СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 8 декември 1980
Скопје
Број 40
Год. XXXVI
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Врз основа- на член 376, став 1, алинеја 6 од
Уставот на Социјалистичка Република Македонија,
Претседателството на
Социјалистичка Република
Македонија издава
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ
ЈАВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот з а изменување на З а конот за распишување јавен заем з а изградба и реконструкција на патиштата во С Р Македонија,
што Собранието на, Социјалистичка Република
Македонија го донесе, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините,
одржани на 25 ноември 1980 година.
Бр. 08-2749
25 ноември 1980 година
Скопје
Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Ар«ов, е. р.
Претседател
на Собранието н а СРМ,
Благоја Талески, е. р.
З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ЗАЕМ З А ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за распишување јавен заем за изградба и реконструкција н а патиштата во СР М а кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 30/77 и
15/78), во член 2, став 1, алинеја 1 бројот „75" се
заменува со бројот „78,6", а в о алинеја 4 бројот „8"
се заменува со бројот „4,4".
Член 2
Овој закон влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
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Врз основа на член 42 од Законот за судовите
на здружениот труд („Службен весник на СРМ",
бр. 4,1/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите
собори, одржана на 25 ноември 1980 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА СУДОТ
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА И
ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
З а повремени судии на Судот на
труд на Македонија се избираат:

здружениот

Општина Битола
Нестор Несторовски, правник, вработен во „Раде Кончар" — Битола,

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10
дин. Ж и р о сметка 40100-603-12498

Владо Балевски, лекар, вработен во Медицинскиот центар — Битола,
Киро Јовановски, правник, вработен во „Ј1озар" — Битола,
Панде С а м а р џ и ј и , вработен во „Нова трговиј а " — Битола,
Петар Тасевски, вработен во „Југотутун" —
Битола,
Симеон Шопов, правник, вработен во Р Е К —
Битола,
Симеон Дарковски, вработен во „Стрежево" —
Битола,
Борис Ивановски, правник, вработен во „Царинарница" — Битола.
Општина Берово
Ј о р д а н Цикарски, В К В работник, вработен во
О О З Т „Агросервис" — Берово,
Цвета Чакиевска, дипломиран правник, вработена во О З Т „Тргопромет" — Берово.
Општина Виница
М и х а и л Чаршавски, дипломиран правник, секретар н а Извршниот совет на Собранието на општината Виница.
Општина Валандово
И л и ј а Павловски, вработен во О О З Т „Услужни дејности" — Валандово.
Општина Гази Баба
Апостол Цилевски, дипломиран инж. агроном,
вработен во ' З И К „Скопско Поле" — Скопје,
М и л к а Тодоровска, вработена во ОУ „Стив Н а умов" — Скопје,
Сузана Р а ф а ј л о в с к а ,
дипломиран економист,
вработена во Собранието на општина Гази Баба —
Скопје,
Методија Бачварски, правник, вработен во Рудници и ж е л е з а р н и ц а „Скопје" — Скопје,
Костадинка Ѓорѓиевска, вработена во „Електрометал" — Скопје,
Драган Ангеловски, машински техничар, в р а ботен во Рудници и
ж е л е з а р н и ц а „Скопје" —
О О З Т Валавница — Скопје,
Ангеле Апчевски, К В работник, вработен во
ГСП — О О З Т Експлоатација — Скопје,
З о р а н Спасоевиќ, К В
работник, вработен во
Металскиот завод „Тито" — О О З Т Сопирачки —
Скопје.
Општина Куманово
Буде К а р а н ф и л о в с к и , К В
работник, вработен
во К р з н а р а т а „Илинден" — Куманово,
Перица Симоновски, вработен во „Искра —
инженеринг" — Куманово,
Алириза Ј у с у ф и ,
оопштествено-политички р а ботник, пензионер,
Ш а и п Џељадини, К В работник, вработен во
Фабриката за к о ж и „Куманово" — Куманово,
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Хриса Митевска, наставник, вработена во ОУ
„Бајрам Шабани" — Куманово,
Анчо Стефановски, К В работник, вработен во
ОЗТ „Житомел" — Куманово,
Лилјана Младеновска, просветен
работник,
вработена во Економското училиште „Моша П и ј а де" — Куманово.
Општина Кавадарци
Перо Транчев, пензионер од е. Ваташа — К а вадарци,
Миле Костов, работник во „Тиквешко Поле" —
Кавадарци,
Риска Аврамова, работник во „Кавадарка" —
Кавадарци,
Наце Златев, пензионер,
Томе Масларков, работник.
Општина Кратово
Љубе Митевски, дипломиран правник, вработен
во „'Силекс" — Кратово,
Стоилко Лазаревски, работник, вработен во
„Иднина" — Кратово,
Славков Воислав, вработен во „Нова трговија" — Кратово.
Општина Крушево
Моцан Марика, економист, ©работена во ООЗТ
„Корунт" — Крушево,
Никола Илиески, пензионер,
Анастас Лепчески, ВКВ тутунски работник,
вработен во ООЗТ „Нико Дога" — Крушево.
Општина Крива Паланка
Драги Трајчевски, дипломиран правник, вработен во Рудници „Бентомак" — Крива Паланка,
Драгана В е л и ч е в с к а , вработена во ОСИЗ за
здравство и здравствено осигурување — Крива Паланка,
Киро Стој невски, ВКВ работник, вработен во
ТРО „Карпош" — Крива Паланка.
Општина Карпош
Миодраг Поповски, правник, вработен во Собранието на општина Карпош — Скопје,
Ценка Султанова, наставник, вработена во ОУ
„Владо Тасевски" — Скопје,
Шабани Садуш, вработен во „Борис Кидрич"
— е. Сарај, Скопје,
Лазар Мојсов, дипломиран правник, вработен
во „Алумина" — Скопје,
Мирче Шајновски, работник, вработен во „Алумина" — Скопје,
Атанас Цветковски, работник,
вработен во
„Автотурист" — Скопје,
Љубе Перуновски, К В работник, вработен во
ПТТ ООЗТ „Транспорт" — Скопје,
Дриза Гертруда, П К работничка, вработена во
РО „Слобин" — Скопје.
Општина Неготино

Мито Спировски, дипломиран цравник, вработен во Медицинскиот центар — Охрид,
Иван Стојковски, дипломиран инженер-архитект, вработен во „Трудбеник" ОЗТ Градежништво
— Охрид,
Димче Панџакоски, правник, вработен во ООЗТ
„Херој Тоза Драговиќ" — Охрид,
Крсте Велески, правник, вработен во „Лихнида" — Охрид.
Општина Радовиш
Славка Летачка, вработена во „Декортекс" —
Радовиш,
Стојан Ристов, вработен во Рудникот „Бучим",
Јуре Ристов, вработен во З И К „Радовишко
Поле".
Општина Ресен
Славица Ставревска,
„Агроплод" — Ресен.

правник,

вработена

во

Општина Центар
Верка Николовска, советник за работни односи во Републичкиот секретаријат за труд — Скопје,
Петко Михај ловски, ВКВ работник, вработен
во „Вардар" ув оз-извоз — Скопје,
Атанас Таневски, машински инженер, вработен во „Електростопанство" — Скопје,
Славјанка Цекиќ, вработена во „Вардар" увозизвоз — (Скопје,
Тодор Бурназовски, вработен во Здравствен
дом „Козле" — Скопје,
Столе Вељановски, вработен во „Метропол" —
Скопје,
Борис З д р а в е в с к и , градежен техничар, вработен во ГП „Маврово" — Скопје.
Општина Штип
Ленче Баријактарова, вработена во Општинскиот синдикален совет — Штип,
Ванга Срцева, вработена во „Макпромет" —
Штип,
Бисерка Гичева, вработена во Медицинскиот
центар — Штип,
Димитар Биков, вработен во „Ма коро мет" —
Штип,
Ж и в к о Гуров, вработен во „Македонка" —
Штип,
Тодор Јакомов, вработен во „Македонка" —
Штип,
Димитар Шумански, пензионер.
Општина Кисела Вода
Ѓоко Б и л ј ановски, наставник, вработен во ОУ
„Владимир Назор" — Скопје,
Имер Шибани, земјоделец во е. Студеничани
— Скопско,
С о ф и ј а Стевковска, дипл. правник, вработена
во „Прогрес" — Скопје, .
Лефтер Каргов, дипл. економист, вработен во
Ф - к а за цемент „Усје" — Скопје,
Петар Димитровски, ВКВ работник, вработен
во ООЗТ Енергетика — ОХИС — Скопје.

Владо Темелков, ВКВ работник, вработен во
ТЕ „Неготино" — Неготино,
Перо Филипов, земјоделски техничар, вработен во Водна заедница — Неготино,
Митко Лазов, дипломиран правник, вработен
во З И К „Повардарие" — Неготино,
Марко Бинов, К В работник, вработен во З И К
„Повардарие" ООЗТ „Црвени брегови".

Љубомир Миланов, ВКВ машинбравар, вработен во „Житопродукт" — Свети Николе,
Летка Тодевска, оперативен агроном, вработена во З И К „Овче Поле" — Свети Николе.

Општина Охрид

Општина Чаир

Димче Панџакоски, градежен техничар, вработен во „Отекс" — Охрид,

Димитри Поповски, вработен во Заводот за рехабилитација — Скопје,

Општина Свети Николе
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Миле Јаневски, вработен во „Комуналец" ООЗТ
Механизација — Скопје,
Војислав Ковачевиќ, живее на ул. „Рокомија"
86-6 — Скопје,
Зисо Каралиев, живее на ул. „Н. Малешевски"
згр. 24/1-7 — Скопје,
Трајче Тошевски, вработен во „Макоплод" —
Скопје,
Коле Поповски, живее на ул. „Лазо Трповски"
30/3-8 — Скопје,
Марко Петров, вработен во Земјоделската станица — Скопје,
Лазо Маџаров, вработен во „Комуналец" ООЗТ
Канализација — Скопје.
Општина Кочани
Милка Јанкова, дипломиран правник, вработена во Р З „Жито-ориз" — Кочани,
Јордан Димитров, вработен во „Макпетрол" —
Скопје,
Лазар Ангелов, ВКВ алатничар, вработен во
Одделението за одржување РО АТС — Кочани.
Општина Македонски Брод
Борко Симј ановски, ВКВ работник, вработен
во „Електро Пореч" — Македонски Брод.
Општина Демир Хисар
Димче Јанкулоски, вработен во „Дехитекс" —
Д. Хисар.
Општина Пробиштип
Александар Насевски, рударски инженер, вработен во Рудници за олово и цинк „Злетово".
Општина Титов Велес
Митра Анастасова, вработена во Фабриката за
порцелан — Т. Велес,
Костадин Ж е ж о в , вработен во СОК — Т. Велес,
Душан Атанасов, вработен во „Топилница" —
Т. Велес,
Сора Карова, ВКВ работник, вработена во Ф а бриката за масло — Т. Велес,
Драгољуб Бацковиќ, вработен во Собранието на
општина Титов Велес,
Јордан НИКОЛОВ, вработен во Керамичката индустрија — Т. Велес,
Александар Теов, вработен во А К „Лозар" —
Т. Велес,
Ангел Ристовски, П К Б работник, вработен во
ГП „Пелагонија" — Т. Велес.
Општина Струга
Косто Наумоски, ВКВ работник во Фабриката
„Борис Кидрич" — Струга,
Нашит Нашити, К В работник во МИК „Караорман" — Струга,
Љупчо Пинтоски, референт, вработен во Општинскиот одбор на СЗБ од НОВ — Струга,
Анастас Чакарески, работник, вработен во ОЗТ
„Галеб" — Струга.
*
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Ацко Рутески, ВКВ работник,
„Жито Прилеп" — Прилеп,
К и р е Стојаноски, К В работник,
„Црн бор" — Прилеп.

вработен

во

вработен

во

Општина Гостивар
Бранко Дуцески,
вработен во Работничкиот
универзитет — Гостивар,
Мафис Мемеди, К В работник, вработен во ХЕ
„Маврово" — Гостивар,
Кире Срезоски, К В работник, вработен во
„МЕТО",
Вера Г е о р г и е в а , правник, вработена во Собранието на општина Гостивар,
Ратко Јакомоски, правник, вработен во СИЗ
за здравство и здравствено осигурување — Гостивар.
Општина Делчево
Војо Јовановски, ВКВ работник, вработен во
Општинскиот совет на ССМ — Делчево,
Данка Иванова, дипл. инж. технолог, вработена
во Рудникот „Саса".
Општина Тетово
Никола Данилоски, вработен во СИЗ за здравство — Тетово,
Мирјана Стој ческа, вработена во ОУ „Маршал
Тито" — Тетово,
Идриз Јакупи, вработен во „Југохром" — Тетово,
; Зоран Николоски, вработен во „Жито Македонија" — Тетово,
М у з а ф е р Демири, вработен во Одбор на МЗ —
Тетово,
Љубица Стојкоска, правник, вработена во Собранието на општина Тетово,
Невзат Ферику, К В работник, вработен во „Тетекс" — Тетово,
Ќамил Хусеини, вработен во Градежното претпријатие „Бетон".
Општина Дебар
К у м а н о в с к а Јагода, вработена во Фабриката
за гипс „Радика" — Дебар,
Коруми Аџи, ВКВ работник, вработен во ООЗТ
„Депласт" — Дебар,
Марку Зини, вработен во ОЗТ „Стандард" —
Дебар.
Општина Струмица
Аница Хаџи Тасева, вработена во Вишата земјоделска школа — Струмица,
Љупчо Трајков, вработен во орган на управата,
Томе Костуранов, ВКВ работник, вработен во
„Треска",
Тинка Христова, вработена во Печатница „Благој Мучето" — Струмица,
Никола Стојанов, вработен во З И К „Струмица"
— Струмица.
Општина Гевгелија

Општина Прилеп
Душанка Димитриоска, вработена во Тутунскиот комбинат — Прилеп,
Душко Стојчески, вработен во Фабриката „Билјана" — Прилеп,
Кире Стефаноски, вработен во Тутунскиот комбинат — Прилеп,
Стеван Трај коски, вработен во Општинскиот
суд — Прилеп,
Снежана Слатоска, вработена во Институтот за
тутун — Прилеп,

Васил Лисовски. ВКВ работник, вработен во
З И К „Винојуг",
Васил Петрушев, машински инженер, вработен во „Млаз" — Богданци,
Вукица Петкова, просветен работник во ЦОУ
„Владо Кантарџиев".
Општина Кичево
Кочески Силјан, професор дри Центарот за
средно образование „Мирко Милески" — Кичево,
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Слободанка Таскоска,
дипломиран правник,
вработена во Болницата за душевни болести — Демир Хисар,
Стојче Ангелески, вработен во СИЗ за земјоделско осигурување — Демир Хисар,
Панде Сековски, ветеринарен техничар, вработен во Трговското претпријатие „Бигла" — Демир
Хисар,
Димко Наумовски, ВКВ работник, вработен во
„Југотутун" — Демир Хисар,
' М и т р е Макаријоски, ВКВ работник, вработен
во Рудникот Демир Хисар — Сапотница,
Ж и в к о Боримечкоски, К В електричар, вработен во Ф - к а за челични сачми „Железник" — Сапутница,
Јана Јосевка, КВ работник, вработена во „Дехитекс" — Демир Хисар.
Општина Крушево
Кице Силјаноски, ВКВ работник, вработен во
ООЗТ „Нико Дога" — Крушево,
Пандора Иваноска, работник, вработена во ОЗТ
„И линд енка" — Крушево,
Васко Павловски, економист, вработен во ООЗТ
„Универзал" — Крушево,
Кире Филиповски, работник, вработен во ОЗТ
„Комуна" — Крушево,
Ѓорги Стојчевски, правник, вработен во ОСИЗ
за домување — Крушево,
Мише Петрески, ВКВ работник, вработен во
ОЗТ „Илинденка" — Крушево,
Ж и в к о Данески, вработен во ОЗТ „Нико Дога"
— Крушево,
Благоја Кол цакоски, вработен во ОЗТ „Универзал" — Крушево,
Даница Николоска, врЕкботена во ЦОУ „Никола
Карев" — Крушево,
Алексо Гацоски, вработен во .Собранието на
општина Крушево.
Општина Охрид
Горѓи Лазаревски, вработен во ЗОИЛ „Дунав"
— Скопје, експозитура Охрид,
Динко Димитров ски, работник во „Езерка" —
Охрид, •
Неврус Ајдиноски, ВКВ работник, вработен во
Индустријата „Братство" — Охрид,
Љубен Илијоски, К В работник, вработен во
„Отекс" — Охрид,
Пиранка Рулева, економски техничар, вработена во Стопанската банка — Охрид,
Сотир К а р а ј лиески,
правник,
вработен во
„Отекс" — Охрид,
Лилјана Лекоска, конфекциски инженер, вработена во „Отекс" — Охрид,
Б л а ж е Буревски, ВКВ работник, вработен во
„Херој Тоза Драговиќ" — Охрид,
Биљана Ангеличин, вработена во „Охрид трговија" — Охрид,
Дуко Герасимоски, вработен во РО за основно
образование и воспитување — Охрид,
Мирјана Трпеновска, виша медицинска сестра,
вработена во Медицинскиот центар — Охрид,
Милутин Ѓорѓиевски, ВКВ работник, вработен
во „Електромонтажа" — Охрид,
*
Васил Мишевски, вработен во „Електромонтаж а " — Охрид,
Јелена Илиќ, дипломиран правник, вработена
во ООЗТ „Херој Тоза Драговиќ" — Охрид,
Владо ШИШКОСКИ, работник во ГРО „Трудбеник" — Охрид,
Петар Матјаноски, правник, вработен во ГРО
„Трудбеник" Р З Заеднички служби — Охрид,
Ангелко Богоески, правник, вработен во РО
„Палас" — Охрид,
Ајбдурахман Рахман, ВКВ работник, вработен во
РО „Палас" — Охрид,
Велика Слатинова, вработена во „Отекс" —
Охрид,
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Ангеле Шоповски, ВКВ работник, вработен во
РЃО „Бетон" — Охрид,
Марија Балабан, правник, вработена во „Херој
Тоза Драговиќ" — Охрид,
Марија Паскали, правник, вработена во „Електромонтажа" — Охрид,
Андон Групчев, 7 економист, вработен во Индустријата за метални
производи „Братство" —
Охрид,
*
Мирко Смаќоски, дипломиран правник, вработен во ГРО „Бетон" — Охрид,
Демко Ферит, ВКВ работник, вработен во ГРО
„Трудбеник" — Охрид.
Општина Прилеп
Домника Плашеска, вработена во Општинскиот
суд — Прилеп,
Трпана Базеркоска, вработена во „Комуналец"
— Прилеп,
Мирјана Наумоска, вработена во Фабриката
„Билјана" — Црилеп,
Светлана ѓорѓиоска, вработена во ОУ „Климент
Охридски" — Прилеп,
Љубица Мирческа, вработена во З И К „Прилеп"
— Прилеп,
Оливера Сугареска, вработена во Собранието
на општина Прилеп,
Костадинка Дамеска, вработена во СИЗ за непосредна детска заштита — Прилеп,
Стевка ^орданоска, ВКВ работник, вработена
во Фабриката „11 Октомври" — Прилеп,
Александар Ристески, ВКВ работник, вработен
во Фабриката „11 Октомври" — Прилеп,
Драган Јанушески, вработен во МИП „Димче
Мирчески — Банкарот" — Прилеп,
Душко Тодороски, вработен во Работничкиот
универзитет — Прилеп,
Борче Соколоски, вработен на Економскиот
факултет — Прилеп,
Стеван Камчески, вработен во „Комуналец" —
Прилеп,
Милан Димкароски, вработен во Институтот за
тутун — Прилеп,
Миле Ристески, вработен во Фабриката „11 Октомври" — Прилеп,
Ж и в к о Димески, вработен во Тутунскиот комбинат — Прилеп,
Живко Аврамови,
вработен во Тутунскиот
комбинат,
^
Сиве Сивески, вработен во Градежното претпријатие „Прилепец" — Прилеп,
Дане Неделкоски, ВКВ работник, вработен во
Фабриката „11 Октомври" — Прилеп,
Перо Јовески, ВКВ работник, вработен во ДИК
„Црн бор" — Прилеп,
Методија Шојлески, ВКВ работник, вработен
во Тутунскиот комбинат — Прилеп,
Јонче Димитроски, ВКВ работник, вработен во
Фабриката „Партизан" — Прилеп,
Боге Кочоски, вработен во ДИК „Црн бор" —
Прилеп,
Серафим Дукоски, вработен во ОУ „Гоце Делчев" — Прилеп,
Орден Спиркоски,
вработен во Фабриката
„Пролетер" — Прилеп.
Општина Ресен
Наумче Манговски, вработен во ООЗТ Туристичка населба „Отешево",
Крше Ристовски, К В
Четник, вработен во З К
„ П р е ч а н с к о јаболко",
Славка Стојанова, просветен работник, вработена во ЦОУ „Мите Богоевски" — Ресен,
Тања Котларова, инженер, вработена во „Преспатекст" ООЗТ Крзно — Ресен,
Илија Таневски, К В работник, вработен во
„Агроплод" —^ Ресен,
Горѓи Наумовски, вработен во Собранието на
општина Ресен,
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Ванчо Горлиев, ВКВ работник, вработен во
„Солун" — Гевгелија,
Тодор Камов, ВКВ работник, вработен во
„Транс-балкан" — Гевгелија,
Јордан Венов, К В работник, вработен во З И К
„Винојуг" — Гевгелија,
Ристо Божинов, К В работник, вработен во „Југотутун" — Гевгелија,
Димитрана Зориќ, вработена во „Обнова" —
Гевгелија,
Петар Јанчев, вработен во ОК на ССРНМ —
Гевгелија.
Општина Гостивар
Расим Мемеди, вработен во ОК на ССРНМ —
Гостивар,
Метаил Демири, правник, вработен во Осигурителниот завод „Македонија",
Атанас Илиески, пензионер — претседател на
Здружението на пензионерите — Гостивар,
Ристем Кочи, вработен во Медицинскиот центар — Гостивар,
Румена Јовицоска, вработена во Пионерскиот
дом — Гостивар,
Мифтар Дервиши, вработен во „Гостиварска
трговија",
Куртиш Рецепи, КВ работник, вработен во
Циглана „Вардар" — Гостивар,
Садик Шаини, просветен работник, вработен во
ОУ „Петре Јовановски" — Гостивар,
Кире Кипрооки, новинар, вработен во Радио
Гостивар,
Соња Антеска, вработена во Стоковната куќа
во Гостивар,
Рамадан Рамадани, професор, вработен во Гимназијата — Гостивар,
Ж и в к о Научески, вработен во „Електромеханика" — Гостивар,
Наум Наумоски, правник, вработен во Собранието на општина Гостивар,
Фатиме Муслиу, вработена во Стоковната куќа
во Гостивар,
Румена Ѓурчиноска, економист, вработена во
„Готекс" — Гостивар,
Ѓоко Тодороски, инспектор, вработен во СОК
— Гостивар,
Перса Јовановска, вработена во „Мермери" —
Скопје,
Илија Матески, вработен во Општинскиот комитет — Гостивар.
Општина Кавадарци
Вера Влаинкова, правник, вработена во АК
„Тиквеш" — Кавадарци,
Атанас Трајков, вработен во ЕМРО — К а в а дарци,
Петар Илиев, инженер,
Трајана Манчева, вработена во Општинскиот
суд — Кавадарци,
Диме Дамјанов, инспектор во СОК — К а в а дарци,
Коста Марковски, работник, вработен во Општинскиот синдикален совет — Кавадарци,
Трајче Колев, работник во ФЕНИ — К а в а дарци,
Дончо Настев, работник во ФЕНИ — К а в а дарци,
Васка Видикова, работник во „Тиквешко Поле"
— Кавадарци,
Перо Ангелков, работник во СОК — К а в а дарци,
Драги Миленков, работник во „Треска" — К а вадарци,
Перо Крстев, работник во „Мара Димова" —
Кавадарци,
Илија Делов, работник во Печатницата „Даскал Камче" — Кавадарци,
Илија Ѓорѓиев, работник во ЕМРО,
Ката Мешкова, пензионер.

Општина Кратово

,

Доневски Бранко, вработен во „Силекс" — К р а тово,
Анастасиески Страшко, хемичар, вработен во
„Силекс" — Кратово,
Анастасиевиќ Тима, работник, вработен во
„Силекс" — Кратово,
Китановски Боро, економист, вработен во „Иднина" — Кратово,
Павлов Јаким, работник, вработен во „Иднина"
— Кратово,
Јовановска Лилјана, вработена во „Астибо" —
Кратово,
Даниловски Раде, работник, вработен во „Нова
трговија" — Кратово.
Општина Крива Паланка
Елена Стојковска, правник, вработена во Здравствениот дом — Крива Паланка,
Стојанче Гоговски, економист, вработен во ТРО
„Карпош" — Крива Паланка,
Чедомир Тошевски, лекар, вработен во Здравствениот дом — Крива Паланка,
Драги Костадиновски, правник, вработен во
ОВР — Крива Паланка,
Александар Илиевски, работник, вработен во
ОСИЗ за здравство и здравствено осигурување,
Стефко Стефановски, вработен во Стручната
служба на Собранието на Крива Паланка,
Мирко Стефановски, работник, вработен во
ОЗТ „Осогово" — Крива Паланка,
Ж а р к о Јакимовски, вработен во Рудникот во
изградба „Торавица" — Крива Паланка,
Љ у бомир Пеј ниновски, ВКВ работник, вработен
во ГРО „Пелагонија" X I градилиште — Крива Паланка,
Б л а ж е Михај ловски, вработен во Фабриката
„Елегант" — Крива Паланка.
Општина Куманово
Џемаил Зеќири, К В работник,
вработен во
Ф - к а „Киро Фетак" — Куманово,
Даут Керими, земјоделец,
Сами Абази, К В работник, вработен во Трговското претпријатие „Напредок" — Липково,
Слагана Краљевска, техничар, вработена во
Ф З Ц „И Октомври" — Куманово,
Василка Спасовска, работник во Медицинскиот
центар — Куманово,
Перица Стојмановски,
машински техничар,
вработен во Ф - к а „Искра-инженеринг" — Куманово,
Мирослав Спасовски, К В работник, индивидуален занаетчија,
Гордана Стојмановска, работник во Интерпромет ООЗТ Стоковна куќа — Куманово,
Б а ј р а м Сулејмани, новинар во НРИО „Наш весник" — Куманово,
Стојна Петровска, вработена во Медицинскиот
центар (болничка аптека) — Куманово,
Ј о с и ф Илиевски, пензионер, живее на ул. „Браќа Филиповић" 10 — Куманово,
Исмет Веј сели, К В работник, вработен во Трговското претпријатие „Ангросервис" — Куманово,
Исмаил Ганиу, просветен работник во село
Липково — Кумановско,
Наташа Трајковска, правник во Центарот за
социјални работи — Куманово,
Неат Османи, К В работник, вработен во Стол а р с к о м претпријатие „1 М а ј " — Куманово,
Мијалчо Илиевски, К В работник во Ф - к а за
амбалажа „30 јули" — Куманово,
(Македонка Доневска, КВ работник во Ф - к а за
конфекција „Биброк" — Куманово,
Ѓоко Крстевски, К В работник во Ф З Ц „11 Октомври" — Куманово,
Никола Беговиќ, ВКВ работник во Ф - к а „Искра-инженеринг" — Куманово,
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Стојан Георгиевски, работник, вработен во Стопанската банка — Експозитура Куманово,
Љубо Тодоровић пензионер, живее на ул. „Народна револуција" 117 — Куманово,
Светислав Стојановски, К В работник во Трговското претпријатие „Агро-снабдител" — Куманово,
Јагода Спасовска, К В работник во Ф - к а „Киро Фетак" — Куманово,
Мите Митевски, работник, вработен во ОК на
ОСРНМ — Куманово,
Калина С т а н е в с к а , работник, вработена во
З И К „Куманово" ООЗТ Млекара — Куманово.
Општина Македонски Брод
Трајаноски Петре, дипломиран шумарски инженер, вработен во Шумското стопанство „Сандански" — Македонски Брод,
Крстески Трајан, ВКВ работник, вработен во
Тутунскиот комбинат „Треска" — Македонски Брод,
Столески Цветан, економист, вработен во ОЗТ
„Бушова чешма"' — Македонски Брод,
Новеска Вера, просветен работник, вработена
во ЦОУ „Единство" — Македонски Брод,
Цветковски Стојан, работник, вработен во
„Електромонтажа" — погон — Македонски Брод.
Општина Неготино
Лазо Трајков, КВ работник, вработен во З К
„Венец" — Д. Дисан,
Перо Андонов, ВКВ работник, вработен во „8
Ноември" — Неготино,
Менча Пендевска, спикер-новинар, вработена
во Локалната радио станица,
Јован Батиќ, правник, вработен во „9 М а ј " —
Неготино,
Василчо Иванов, дипл. економист, вработен во
ТЕ „Неготино",
Перо Ангелов, работник во З И К „Повардарие"
ООЗТ „Кланица" — Неготино, Душан Павлов, В К В работник, вработен во
ТЕ „Неготино",
Б л а ж о Јанев, К В работник во ООЗТ „Дурово"
З И К „Повардарие" — Неготино,
Ангел Иванов, дипломиран правник, вработен
во Здравствениот дом — Неготино,
Ристо Темелков, К В работник во „Јутотутун"
— Неготино.
Општина Карпош
ѓорѓиевски Веле, вработен во 3 3 „Мерие" —
Скопје,
Медуњанин Кимета, работник во „Белимбетово" — Скопје,
Петров Томе, социјален работник во ГРО „Бетон" — Скопје,
Павловски Љупчо, пензионер, живее на ул.
„Московска" бр. 2-а — Скопје, ч
Цаковски Димитар, работник во ОХИС — ОЗТ
„Штетиш 1 " — Скопје,
Билбиловски Здравко, новинар, вработен во
НИП „Нова Македонија" — Скопје,
Василевски Никче, пензионер, живее на ул.
„Његошева" бр. 6-а, — Скопје,
Михајловски Михајло, пензионер, живее на ул.
„Руѓер Бошковиќ" — Скопје,
Кочовска Евица, правник, вработена во СИЗ
за пензиско и инвалидско осигурување — Скопје,
Јуруковски Спасе, пензионер, живее на ул. „Букурешка" бр. 57 — Скопје,
Лазаревски Иван, правник, вработен во СИЗ
за култура — Скопје,
Фимеои Амеди, наставник, вработен во ОУ
„Јане Сандански" — Скопје,
Михајлова Елена, инженер-архитект, вработена во Градежниот факултет — Скопје,
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Чучук Братислава, вработена во Предучилишната установа „Влае" — Скопје,
Гроздановски Трпе, В К В работник, вработен
во Енергетскиот погон „Б" ОХИС — Скопје,
Дриза Азис, В К В работник, вработен во В. П.
3980 — Скопје,
Гоцев Ставре, пензионер, живее на ул. „Франклин Рузвелт" бр. ,11 — Скопје.
Општина Центар
Ивановски Зоран, дипломиран инженер-архитект, вработен во ООЗТ „Маврово-проект" —
Скопје,
Гошев Васил, дипломиран градежен инженер,
вработен во ГРО „Маврово" Р З Заеднички служби — Скопје,
Трпевски Петко, работник во Набавното одделение во ООЗТ Финала — „Мебел Треска" —
Скопје,
Спасовски Санде, работник во Финансиските
служби во ГРО „Р. Митровиќ" — Скопје,
Косточиновски Цветан, работник во ГРО „Трудбеник" — Скопје,
Савинов Драган, дипломиран правник, раководисел на Правната служба ГРО „Гранит" —
Скопје,
Наумовски Коста, работник во армирачки погон ГП „Техника" — Скопје,
Волчинова Благородна, референт за наплата
во „Интербанка" — „Треска" — Скопје,
(Митевски Божидар, ВКВ работник, вработен
во РО „Треска" ООЗТ Тапетарија,
Стојковски Драги, дипломиран правник, вработен во Градскиот совет на СОМ,
(Мицевски Стефан, В К В работник, вработен во
ГЗ „Гоце Делчев" — Скопје,
Андреева Тина, П К Б работник, вработена во
Заеднички служби — Скопје,
Георгиева Кате, К В работник, вработена во
Тутунов комбинат ООЗТ Производство на цигари
— Скопје,
Китановски ѓорѓе, книговодител, вработен во
ТРО „Ангрокожа и гума" — Скопје,
Атанасов Никола, правник, вработен во ООЗТ
Занаетчиско-сервисен попон „Бетон" — Скопје,
Грчева Марија, инженер-архитект во ГРО „Бетон" Институт за проектирање — Скопје,
Николовска Славица, дипломиран
правник,
вработена во Р О ПТТ сообраќај — Заеднички
служби.
Општина Кисела Вода
I
Гитов' Гиго, пензионер, ж и в е е на ул. „Стрмешево" бр. 4 нас. Пржино — Скопје,
круневска Смиља, пензионер, живее на ул. „11
Октомври" бр. 44/Ш-5 — Скопје,
В а силев ска Душанка, работник во Центарот
за социјални работи на град Скопје,
Боро Костовски, живее на ул. „Емил Зола"
3/1,
Никола Ланчевски, пензионер, живее на ул.
„Ѓорѓи Димитров" 8/12,
Добре Илиевски, Месна заедница Ракотинци
— Скопје,
Савко Мрѓа, земјоделец, е. Морани — Скопско,
Љубинка Поповска, дипломиран правник, в р а ботена во Р З „Раде Кончар" — Скопје,
Марковски Илија, дипл. економист, вработен
во. ОХИС ООЗТ Одржување — Скопје,
Снежана Стамбовска, градежен инженер, вработена во „Пелагонија" Ш градилиште — Скопје,
Стаматов Александар, работник, вработен во
Собранието на општина Кисела Вода — Скопје,
Македонка Димовска, вработена во Центарот
за социјални работи на град Скопје.
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Општина Чаир

Општина Титов Велес

Јосипа Богоевска, В К В работник, вработена во
„Наше дете" — Скопје,
Душко Јовановиќ, лекар, живее на ул. „X.
Тодоровски Карпош" бр. 92 — Скопје,
Велимир Тодоровски, пензионер, живее во зг.
20 ст. 17 Чаир — Скопје,
Стој невски Тодор, вработен во „Агропродукт"
— Скопје,
Антовски Митко, вработен во Општинскиот затвор — Скопје,
Ѓуровска Светлана, вработена во КДУ „Снеж а н а " — Скопје,
Поповски Бранко, вработен во „Едисон" —
Скопје,
Јонуз Шефкет, работник, вработен во УНГ —
Скопје,
Видевски Венче, вработен во „Ремонт" — Скопје,
Младеновски Јован, работник, вработен во 3 3
„Скопска Црна Гора" — Скопје,
Каеаел Фатмир, вработен во ОУ „Лиман Каба"
— Скопје,
Кусевски Велко, вработен во „Макоплод" —
Скопје.

Лозановски Никола, ВКВ работник, вработен
во Фабриката за порцелан — Т. Велес,
Костов Трајко, вработен во СИЗ за вработуваше — Т. Велес,
Бондиќева Искра, вработена во СОК — Т.
Велес,
Спасевски Драгиша, вработен во Стопанската
банка — Т. Велес,
Ристевски Лазар, ВКВ работник, вработен во
„Браќо" — Т. Велес,
Вулиќевиќ Лила, вработена во Работничкиот
универзитет — Т. Велес,
Андреевски Павле, ВКВ работник, вработен
во „Топилница" — Т. Велес,
Андреев Љубомир, П К Б работник, вработен
во ГП „Младост" — Т. Велес,
Петров Љубомир, К В работник, вработен во
Фабриката за масло — Т. Велес,
Миџов Перо, ВКВ работник, вработен во Хемиската индустрија — Т. Велес,
Панова Цвета, вработена во „Велеспром" —
Т. Велес,
Калешов Симон, вработен во Црвен крст —
Т. Велес,
Нацева Светла, вработена во Хемиското училиште — Т. Велес,
Камчев Живко, К В работник, вработен во
Колска работилница — Т. Велес,
Славкова Данка, вработена во Крзнарската
индустрија — Т. Велес,
Џипунов Јосиф, вработен во „Интернационал"
— Т. Велес,
Петров Каме, вработен во ОК на СКМ — Т.
Велес,
Лазовски Јован, вработен во Собранието на
општина Титов Велес,
Пешов Трајко, вработен во ГП „Пелагонија"
чг- Т. Велес,
Кирова Нада, вработена во Училишниот центар — Т. Велес,
Беланчевски Момчило, ВКВ работник, вработен во Керамичката индустрија — Т. Велес,
Богданова Викторија, вработена во Медицинскиот центар — Т. Велес,
Стефанов Стево, К В работник, вработен во ГП
„Бетон" — Т. Велес,
Зарков Љубе, Н К В работник, вработен во К П
„Дервен" — Т. Велес,
Димова Томанија К В работник, вработена во
Свиларскиот комбинат — Т. Велес.

Општина Тетово
Мирослав Трифуновски, работник, вработен во
„Неметали" — Тетово,
Беќир Зулфиу, работник, вработен во СИЗ за
здравство — Тетово,
Наумовска Евица, економист, вработена во
, ; Тетекс" — Тетово,
Нурие Кадриу, вработена во ОУ „Лирија" —
Тетово,
Мацура Зорица, вработена во „Тетекс" — Тетово,
Ирина Мечкарова, новинар, вработена во Центарот за информирање — Тетово,
Билбиловска Ѓена, К В работник, вработена во
„Тетекс" — Тетово,
Јовановска Милоја, вработена во „Интерпромет" — Тетово,
Лена Данкоска, ВК работник, вработена во
Водна заедница — Тетово,
Стојанка Димоска, ВКВ работник, вработена
во „Единство" — Тетово,
Мухамед Зеќири, ВКВ работник, вработен во
продавницата „Шипад" — Тетово,
Бошко Наумоски, В К В работник, вработен во
„Југохром" — Тетово,
Перо Јовановски, вработен во Ш И К „Јелак"
— Тетово,
Абдулгани Ибраими, работник во АТП „Полет"
— Тетово,
Александар Михајловски, ВКВ работник, вработен во „Тетекс" — Тетово,
Анчески Живко, ВКВ работник, вработен во
„Југохром" — Тетово,
Пауновски Диме, К В работник, вработен во
„Југотутун" — Тетово,
Асан Фета, вработен во Медицинскиот центар
— Тетово,
Љубиша Науловски, ВКВ работник, вработен
во „Автокуќа" — Тетово,
Азис Селами, вработен во Собранието на општина Тетово,
И л ј а з Сабриу, вработен во ОК на СКМ — Тетово,
Беџет Садику, вработен во КСП „Тетово* —
Тетово,
Неџет Рамадани, ВКВ работник, 'вработен во
Општинскиот совет на ОСМ — Тетово,
Ралевиќ Милутин, ВКВ работник, вработен во
гарнизонот на Ј Н А — Тетово,
Абдулбаки Незири, К В работник, вработен во
општествени организации — Тетово.

Општина Кичево
Крстевски Славе, вработен во Термоелектраната „Осломеј" — Кичево,
М и х а ј ловски Ванчо, професор, вработен во
Центарот за средно" образование „Мирко Милески"
— Кичево,
Керими Беџет, село Србица, — Кичево,
Наумовски Фоне, живее на „Булевар на ослободување" бр. 4 — Кичево,
Стефаноски Тане, ВКВ работник, вработен во
ООЗТ ДИК „Копачка" — Кичево,
Мустафоски Фаик, К В работник, вработен во
ОЗТ „Лопушник" — Кичево,
Милошески Раде, ВКВ работник, вработен во
ОЗТ Ж А О — Кичево,
Миноски Мане, вработен во Медицинскиот центар — Кичево,
Туфекџиоски Салија, К В работник, живее на
ул. „Пролетерска" бр. 27 — Кичево,
Незири Афете, просветен работник, вработен
при ООЗТ Централно училиште „Реџо Рушат З а јази" е. З а ј а с — Кичево.
Општина Дебар
Казанџиевека Љубица, вработена во ОСИЗ за
вработување — Дебар,
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Баланца Мухамед, вработен во ИТ „Новост"
— Дебар,
Љузнаку Адем, директор, вработен во АТП
„Шпилјетранс" — Дебар,
Шемси Изет, вработен во ХЕ; „Шпилје" — Дебар,
Борова Ејуп, вработен во Фабриката за гипс
„Радика" — Дебар,
Дема Фатмир, вработен во ИТ „Новост" — Дебар,
Пачуку Муса, вработен во ОЗТ „Стандард" —
Дебар,
Џара Џеват, вработен во И Т „Новост" — Дебар,
Деолски Вело, ВК работник, вработен во ОЗТ
ГП „Бетон" — Дебар,
Скудриња Реџеп, ВК работник, вработен во
„8 Септември" — Дебар.
Општина Гази Баба
Јорданка Калинкова, дипл. правник, вработена
во Металскиот завод „Тито" — Скопје,
Лиле Милова, вработена во Рудници и ж е л е зарница „Скопје" — Скопје,
Томе Поповски, дипл, правник, вработен во
„Алкалоид" — Скопје,
Р а к и п Ракипов ски, директор на ОУ „ Скендербеј", е. Арачиново,
Горѓи Бошковски, општествено-политички работник, вработен во Општинскиот совет на ССМ
„Гази Баба" — Скопје,
Вера Нетрева, просветен работник во ОУ „Дане Крапчев" — Скопје,
Зоран Трајковски, вработен во IX градилиште
„Бетон",
Ленка Силјановска, Месна заедница „Колонија" — Идризово,
Емин Авди, Месна канцеларија — Синѓелиќ —
Скопје,
Љубе Трпковски, Месна заедница —* Маџари
— Скопје,
Загорка Радуновић, вработена во Детска комбинирана установа „Детска радост" — Скопје,
Михаило Ѓуровски, ВКВ работник, вработен во
Металскиот завод „Тито" — Скопје,
Ангел Кочиев, К В работник, вработен во Рудници и железарница „Скопје" — ООЗТ Топла валавница,
Т р а ј а н Јовановски, К В работник, вработен во
Рудници и железарница „Скопје", ООЗТ „ФАКОМ"
— Скопје,
Драган З д р а в е в с к и , К В работник, вработен во
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје,
* 4 Трпе Стојановски,' К В работник, вработен во
Месна заедница „Катланово".
IV
За повремени судии на Основниот суд на здружениот труд со седиште во' Штип се избираат:
Општина Берово
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Атанас Атанасов, дипломиран економист, вработен во „Винка" — Виница,
Ристика Христова, просветен работник, вработена во ЦОУ „Славчо Стојменски" — Виница,
Б л а ж е Здравков, К В работник, вработен во
„Миниор" — Виница,
Методи Благоев, вработен во ОЗТ „Пролетер"
— Виница,
Милан Велинов, К В работник, вработен во „Југотутун" — Виница.
Општина Делчево
ѓорѓиева Стефка, работник, вработена во Ф - к а
„Партизанка" — Делчево,
Младеновски Павле, вработен во Кожарата —
Делчево,
Митевски Трајчо, правник, вработен во „Гранит" — Делчево,
Златков Кире, вработен во „Сандански" —
Делчево,
Златков Златко, социјален работник, вработен
во „Југотутун" — Делчево,
Аврамова Мирса, вработена во „Фротирка" —
Делчево,
&
Михајловски Атанас, економист, вработен во
АТП — „Пролетер" .— Делчево.
Општина Кочани
Стоимен Трајчев, дипл. правник, вработен во
РО АТС — Кочани,
Серафим Јорданов, дипл. машински инженер,
вработен во Индустријата „Руен" — Кочани,
Илија Манев, дипл. економист, вработен во
ВРО „Брегалница" — Кочани,
Славе Димитров, вработен во З И К „Кочанско
Поле",
Милка Ангелова, професот, вработена во Гимназијата „Љупчо Сантов" — Кочани,
Кристина Груевска, дипл. инж. вработена во
РО „Хартија" — Кочани,
Снежана Арсова, социјален работник, вработена во РО „Треска" — Кочани,
Тодор Милосиев, вработен во РО „Нова трговија" — Кочани,
Предраг Данилов, вработен во „Бетон" — Кочани,
Атанас Кабов, вработен во РО АТС — Кочани,
Николина Лаковиќ, вработена во РО „Нова
трговија" — Кочани,
Стојан Ковачев, ВКВ работник, вработен во
индус. „Руен" ООЗТ Спојки — Кочани,
Димитар Трајанов, В К В работник, вработен во
3 3 „Галеб", е. Тркање — Кочанско,
Ж и в к о Наумов, К В работник, вработен во ДИК
„Треска" -т- „Борис Кидрич" — Кочани,
Убавка Милева, К В работник, вработена во
З И К „Кочанско Поле" — Кочани.

\

Мадемов Димитар, К В работник, вработен во
РИОМК „Црвена ѕвезда" — Пехчево,
Фурнаџиски Бранко, вработен во ДНЗ Берово,
Секуловски Борис, дипломиран правник, вработен во „Југотутун" — Пехчево,
Реџовски Драги, дипломиран инженер, вработен во ООЗТ „Дивна" — Берово,
Туџарски ѓорѓи, вработен во ООЗТ „Црн бор"
— Пехчево,
Гаштеровска Друшка, вработена во ОЗТ „Алкалоид" ООЗТ Завојни материјали — Берово.
Општина Виница
Лазар Јаневски, ВКВ работник, вработен во
ОЗТ „Илинден" — Виница,
ѓорѓи Анакиев, дипломиран правник, вработен
во Општинското собрание,

Општина Свети Николе
Радослав Стојков, тех. директор, вработен во
З И К „Овче Поле" — Свети Николе,
Јован Поповски, К В работник, вработен во
Училишниот центар — Свети Николе,
Петре Стоилев, вработен во ЗОИЛ — Свети
Николе,
Тодорка С?тоименова, економист, вработена во
Стопанската банка — Основна банка — Свети Николе,
Јане Јанев, вработен во Ф - к а за битум. изолмат — Свети Николе,
Ацо Зафиров, вработен во „Изолтерма" — Свети Николе,
Ж и в к а Мишева, вработена во „Синтекс" —
Свети Николе.
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Б л а ж е Спирков, професор при РГТУ — Пробиштип,
Драган Михаловски, рударски инженер, вработен во Руд. за олово и цинк „Злетово" — Пробиштип,
Благојчо Ангелов, вработен во Рудници за олово и цинк „Злетово" — Пробиштип,
Драгица Диванисова, просветен работник при
ЦОУ „Браќа Миладинови" — Пробиштип,
Елица Стефанова, КВ работник, вработена во
„Астибо" — Пробиштип,
Благој Донев, ВКВ механичар, вработен во
АТС — Пробиштип,
Стоиле Јакимов, ВКВ бравар од Пробиштип,
Никола Мисев, КВ работник, вработен во Гар а ж а — Рудник „Злетово" — Пробиштип,
Лена Иванова, К В работник, вработена во „Астибо" — Пробиштип,
Милчо Ампов, К В работник, вработен во „Опалог" — Пробиштип.

Миланов Стојче, вработен во „Нова трговија"
— Штип,
Кангалова Лилјана, вработена во „Нова трговија" — Штип,
Патраклиева Верица, вработена во Историскиот архив — Штип,
Кангалов Николе, вработен во „Астибо" —
Штип,
Авукатов Ристо, вработен во „Нова трговија"
— Штип,
Јаневски Димитар, пензионер,
Трајковски Стојче, вработен во „Македонка"
— Штип,
Славчо Славков, вработен во Центарот за социјални работи — Штип,
Борис Зуламов, вработен во „Напредок" —
Штип,
Васил Стојанов, вработен во „Чатал" — Штип,
Нада Ргожарова, вработена во „Астибо" —
Штип,
Б р а н к а Неткова, вработена во „Ванчо Прќе"
— Штип.

Општина Радовшп

Општина Струмица

Општина Пробиштип

Стојанова Милка, вработена во Градска аптека
— Радовиш,
Стојчев Станоја, вработен во З И К „Радовишко
Поле" — Радовиш,
Лукаров Љупчо, ВКВ работник, вработен во
Здружението на возачите — Радовиш,
Стевчева Зујица, јавен правобранител во Р а довиш,
Станисављевиќ Македонка, професор во Гимназијата во Радовиш,
Пејков Ѓорги, ВКВ работник, вработен во „Тргоснабдител" — Радовиш,
Трајков Јован, ВКВ работник, вработен во
З И К „Радовишко Поле" — Радовиш,
Беклимов Горѓи, вработен во Рудникот „Дамјан" — Радовиш,
Божинов Петар, вработен во ЦОУ „Орце Николов" — Радовиш,
ѓорѓиев Славчо, ВКВ работник, вработен во
Ш И К „Плачковица" — Радовиш.
Општина Штип
Александров Станко, вработен во „Фортуна"
— Штип,
Бандев Ванчо, вработен во „Македонка" —
Штип,
Илиев Добре, вработен во „Макпромет" —
Штип,
Мемедов Јусин, вработен во „Црвена ѕвезда"
— Штип,
Топликлиев Ангел, вработен во „Македонка"
— Штип,
Толев Алеко, вработен во „Базалт" — Штип,
Минов Алеко, вработен во ПТТ — Штип,
Стојан Николов, вработен во Центарот за социјални работи — Штип,
Николов Никола, вработен во „Метална" —
Штип,
Штериев Коста, вработен во „Црвена ѕвезда"
— Штип,
Кадев Александар, вработен во „Младост" —
Штип,
Делипетров Благој, вработен во „Макпромет"
— Штип,
Неделков Илија, вработен во СИЗ за физичка
култура — Штип,
Гаврилов Борис, вработен во „Црвена ѕвезда"
— Штип,
Камче Митев, пензионер,
Ѓоко Темелковски, вработен во „Пелагонија"
— Штип,
Марков Коце, вработен во „Македонија пат"
— Штип,
Џидров Александар, вработен во СИЗ за станување — Штип,

Агапиев Милчо, вработен во Средното земјоделско училиште — Струмица,
Иванова Саветка, вработена во З И К „Струмица" — Струмица,
Бајрактарова Нада, вработена во З И К „Струмица" — Струмица,
Караристова Марија, вработена во „Жито Струмица" — Струмица,
Ристоманов Звонко, вработен во ГП „Бетон"
— Струмица,
Васи лев Борис, вработен во Општинскиот синдикален совет — Струмица,
Циев Васил, вработен во Собранието на општина Струмица,
Бојаџиев Панде, вработен во „Комуналец" —
Струмица,
Банова Марија, вработена во „Југотекс" —
Струмица,
Т р а ј к о Тауков, вработен "во „Струмички слив"
— Струмица,
Пандев Костадин, вработен во „Угостител" —
Струмица,
Здравевски Кирил, вработен во Народниот театар „А. Панов" — Струмица,
Трајчо Божинов, вработен во СИЗ за здравство — Струмица,
Захова Нада, вработена во „Југотутун" —
Струмица,
Витанов Боро, вработен во „Агроремонт" —
Струмица,
Трајко Гонев, вработен во Печатницата „Б.
Мучето" — Струмица,
Танчев Димитар, вработен во Печатницата
„Младост" — Струмица,
Филеска Катерина, вработена во „Треска" —
Струмица,
Анастас Цицимов, вработен во рудникот „Огражден" — Струмица,
Делиџаков Гонца, вработен во Предилницата
„Струмичанка" — Струмица,
Комарова Данче, вработена во „Југопромет" —
Струмица,
Тимов Блажо, вработен во „Герас Цунев" —
Струмица,
Мишев Костадин, вработен во „Грозд" — Струмица.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2763
25 ноември 1980 година
Скопје
Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, е. р.
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Бр. 40 — Стр. 795

488.

— ООЗТ Електротехнички факултет:

Врз основа на член 90 став 2, а во врска со
член 98 став 3 од Законот за редовните судови
(„Службен весник на СРМ", бр. 17/79), Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, на з а едничка седница на сите собори, одржана на 25
ноември 1980 година, донесе

Трајче Божиновски, делегат во Соборот на
здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во „Алумина" — Скопје и
Миле Стојановски, в.д. директор н а „Електростопанство" на Македонија.

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ
СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП И СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ
За
претседател иа
Окружниот
стопански
суд во Штип се избира Гаврил Дракалски, претседател на Окружниот стопански суд во Штип.
З а судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат Емилија Димитрова и Гане Тодоров, судии на Окружниот стопански суд во Скопје.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2748
25 ноември 1980 година
Скопје

— ООЗТ Машински факултет во Скопје:
Ване Христов, инж. металург на работа во Топилницата за олово и цинк „Злетово" — Т. Велес и
Драган А в р а м о в с к а делегат во Соборот на
здружениот труд на Собранието на СРМ, графички инженер, на работа во Графичкиот завод „Гоце
Делчев" — Скопје.
— ООЗТ Технолошки факултет во Скопје:
Владимир Борозанов, потпретседател на ИС на
Собранието на општина Центар — Скопје и
Никола Жупановски, и н ж . технолог, на работа
во РО „Алкалоид" — Скопје.
— ООЗТ Рударско-геолошки факултет во Штип:

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, е. р.

489.
Врз основа на член 43 од Законот за високото
образование („Службен весник на СВМ", бр. 49/74
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, на одделни седници на Соборот на
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1980 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН
ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИ©! ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ И ВО ОСНОВНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА
ЦЕНТАРОТ
За претставници на општествената заедница во
комисиите за изготвување предлог за избор на декан се именуваат:
— Универзитетски центар за математичко-технички науки:
инж. Петар Тренчески, помошник на генералниот директор на РО Рудници и железарница
„Скопје" — Скопје и
Велимир Таневски, делегат од СРМ во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, дипломиран
економист, на работа во Ж Т О — Заеднички
служби.

Стоил Станојковски, делегат во Соборот на
здружениот труд на Собранието на СР Македонија,
на работа во Рудници за олово и цинк „Злетово"
— Пробиштип и
Благоја Кедев, дипломиран правник, потпретседател на ИС на Собранието на општина Штип.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2735
25 ноември (1980 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, е. р.

Потпретседател
на Собранието на
СРМ,
Мито Мицајков, е. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, "е. р.

490.
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 25
од Законот за музејската дејност („Службен весник
на ОРМ", бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1980 година,
донесе

— ООЗТ Архитектонски факултет:

— ООЗТ Градежен факултет:

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЕТНОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ
НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ

Стојо Милковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СЕМ, градежен инженер, на работа во ГРО „Пелагонија" — ООЗТ
XI градилиште — Скопје и
Страшо Христов, делегат од СРМ во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Се дава согласност на Статутот на Работната
организација на здружениот труд — Етнолошки музеј на Македонија — Скопје, на одредбите што се
однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи,

Трајко Димитров, инж. архитект, претседател
на ИО на Републичката заедница за култура на
работа во „Македонија проект" — Скопје и
Зоран Стојановски, член на ИС и секретар за
општествени дејности во Собранието на општина
Карпош — Скопје.

Стр. 796 — Вр. 40
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што го донесоа работниците на Работната организација на здружениот труд — Етнолошки музеј на
Македонија, на референдумот одржан на 30 јуни
1980 година.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-2761
25 ноември 1980 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател
на Собранието на
СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

491.
Врз основа на член 25, алинеја 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 16/78),
Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата
одржава на 25 ноември 1980 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАНДАТНО - ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8 декември 1980

II
-Изречената казна затвор во траење од два месеца се замени ос условна осуда со тоа што таа
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:
1. Киро Тодор Малчевски, од Скопје,
2. Венцислав Панче Гујнов, од Штип.
III
Изречената казна затвор во траење од два месеца се замени со условна осуда со тоа што, таа
нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:
1. Олга Данчо Камчева, од е. Марена.
IV
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 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 на:
1. Драган Стојан Спировски, од е. Рогачево,
2. Ајрулаи Миџаит Бастрија, од е. Неготино,
3. Јован Ристо Механџиски, од е. Русиново.
V
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 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 на:
1. Асан Тамне Исљами, од с. Радишани,
2. Науме Ристо Кочовски, од Охрид,
3. Славко Стојмир Наков, од Штип.
VI
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени 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. Адем Харем Смаилагић, од Скопје.

I
Се разрешува од должноста претседател на
VII
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на
здружениот труд на Собранието на СоцијалистичИзречената казна затвор во траење од 6 месека Република Македонија Миропа Стојановска, деци се замени со условна осуда со тоа што таа нема
легат од Берово.
да се изврши ако осудениов во рок од 1 година не
стори ново кривично дело на:
II
1. Идризи Хамди Метуш од Скопје.
За претседател на Мандатно-имунитетната ко- мисија на Соборот на здружениот труд на СобраVIII
нието на Социјалистичка Република Македонија се ,
избира Андон Марковски, делегат оД Скопје.
Остатокот на траењето на мерката за безбедност забрана на управување со моторно возило се
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
укине на:
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Милан Глигур Рајевски, од е. Беранци.
Бр. 08-2770
25 ноември 1980 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

492.
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од
Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од З а конот за помилување, Претседателството на СРМ,
на седницата одржана на 3 декември 1980 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
I
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор
се прости на:
1. Горѓи Стево Паневски, од Битола,
2. Драган Игне Стој невски, од е. Драчево,
3. Илази Селим Имет, од е. Т. Дол,
4. Петре Динчо Јанев, од Струмица,
5. Сефедин Рамазан Зеќировски, од Кичево,
6. Димитар Славко Јорданов, од Кочани,
7. Миле Софроније Јованов, од е. Росоман.

IX
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор
се замени со условна осуда со тоа што таа нема
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не
стори ново кривично дело на:
1. Коста Мите Михај ловени, од Скопје.
X
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор
се намали за три месеци н^:
1. Душко Александар Ристовски, од Скопје,
2. И л и ј а Славко Делов, од Неготино,
3. Киро Симо Димитриевски, од Штип,
4. Реса Герасим Трај кова, од Неготино,
5. б л а д о Ристо Џолев, од е. Моноспитово,
6. Драге Т р а ј к о Митрески, од с. Инџиково.
XI
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се намали за 3 месеци на:
1. Благоја Тане Тановски, од Ресен.
XII
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор
се намали за 6 месеци на:
1. Методија И л и ј а Пирганоски, од Прилеп,
2. Спасе Драгутин Цветковски, од Скопје.
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XIII
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор
се намали за девет месеци на:
1. Абдула Амит Абедин, од е. Сарај,
2. Љупчо Боро Еленов, од Кавадарци.
XIV
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор
се намали за 1 година на:
1. Слободан Виктор Ругале, од Скопје,
2. Ристо Тодор Делевски, од е., Еднокуќево,
3. Џеладин Тефик Арифи, од Тетово,
4. Муамет Ќемал Османи, од е. Тануше,
5. Слободан Јован Саздовски, од Скопје,
6. Фадил Шабан Небиов, од е. Бучим.
XV
Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 1 година и-6 месеци на:
1. Гуро Милан Китановски, од е. Нерав,
2. Башким Абаз Даути, од е. Калиште,
3. Реџеп Мазул Наџаку, од е. Ливада.
XVI
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор •
се намали за 2 години на:
1. Ќанија Даут Даути, од е. Калишта,
2. К а ј а И р ф а н Луан, од Коњари.
XVII
Оваа одлука влегува во оила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
СРМ".
Бр. 08-806
3 декември 1980 година
Скопје
Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, е. р.

493.
Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ", бр. 42/79), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА
НА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1980 ГОДИНА
1. Во Одлуката за премија на кравјо и овчо
млеко во 1980 година („Службен весник на СРМ",
бр. 3/79, 28/79, 43/79 и 10/80), во точка 1, став 1, во
почетокот и во потточка а), износот од „0,50" се
заменува со износот „2,50", а во потточка б) алинеја 1, износот од „0,40" се заменува со износот
„2,40".
2. Во точка 2, зборовите „од 1. I. до 31. XII.
1980 година" се заменуваат со зборовите: „од 8.
XII. 1980 година до применувањето на продажната
цена на млекото за 1981 година, а најдоцна до
31. ХИ. 1980 година".
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 23-2145/1
Претседател
5. декември 1980 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, е. р.

494.
' Уставниот суд на Македонија, врз основа на
нот 20 од Законот за основите на постапката
Уставниот суд на Македонија и за правното
ство на неговите одлуки, по јавната расправа
жана на 5 ноември 1980 година, донесе

члепред
дејодр-

О Д Л У К А
1. СЕ УКИНУВА точката 1 на член 37 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за
распределба на средствата за лични доходи и за
заедничка потрошувачка на Економското училиште
„Моша Пијаде" во Скопје, во Делот со кој се опре-
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делуваат бодови по основот квалитет на работата
за сите работници и во делот во кој се утврдени
бодови по основот обем на работата за наставниот
персонал.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и во Економското училиште „Моша
Пијаде" во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.
3. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во точката 1 на член 37
од оспорениот правилник се утврдуваат мерила по
основите обем и квалитет на работата за сите работници во училиштето и според оваа одредба, професорот добива 50 бода по основот обем и 110
бода по основот квалитет на работата, наставнио т 50 бода по основот обем и 85 бода по основот
квалитет на работата и стручниот учител 40 бода
односно 65 бода. Судот исто така утврди дека со
оваа одредба всушност се прави разлика меѓу обемот и работата на професорите и наставниците од
една страна и стручните учители од друга. По основот квалитет на работата, со утврдените мерила е
извршено различно вреднување меѓу работните задачи на сите три вида наставници. Во врска со тоа
Судот изврши увид во Правилникот за организација , и систематизација на работите и работните
задачи на Економското училиште и утврди дека во
овој самоуправен општ акт е одреден видот на работните задачи на наставниот персонал за сите
наставни дисциплини. Од овој самоуправен општ
акт не произлегува дека обемот на работите и работните задачи на професорите, наставниците и
стручните учители е различен.
4. Според ставот 2 на член 87 од Законот за
средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), наставници можат да бидат лица кои завршиле соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа
или уметничка академија. Според ставот 3 на овој
член, .наставници можат да бидат и лица кои имаат
соодветно високо образование и се здобиле со педагошко-психолошка и методска подготовка. Според
членот 161 од законот, за одделни наставни предмети
и форми на образовно-работна практика за кои во
Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе се подготвуваат кадри со високо образование, додека такво образование не се организира,
воспитно-образовна дејност можат да изведуваат и
лица со завршено више односно средно образование, за што одлучува Републичкиот педагошки совет. Според вториот став на овој член, наставниците од ставот 1 имаат право да изведуваат воспитно-образовна дејност и по организирање соодветна група за образование на наставници, но н а ј многу една година повеќе од траењето на школувањето сметано од нејзиното основање.
Според ставот 2 на член 129 од Законот за
здружениот труд, со основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, работниците во основната организација обезбедуваат
нивните лични доходи да се утврдуваат врз основа
на придонесот во работата и зависно од резултатите од трудот и работењето што ќе го оствари
основната организација, а според ставот 3 на овој
член од законот, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено
обемот и * сложеноста на работата, квалитетот на
остварените резултати од трудот, успешноста во
користењето на средствата на трудот, остварените
заштеди во работата, користењето на работното
време, одговорноста во работата и условите под кои
работи работникот.
Оценувајќи ја одредбата од оспорениот правилник со која се врши вреднување на основот
квалитет на работата во аконтацијата на личниот
доход, Судот смета дека квалитетот на извршените
работи, како основ во распределбата на личните
доходи служи за утврдување на резултатите од
трудот на работникот и тоа по извршената работа,
а не како елемент на аконтацијата на личниот до-
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ход. Со оглед на тоа, Судов оцени дека не се во
согласност со членот 129 од Законот за здружениот труд одредбите од оспорената точка 1 на членот 37 со кои однапред се предвидуваат бодови по
основот квалитет на работата.
Ценејќи ја истата одредба од оспорениот правилник поради различното вреднување на трудот
на професорите, односно наставниците и стручните
учители по основот обем на работите и работните
задачи при состојба кога од самоуправниот општ
акт со кој се определуваат работите и работните
задачи не произлегува дека обемот на работите и
работните задачи на професорите односно наставниците и стручните учители е различен, Судот

ОПШТИ АКТИ НА
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оцени дека не е во согласност оо уставното начело
на наградување според трудот, различно да се
вреднува обемот на работата на наставниците ако
таква разлика во обемот не е утврдена во самоуправниот општ акт со кој се определуваат работите
и работните задачи.
На основа изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
У. бр. 199/79
5 ноември 1980 година
Скопје
Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, е. р.

САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
КУМАНОВО

270.
Врз основа на член 83 став 1 од Законот за
социјална заштита („Службен весник д а СРМ", бр.
9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на
Општинската самоуправна интересна заедница за
социјална заштита на општина Куманово, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 25 ноември 1980 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1980 ГОДИНА

2. 0,20% од личен доход од работен однос од
нестопанска дејност;
3. 0,30°/о од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1°/о од личен доход од самостојно вршење на
стопанска и професионална дејност.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980
година.
Бр. 0801-93
25 ноември 1980 година
Претседател,
Куманово
д-р Божидар Миновски е. р.
По извршеното срамнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување, објавен во „Службен весник на СРМ", бр.
32/80, се поткраднала грешка, поради што се дава

Член 1
Се утврдуваат стапките на придонесите што ги
плаќаат основните организации на здружен труд
од доходот и работните луѓе од личниот доход, з а ради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита
на општина Куманово.

ИСПРАВКА
НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ

Член 2
Во 1980 година се утврдуваат следните стапки
на придонеси:
1. 0,38% од доходот на основните организации
на здружен труд;

Во член 26 во третиот ред наместо зборовите
„четири години" треба да стои „една година".
Од Републичката самоуправна интересна заедница за вработување, Скопје, бр. 11-1390/2 од 5
декември 1980 година

Огласен

адреса во судот. По истекот на овој рок судот ќе
му одреди привремен старател согласно чл. 84 од
ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.
Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, И, П. бр.
2933/80.
(95)

дел
СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ

СУД СКОПЈЕ

I —

СКОПЈЕ

Од Стопанската банка — Основна банка —
Скопје издадени се бар прани чекови серија бр.
4347495 на динари 3.000,00 и серија број 4347498 на
динари 4.000,00, а за подигнат потрошувачки кредит
по партија бр. 01-73045/83 од страна на Јордановски
Драгомир од Скопје.
Бидејќи наведените чекови се нестанати — изгубени, се повикува држателот на чековите да ги
пријави во судот како и секое лице, во определен
рок, да стави приговор против поведување на постапката или да го извести судот за лицето кое ја
држи исправата во рок од 60 дена по објавувањето
на огласот. Во спротивно чековите ќе бидат поништени.
Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I, Скопје, Р. бр. .
179/80.
(94)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор
за сопственост на недвижен имот по тужбата на
тужителот Кузе Исаевски од Тетово, ул. „Карпош"
бр. 29, против тужениот Али Шасивар Имери од
Народна Република Турција со непозната адреса.
Се повикува тужениот Али Имери во рок од 30
дена по објавувањето на огласот да се јави пред
судот, достави адреса или одреди полномошник кој
ќе го застапува по овој спор. По истекот на овој
рок судот ќе му постави привремен старател преку
Центарот за социјални работи — Тетово кој тужениот ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1416/80.

Пред Општинскиот суд Скопје I во Скопје се
води постапка за развод на брак по тужбата на
тужителката Мутиша Арза од Скопје, ул. „376"
бр. 95-а, против тужениот Ибрахим Мутиша, привремено вработен во Германија со непозната адреса на живеење.
Се повикува тужениот Ибрахим Мутишка во рок
од 10 дена да се јави или да ја достави својата

Пред овој суд по предлог на предлагачот Р у ф а т Рецепи од Тетово, ул. „М. Ацев" бр. 1 се води
постапка за докажување смртта на Исмаил Х а ј р е дина Салии — Мемети од село Гермо, Тетовско, за
кој се претпоставува дека умрел на 5. V. 1938 година.
Се повикува Браим Елези од село Доброште да
— Мемети од село Гермо, Тетовско, да се јави, до-
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колку е жив, како и секој оној кој знае за неговиот живот да му јави за тоа на судот во рок од
15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на
овој рок лицето ќе се огласи за умрено, односно ќе
се докаже неговата смрт.
Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 227/80.
Пред овој суд по предлог на предлагачот Луазим Сејдии од село Доброште се води постапка за
прогласување за умрен на неиовиот покоен татко
Браим Елези од село Доброште, за кој се претпоставува дека умрел во месец ноември 1953 година.
Се повикува Браим Елези од село Доброште да
се јави, во колку е жив, како и секој оној кој знае
за неговиот живот да му јави за тоа на судот во
рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок исчезнатото лице ќе се огласи
за умрено, односно ќе се докаже неговата смрт.
Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 44/80.
(97)
ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР
По оставината на покојниот Демир Нурсел
Абди, работник од село Коџаџик, Дебарско се води
оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар. Појавените наследници Сијаде Демир, Ресмије Демир и Атиџе Демир, бидејќи се со непозната
адреса вон територијата на СФРЈ, се повикуваат во
рок од една година, по објавувањето на овој оглас,
да се јават лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испратат на судот. Во
спротивно оставината ќе се реши во нивно отсуство.
Од

ОПШТИНСКИОТ

суд

во

Дебар,

О.

бр.

11/75.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 68 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-509-0-0 го запиша во судскиот
регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за образование и научни дејности — Пробиштип, со ЦО.
Основни дејности: ги усогласува и утврдува заедничките потреби и интереси во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на децата во општината; обезбедува услови на
утврдената политика за остварување развојот на
предучилишното и основното воспитание и образование и се грижи за нејзиното извршување; утврдува приоритет во задоволувањето на заедничките потреби на дејностите за кои се основа З а едницата за образование и научни дејности: утврдува општински стандарди за задолжително основно образование, планира и обезбедува средства
за остварување на планираната политика на образованието и врши и други работи предвидени со
закон, Статутот и Самоуправната спогодба на З а едницата.
Во правниот промет со трети лица Заедницата
има неограничени овластувања и одговара со сите
свои средства (целосна одговорност).
Заедницата ќе ј,а застапува Стојановиќ Милена со неограничени овластувања во застапувањето.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
68/79.
(545)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 78 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-516-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, ЦО — Пробиштип.
Основни дејности: 140237 — самоуправна интересна заедница; го спроведува Законот за самоуправните интересни заедници и другите права од
Законот за здравството и здравственото осигурување на осигурените лица.
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Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои
средства (целосна одговорност).
Заедницата не одговара за основачите и основачите не одговараат за заедницата.
Секретар на Заедницата е Заовски Русе, кој ја
застапува со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
78/79.
(546;
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 77 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-515-0-0 го запиша во судскиот
регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за, старосно осигурување на земјоделците, ЦО — Гђробиштип.
Основни дејности: 140291 — го спроведува стар о с н о г осигурување и ги в р ш и работите за остварување на правата од старосното осигурување на
земјоделците.
Во правниот цромет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).
Заедницата не одговара за основачите и основачите не одговараат за заедницата.
Заовски Русе, секретар, ја застапува Заедницата без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
77/79.
(547)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 28 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-470-0-0 го запиша во судскиот
регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, ЦО — Струмица.
Основни дејности: 140—237 — самоуправна интересна заедница во областа на здравството и
здравственото осигурување; обезбедува и остварува оцределени видови на здравствена заштита и
права од здравственото осигурување утврдени со
законот, Самоуправната спогодба за основање и
Статутот на Заедницата.
Во правниот промет со трети лица Заедницата
има неограничени овластувања и одговара со сите
свои средства (целосна одговорност).
Основачите на заедницата не се одговорни за
обврските на заедницата и заедницата не е одговорна за обврските .на основачите.
Ристо Атанасов* секретар, ја застапува заедницата во правниот промет со трети лица со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
28/79.
(548)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 47 од 15. I. 1979 година, ^ на регистарска влошка бр. 1-489-0-0 го запиша во судскиот
регистар основањето и конституирањето на Заедницата за вработување, ЦО — Штип.
Основни дејности:
140236 — самоуправна интересна заедница во
областа на вработувањето;
— го следи и проучува движењето на вработеноста и вработувањето;
— учествува во утврдувањето и спроведувањето на политиката на вработувањето;
— води евиденција во областа на трудот утврдено со закон;
— ги врши сите работи утврдени со закон.
Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).
Заедницата ќе ја застапува Бранко Синев, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.
За обврските на основачите заедницата не одговара и за обврските на заедницата основачите не
одговараат.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
47/79.
(553)
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С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

8 декември 1980

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ
1975 - 1979
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
КНИГА II
Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979",
Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1978 година корисно послужи
на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти.
Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени
од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната
материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидејќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите
од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони.
Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата
на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен
прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители,
адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на
здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите
и уедначување на судската и управната практика.
Цена на збирката е 250 динари.
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ
— 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата
веднаш се доставува заедно со сметка.

Советот на Шумарскиот

факултет

во Скопје

распишува
КОНКУРС
за избор или преизбор на еден наставник по
предметот механизација во шумарството во сите
наставнички звања
Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет на ул. „Булевар
Југославија", б.б. — Скопје.
Кандидатите нон пријавата -цреба да приложат
диплома за завршен III степен на студии, односно
за завршен докторат, куса биографија, список на
стручни и научни трудови и по еден примерок од
самите трудови.
Пријавите, со останатите документи, се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена.
(632)

490.

491.

492.
493.

СОДРЖИНА
Страна
486. Закон за изменување на Законот за распишување јавен заем за изградба и .реконструкција на патиштата во СР Македонија
— — — — — — — —
785
487. Одлука за избор на повремени судии на
Судот на здружениот труд на Македонија и основните судови на здружениот
труд
— — — — — — — — —
785
488. Одлука за избор на претседател на Окружниот стопански суд во Штип и судии на Окружниот стопански суд во
Скопје — — — — — — — — — 795
489. Одлука за именување претставници на
општествената .заедница во комисите за

494.

изготвување предлог за избор на декан
во Универзитетскиот центар за математичко-технички науки и во основните
организации на здружениот труд на
Центарот
— — — — — — — —
Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд Етнолошки музеј на Македонија на одредбите што се однесуваат
на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците
на општествената заедница во одлучувањето за тие работи
— — — —
Одлука за разрешување и избор на
претседател на Мандатно-имунитетната
комисија на Соборот на здружениот труд
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
— — — — —
Одлука за помилување на осудени лица
Одлука за изменување на Одлуката за
премија на мравјо и овчо млеко во
1980 година
— — — — — — —
Одлука на Уставниот суд на Македонија,
У. бр. 199/79 од 5 ноември 1980 година —

795

795

796
796
797
797

Општи акти на самоуправните интересни
заедници
270. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна
интересна заедница за. социјална з а ш тита на општина Куманово за 1980 година
— — — — — — — — —
Исправка на Статутот на Републичката
самоуправна интересна заедница за вработување
— — — — — — — —

798
798

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

