна единица — Продавница „Европа", со 

седиште во село Петралинци, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— дејноста е иста како и кај продавницата 

бр. 1. 
Раководител: Делев Мито. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа 

на одлуката на Работничкиот совет на Занаетчи-
ското услужно производно претпријатие „Илинден" 
- Струмица, бр. 01-1938/1 од 13. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
367 и 368/76. (159) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 129 од 14. III. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 368 го запиша во судскиот 
регистар следното: Предметот на работењето (деј-
носта) на РО Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Малеш" — Берово се проширува уште и со угос-
тителство. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 298 од 28. X. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 367 ги запиша во судскиот реги-
стар деловните единици на ООЗТ — Прехрана и 
колонијал со откуп на земјоделски производи — 
Струмица, во состав на РО за промет на големо и 
мало извоз-увоз „Југопромет" — Струмица, и тоа: 

1. Деловна единица — Продавница бр. 90, со 
седиште во Градско Балдовци — Струмичко. 
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Предмет на работење: 
- г продажба на прехранбена и колонијална сто-

ка, акустика, бела техника и железарија во грани-
ците на регистрацијата на ООЗТ и работната орга-
низација. 

Раководител: Митев Стојан. 
2. Деловна единица — Магазин, со седиште во 

село Колешино, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— складирање на прехранбена и колонијална 

стока, семенски материјал, откуп на сите видови 
земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци. 

Раководител Митев Цеко. 
3. Деловна единица — Откупен пункт на зем-

јоделски производи, со седиште во село Смоларе, 
Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на сите видови производи (свежа пи-

перка, патлиџани, домати, сончоглед, оризова арпа, 
краставици и сл.). 

Раководител Ванчо Китанов. 
4. Деловна единица — Откупен пункт на зем-

јоделски производи со седиште во село Ново Село, 
место звано „Мокровски мост". 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи (свежа пи-

перка, патлиџани, домати, сончоглед, краставици, 
лубеници, боранија и др.). 

Раководител: Стаменов Методија. 
5. Деловна единица — Откуп на земјоделски 

производи, со седиште во село Владевци, Стру-
мичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи (свежа пи-

перка, патлиџани, домати, сончоглед, краставици, 
лубеници, боранија, афионово семе и др.). 

Раководител: Урдовски Горѓи. 
6. Деловна единица — Откупен пункт на зем-

јоделски производи, со седиште во село Куклиш, 
Струмица. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи (свежа пи-

перка, патлиџани, домати, сончоглед, краставици, 
лубеници, боранија и др.). 

Раководител: Матевски Лазар. 
7. Деловна единица — Откупен пункт на зем-

јоделски производи, со седиште во село Градско 
Балдовци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи (свежа пи-

перка, домати, боранија, патлиџани, краставици, 
сончоглед и др.). 

Раководител: Димов Стојан. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — Пре-
храна во состав на „Југопромет" — Струмица, бр. 
02-6285/1 од 20. IX. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
304, 303, 302, 301, 300, 299 и 298/1976 година. (152) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 323 од 23. XI. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 97 го запиша во судскиот регистар 
следното: Место досегашниот директор на Комби-
нираната детска установа „Детска радост" од Стру-
мица, Митев ѓорѓи, за в.д. директор е именувана 
Лена Трај кова, која со потполни и неограничени 
овластувања ќе ја застапува и потпишува органи-
зацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Комбинирана детска установа „Детска радост" — 
Струмица, бр. 02-276 од 15. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
323/76. (154) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 340 од 8. ХП. 1976 година, на регистар-
ска влошка 169 го запиша во судскиот регистар 
следното: Место досегашниот директор на ОЗТ 
Централно основно училиште „Герас Цунев" од се-
ло Просениково, Струмичко, Манолев Киро Манол, 
за в.д. директор на организацијата на здружен труд 
е именуван Камберов Борис, кој со потполни и не-
ограничени овластувања ќе ја застапува и потпи-
шува истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
340/76. (155) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Уверение на име Здравко Трајановски, с. Трси-

но, Виница. (2926) 
Свидетелство за VIII одделение на име Душка 

С. Постоловска, с. Митрашинци, Берово. (2927) 
Свидетелство за VIII одделение на име Марија 

Д. Чипевска, с. Митрашинци, Берово. (2928) 
Работна книшка рег. бр. 6396, серија бр. 360425 

издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Милица С. Доковска, ул. „4-а" бр. 22, Ресен. (2929) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мирко 
Ѓорѓиев, Делчево. (2930) 

Свидетелство за IV оделение на име Стефка 
Митрова, с. Чифлик, Делчево. (2931) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Гуро Салај" - Скопје на име Ду-
шан Серафимовски, Скопје. (2932) 

Свидетелство за завршено трговско училиште во 
Скопје на име Данка Кировска, Скопје. (2933) 

Индекс бр. 302/76, издаден од ВПА „Скендер 
Беу" — Гилане на име Сабри Салиу, с. Липково, 
Куманово. (2934) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Мир-
че Мичов, Скопје. (2935) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од АСУЦ „Боро Петрушевски" Скопје на 
име Шеип Дервишоски, с. Стрелци, Кичево. (2936) 

Свидетелства за завршена I и П година, изда-
дени од Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје 
на име Насуф Муртези, Скопје. (2937) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Сами Беговски, Скопје. (2938) 

Воена книшка издадена од Берово на име Слав-
чо Радински, Берово. (2939) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од ЦОУ „Мањуш Турновски" - Ново Село, 
Струмица на име Павлина Ангелова, с. Смоларе, 
Струмица. (2940) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Звезда Марковска, Скопје. (2941) 

Индекс бр. 20285/73, издаден од Филолошкиот 
факултет — Скопје на име Ваип Дука, Скопје. 

(2942) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Мирка Кулаковска, Скопје. (2943) 
Свидетелства за П и Ш година, издадени од 

Стопанското училиште за ученици во стопанството 
во Скопје на име Живко Василевски, Скопје (2944) 

Свидетелства за завршени Ш и IV клас, изда-
дени од Средното музичко училиште во Скопје на 
име Књагиња Каровска, Скопје. (2945) 

Воена буквица издадена од В. П. Куманово 
4119/13 на име Шемсо Дељанин, Скопје. (2946) 

Здравствена легитимација бр. 194026, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Соња Мешковска, Скопје. 

(2947) 
Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-

јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Драги Ја-
кимовски, ул. „Благо И. Гунев" бр. 2/2, Куманово. 

(2948) 
Ученичка книшка за завршено V одделение, 

издадена од Основното училиште „Ј. Песталоци" — 
Скопје на име Лидија Здравкова, Скопје. (2949) 
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Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште во с. Драчево на име Маре Башијаневска, 
Скопје. (2951) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Ц. О. У во с. Рашче на име Зендел Зен-
дели, Скопје. (2952) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Влади-
мир Крајчески, Скопје. (2953) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Хашим Региповиќ, Скопје. (2954) 

Свидетелство за завршено IV година и свиде-
телство за завршен испит, издадени од Економско-
то училиште „М. Пијаде" — Куманово на име Ју-
гославка Б. Андоновска, ул. „П. Пешев" бр. 20, 
Куманово. (2955) 

Диплома издадена од СЕУ — Куманово на име 
Решат Шабани, ул. „Трет" бр. 57, Куманово. (2956) 

Свидетелства од I до Ш година хемиско учи-
лиште на име Благој Кочев, ул. „Вл. Нечев" бр. 
10, Т. Велес. (2957) 

Свидетелство од VI разред на име Јусуф Та-
хири, с. Пршовце, Тетово. (2958) 

Свидетелство од П година гимназија, издадено 
од Гимназијата „К. Пејчиновиќ" на име Зура Абду-
лаи, ул. „Р. Цониќ" бр. 65, Тетово. (2959) 

Возачка дозвола, издадена од СУП Тетово на име 
Џељаљ Нуредини, с. Палатица, Тетово. (2960) 

Свидетелство на име Насер Синани, с. Камења-
не, Тетово. (2961) 

Свидетелства од I до Ш разред гимназија на 
име Риза Мурати, ул. „130" бр. 17, Тетово. (2962) 

Работна книшка бр. 10026/05 на име Заим Бе-
кири, ул. „Корушка" бр. 35, Тетово. (2963) 

Диплома на име Емин М. Рустеми, с. М. Речи-
ца, Тетово. (2964) 

Свидетлество и ученичка книшка на име Здрав-
ка Антеска, с. Зубовце, Гостивар. (2965) 

Свидетелство од VIII одделение на име Насер 
Рецепи, ул. „К. Зози" бр. 53, Гостивар. (2966) 

Свидетелство од основно училиште на име Са-
лих Салији, с. Лакавица, Гостивар. (2967) 

Свидетелство на име Јандре Цветковски, с. Печ-
ково, Гостивар. (2968) 

Свидетелство од I и П година на име Зулбеар 
Мемиши, с. Нераште, Тетово. (2969) 

Свидетелство од VII одделение на име Ремзи 
Мехмеди, ул. „3. Малакоски" бр. 15, Гостивар. 

(2970 
Свидетелство издадено од Средно трговско учи-

лиште на име Рами Куртиши, ул. „Вардарска" бр. 
67, Тетово. (2971) 

Свидетелство од I до Ш година гимназија на 
име Ацо Петровски, ул. „Г. Делчев" бр. 244, Тетово. 

(2972) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зинепе Ибиши, с. Групчин, Тетово. (2973) 
Свидетелство за П клас гимназија на име Не-

џади Халими, Тетово. (2974) 
Свидетелство за П и Ш клас на име Нафи Са-

лиху, Тетово. (2975) 
Здравствена легитимација на име Изет Мег-

диу , с. Видуше, Тетово. (2976) 
Свидетелство од П разред гимназија на име 

Јонузи Налиќ, ул. „Ново село" бр. 70, Тетово. (2977) 
Свидетелство од Ш клас гимназија на име Та-

џедин Османи, ул. „М. Ацев" бр. 32, Тетово. (2978) 
Свидетелство од V одделение на име Сузана 

Максути, ул. „Караорман" бр. 36, Тетово. (2979) 
Свидетелство од П година гимназија на име 

Нагиб Азири, с. Д. Палчиште, Тетово. (2980) 
Возачка дозвола на име Јахиу Адеми, с. Селце 

Кеч, Тетово. (2981) 
Диплома на име Шабан Фаризи, с. Нераште, 

Тетово. (2982) 
Свидетелства од Ш и IV година гимназија на 

име Шабан Фаризи, с. Нераште, Тетово. (2983) 
Свидетелство за VI одделение на име Сузана 

Максути, ул. „Караорман" бр. 36, Тетово. (2984; 

Свидетелства од I, П, Ш и IV година и дипло-
ма на име Исен Бајрами, ул. „Р. Цониќ" бр. 113, 
Тетово. (2985) 

Свидетелство за П година на име Амет Абдули, 
с. Пирок, Тетово. (2986) 

Свидетелство од П година гимназија на име 
Шабан Фаризи, с. Нераште, Тетово. (2987) 

Возачка дозвола на име Љатиф Идризи, с. По-
рој, Тетово. (2988) 

Свидетелства на име Зирап Незири, с. Равен, 
Гостивар. (2989) 

Свидетелство од Ш клас, издадено од Технич-
ката машинска школа на име Ѓоре Павловски, ул. 
„Сретко Крстески" бр. 37, Гостивар. (2990) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име Илир 
Сејфулаи, ул. „А. Парапунов" бр. 81, Гостивар. (2991) 

Уверение за ѕидарски занает на име Беџит Бе-
џети, с. Шемшево, Тетово. (2992) 

Работна книшка на име Десо Матески, ул. „Т. 
Богданоски" бр. 6, Гостивар. (2993) 

Свидетелство од VII одделение на име Умурлу 
Локмани, ул. „29 ноември" бр. 7, Гостивар. (2994) 

Свидетелство од VIII одделение на име Бранко 
Пишманоски, ул. „М. Пијаде" бр. 1, Прилеп. (2995) 

Свидетелство од Ш година на име Трајче Кос-
тоски, ул. „Р. Василеска бр. 2, Прилеп. (2996) 

Свидетелство и ученичка книшка, издадени од 
Индустриското училиште на име Милан Б. Рис-
тески, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 97, Прилеп. (2997) 

Диплома од индустриско училиште електросмер 
на име Милан Гаевски, с. Бешиште, Прилеп. (2998) 

Свидетелство за П клас гимназија на име Муа-
бер Сулемани, ул. „К. Ј. Питу" Скопје. (2999) 

Свидетелство и диплома на име Феки Сулеј-
мани, с. Ново Село П, Тетово. (3000) 

'Свидетелство и диплома од IV година на име 
Орхан Османли, ул. „Ѓ. Петров" бр. 18, Тетово. 

(3001) 
Комплет документи издадени од Гимназијата 

„Кирил Пејчиновиќ" на име Голи Ајрули, с. Каме-
њане, Тетово. (3002) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „К. Пеј-
чиновиќ" на име Миабер Сулејмани, ул. „К. Ј. Пи-
ту" бр. 114, Тетово. (3003) 

Свидетелство за IV разред на име Љупчо Бла-
жески, с. Брвеница, Тетово. (3004) 

Свидетелства од I до Ш разред гимназија на 
име Сел,атин Деари, с. Гајре, Тетово. (3005) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име 
Идриз Рецепи, с. Г. Речица, Тетово. (3006) 

Свидетелство од VIII разред основно училиште 
на име Ахмет Рамадани, ул. „Дебарска" бр. 20, 
Тетово. (3007) 

ВРЗ основа на Одлуката на Работната заедница 
отт 8 11. 1977 година, Собирот на Работната заедница 
на ..Заедничката стручна служба на СИЗ работни 
заедници и други органи и заедници" 

р а с п и ш у в а 
О Г Л А С 

за пополнување на следното работно место: 
1. КНИГОВОДИТЕЛ-АНАЛИТИЧАР 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— да имаат завршено средно економско учи-
лиште или гимназија со 3 години работно искуство 
во наведената струка. 

Личен доход согласно со Самоуправната спогод-
ба за распределба на личен доход. 

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето. 
Молбите со комплетирани документи да се дос-

тават до Работната заедница на „Заедничката 
стручна служба на СИЗ" — Делчево. 

^комплетирани документи нема да се земаат 
во разгледување. (284) 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
во едицијата „ЗБИРКА НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ" 

се приготвува за печат 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
— со објаснувања и упатства за практична примена — 

Збирката ги содржи: новиот Закон за работните односи, објаснувања кон 
членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, решенија и други акти од 
областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба за работните 
односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работ-
ните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд 
(глава IV и V). 

Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што 
работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во само-
управните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работ-
ниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи, и 
на сите други што пројавуваат интерес за проблемите од областа на работните 
односи. 

Збирката ќе излезе од печат веднаш по усвојувањето на Законот за ра-
ботните односи од Собранието на СР Македонија. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, помошник на републичкиот се-
кретар за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р 
Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Ми-
лан Хорват, републички секретар за труд. 

Книгата е во стандарден формат 12 х 17 см. во двобојна корица. 
Цената е 100 динари. 
Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на опште-

ственото книговодство — Скопје. 

545. 

546. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

542. Одлука за помилување на осудени лица 889 
543. Одлука за давање средства на солидар-

носта за укажување помош на Соција-
листичка Република Словенија за от-
странување на последиците од земјотре-
сот на подрачјето на општината Толмин 

544. Решение за разрешување од должност 
виши советник во Извршниот совет — 
Решение за разрешување индивидуален 
работоводен орган на Македонската фил-
хармонија — — — — —- — — — 890 
Решение за именување на индивидуален 
работоводен орган на Македонската фил-
хармонија — — — — — — — — 

547. Решение за именување претседател, чле-
нови и заменици членови на Стручната 
комисија за давање оценка по член 30 и 
за давање мислење по член 46 од Зако-
нот за просторно и урбанистичко плани-
рање — — — — — — — — — 
Решение за именување членови на Ра-
ботничкиот совет на РО за производство 
на филмови „Вардар филм" во Скопје 

549. Решение за именување членови на Кон-
курсната комисија за изготвување пред-
лог за избор на директор на Центарот за 
професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух во Скопје — — 

550. Решение за утврдување престанување 
на функцијата член и за именување член 
на Советот на Институтот за национална 
историја во Скопје — — — — — — 891 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување 
членови на Собирот на работните луѓе на 
Заводот за водостопанство на СР Маке-
донија - - - — - - — — -
Решение за повторно именување главен 
републички рударски инспектор во Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија — — — — — — — — 

548. 

551. 

552. 

890 

890 

890 

890 

891 

891 

553. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 892 

554. Решение за именување членови на Ра-
ботничкиот совет на Заводот за геодет-
ски и фотограметриски работи — — — 892 

555. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 56/77 од 21 септември 1977 година 892 

556. Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 66/77 од 21 септември 1977 година 894 

557. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 37/77 од 21 септември 1977 година 895 

558. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 112/77 од 6 октомври 1977 година 895 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
317. Одлука за дополнување на Одлуката за 

утврдување на стапките на придонесите 
за насоченото образование за 1977 го-
дина - - - - - - - - - - 896 
Гевгелија 

318. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена за-
штита на децата — Гевгелија за 1977 го-
дина — — — — — — — — — 897 

Прописи на општинските собранија 

319. Одлука за воведување на местен само-
придонес за изградба на комунални, учи-
лишни, спортски и здравствени објекти 897 

Општи акти на самоуправните 
организации 

892 320. Одлука за определување стапка за из-
двојување на средства од доходот на ос-
новните организации на здружен труд за 
Фондот за заеднички резерви на град 
Скопје — — — — — — — — — 892 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

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


