
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 21 февруари 1981 
С к о п ј е 

Број 5 Год. XXXVII 

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

40. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од. 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
канат за помилување, Претседателството на СРМ 
на седницата одржана на 9 февруари 1981 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се прости на: 

1. Таири Ајдар Ферик, од с. Камењане, 
2. Ратко Стево Маневски, од Куманово, 
3. Љупчо Радојко Младенов, од Гевгелија, 
4. Владимир Дане Крапчев, од Скопје, 
5. Звезда Владимир Јанковска, од Скопје, 
6. Ристо Јосиф Димов, од Скопје, 
7. Шукрија Мурат Зачевски, од Ресен, 
8. Шефкет Асан Асанов, од Скопје, 

. 9. Љупчо Јосиф Мишески, од с. Тумчевиште. 

II 

Изреченат,а казма затвор во траење од 2 месе-
ци се замени со условна ос,уда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не (спори ново (к,рив,ично дело на: 

'1. Фериз Мето Зењиловски, од с. Моторче. 

III 

Изречената казна затвор во траење од 3 месе-
ци 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. Томислав Андон Гочев ски, од Титов Велес, 
2. Кире Димо Серафимов, од Злетово, 
3. Стево Најдо Соколов; од Кавадарци. 

IV 

Изречената казна затвор во траење од 6 месе-
ци ,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. 'Кирил Павле Андоновски, од Штип, 
2. Веат Назиф Азизовски, од Скопје. 

V 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се замени со условна осуда GO тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Иван Радивој е Чулиќ, од Скопје, 
2. Натмир Зенула Туши, од Струга, 
3. ,Димитар -Павле Андов, од Неготино. 

VI 

Изречената казна затвор во траење од 8 ме-
сеци се намали за 2 месеци на: 

1. Коста Ѓорѓи Митревски, од Скопје. 

VII 

Неиздржаниот дел од изречената казна затв,ор 
се намали за 2 месеци на: 

1. Зоран Бојко Раевски, од Скопје. 

VIII 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 3 месеци на: 

1. -Коце Ѓоко Петровски, од Скопје, 
2. Живко Стоилко Варсаќевски, од Скопје. 

IX 

Изречената казна затвор во траење од 1 година 
се на,мал,и за 6 месеци на: 

1. Љубе Илија Кузмановски, од Радишани. 

X 

Неиздржаниот дел од изречената казна зат-
вор се намали за 1 година на: 

1. Пенија Беџет Реџепи, од Скопје, 
2. Нафи Имер Таравари, од Гостивар. 

XI 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 1 година и 6 месеци на: 

1. Бранко Миодраг Спировски, од Скопје. 

XII 

Неиздржаниот дел од изречената каз,на зат-
вор се намали за 2 години и 6 месеци на: 

1. Крсте Kоca Костовски, од нас. Колонија 
— Идризово. 

XIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-136 
9 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

41. 
Врз основа на член 42 став 2 од Зако,нот за 

системот на цените и за 'Општествена контрола на 
цените на производите и услугите („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 33/80), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА 

ЦЕНИТЕ 

I. За членови на Советот на Републичката за-
едница за работи на це,ните се именуваат: 

1. Дуртут Едиповски, член на Извршниот со-
вет и републички секретар за општостопански ра-
боти и пазар; 
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2. Христо Христоманов, член на Извршниот 
савфет и републички секретар за земјоделство и 
шумарство и 

3. Анатоли Дамјановски, член на Извршниот 
совет и републички секретар за наука и образо-
вание. 

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

Бр. 17-174/l 
15 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

42. 
Врз основа на член 16 и член 29 став 3 од 

Законот за републичката управа („Службен весник 
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 ПОМОШНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 
II. Живко Серафимовски, помошник на репуб-

личкиот секретар за труд, повторно се именува на 
иста функција. 

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

Бр. 17-144/11 
15 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

43. 
Врз основа на член 1-6, член 30 став 3 и член 

38 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИ-

СИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 
'1. Никола Кичевски, советник на претседателот 

на Републичката комисија за културни врски со 
странство, повторно се именува на иста функција. 

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

Бр. 17-140/1 Претседател 
15 јануари 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

44. 
Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од За-

конот за републичката управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА 
,1. Иванка Кочовска-Крле, советник на репуб-

личкиот секретар за култура, повторно' се именува 
на иста функција. 

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

Бр. 17-142/1 Претседател 
15 јануари 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

45. 
Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од За-

конот за републичката управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет ,на Со-
браниево на Социјалистичка Република Македони-
ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ 
1. Ристо Шанев, советник на републичкиот се-

кретар за меѓународни 'односи, повторно се име-
нува на иста функција. 

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

Бр. 17-141/1 
15 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

46. 
Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од За-

конот за републичката управа („Службен весник 
н,а Социјалистичка Република Македонија" бр. 17/65 
и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ 

1. Бранко Кавкалевски, советник на републич-
киот секретар за меѓународни односи, повторно 
се именува на иста функција. 

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

Бр. 17-143/1 
15 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

47. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/66 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи Ристо Блажевс,ки, 
советник во Сојузниот секретаријат за ,надвореш-
ни работи. 

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

Бр. 17-137/l 
15 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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48. 
Врз 'осанова на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот ,совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ 

И ПАЗАР 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за општостопански работи и пазар Ружди 
Ибраимов, раководител на Одделението за правни 
работи во Секретаријатот. 

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

Бр. 17-138/11 
15 јануари 19811 година 

Скопј е 
претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

49. 

Врв основа на член 16 и член 46 од Законот 
за републичката управа („'Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 

РЕЗЕРВИ 

,1. Коце Белчев, директор на Дирекцијата за 
републички стоковни резерви, повторно се име,нува 
на иста функција. 

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

Бр. 17-139/1 
15 јануари -1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

50. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 
1. Се именува за дирек,тор на Републичкиот 

завод за заштита на спомениците на културата 
Драги Тозија, досегашен директор на Заводот. 

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

Бр. 17-173/1 
15 јануари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

51. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија и членот 15 али-
неја 2 и членот 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
од 26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ Систематизацијата на ра-

ботните места со опис на работите во Основната 
организација на здружениот труд Стоковна куќа 
,,Беко" во Скопје, донесена на собир на работни-
ците одржан на 210 декември 1974 година, Одлу-
ката за дополнување на систематизацијата на ра-
ботните задачи, усвоена на собир на работниците 
на 5 април 1979 година, Правилникот за распре-
делба на личните ,доходи усвоен од работниците 
со референдум од 23 декември 1977 година и Пре-
гледот на работните задачи со посебни услови за 
работа и вкупниот број на бодови, составен дел 
на правилникот. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација Сто-
ковна куќа „Беко" во Скопје, на н а п н а т предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 5/80 од 11 септември 1980 година поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
актите означени во точката 1 на оваа одлука. По-
стапката беше поведена затоа што пред Судов 
основано се постави прашањето за спротивности 
на актот за систематизација со членот 660 од За-
конот за здружениот труд, за согласноста на Од-
луката за дополнување на систематизацијата со 
членот 23 од Уставот на СР Македониј-а и за неј-
зината спротивност со членовите 127 и 663 од За-
конот за здружениот труд, за согласноста на ос-
порениот правилник со прегледот со членот 22 и 
2.3 од Уставот на СР Македонија и за нивната спро-
тивност со членовите 126, 127 и 129 од Законот 
за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека систематизацијата на работните 
места со опис на работите на Основната органи-
зација на здружениот труд Стоковна куќа „Беко" 
BIO Скопје е донесена на собир на работниците 
одржан на 20 декември 1974 година. Исто така 
Судов утврди дека на собир на работниците одр-
жан на 5 април 1979 година, е донесена Одлука 
за дополнување на систематизацијата. Со оваа од-
лука, покрај тоа што се дополнува систематиза-
цијата со нови работни места, е извршено вредну-
вање на тие работни места со определување вку-
пен број бодови за секое од тие работни места. 

Според членот 660 од Законот за здружениот 
труд, основните организации и другите организа-
ции на здружениот труд се должни да ги усогла-
сат -самоуправните спогодби за здружување, дру-
гите (самоуправни спогодби, статутите и другите 
самоуправни општи акти со одредбите на овој за-
кон во роковите што ќе ги утврдат со програмите 
за спроведување на одредбите од овој закон, а 
најдоцна во рок од 2 години од денот на неговото 
влегување во сила. 

Со оглед на тоа што оспорената систематиза-
ција не е усогласена со одредбите од Законот за 
здружениот труд и покрај пр-отекот на рокот за 
усогласување, Судов оцени дека таа е во спро-
тивност со овој закон. 

Исто така, со оглед на тоа што оспорената од-
лука за дополнување на систематизацијата, со ко-
ја се уредуваат и прашања од областа на распре-
делбата на личниот доход е донесена на собир на 
работниците, а не со референдум, како што пред-
видува членот 463 од Законот за здружениот труд, 
Судов оцени дека не е во согласноно со членот 
23 -од Уставот на СР Македонија и дека е во спро-
тивност со членовите 127 и 463 од наведениот за-
кон. 
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Разгледувајќи го правилникот за распределба 
на средствата за лични доходи, Судов утврди дека 
во неговиот член 18 се предвидуваат следниве ос-
нови и мерила за учество на работникот во рас-
пределбата на средствата за лични доходи: резул-
татите од трудот на работникот, резултатите од 
трудот ,во основната организација и придонесот на 
работникот за зголемување на доходот во основ-
ната организација. Според членот 19 од правилни-
кот, вреднувањето на работите и работните задачи 
се утврдува со аналитичка процена, а на основа 
наменилатурата на работите и работните задачи 
која е составен дел на правилникот. Co тој член е 
предвидено со посебна табела да се утврди вкуп-
ниот број на бодови за извршителите на работи-
те и работните задачи. Во спроведување на оваа 
одредба од правилникот направен е преглед на 
работните задачи (работни места) со посебните ус-
лови за извршување на работите и работните за-
дачи и вкупниот број на бодови во Стоковната 
куќа „Беко" во Скопје. Разгледувајќи го пак овој 
преглед Судов утврди дека со него се утврдени 
посебни услови за вршење на работите и работ-
ните задачи односно степенот на стручната подго-
товка за нивното вршење и вкупниот број на бо-
дови. Според тоа ниту осп,орениот правилник ниту 
прегледот не содржат обнови и мерила кои го 
обезбедуваат остварувањето на начелото за рас-
пределба на личниот доход според вложениот труд. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија, на секој работник во согласност со 'наче-
лото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, му припаѓа од 
доходот во основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби 
според резултатите на неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал за зголемување на доходот во основ-
ната организација. Ваква одредба содржи и членот 
126 од Законот за здружениот труд. Според членот 
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 утврду-
ваат врз основа придонесот во работата и зависно 
од резултатите од трудот и работењето што ќе го 
оствари основната организација, а придонесот на 
работникот во работата пак, -според ставот 3 на 
овој член се утврдува зависно 'од квантитетот и 
квалитетот во работата, земајќи ги предвид обемот 
и сложеноста на работата и квалитетот на оства-
рените резултати од трудот, остварените заштеди 
во работата, користење на работно време, одговор-
ност во работата и условите под кои работи ра-
ботникот. 

(Со оглед ,на тоа што со оспорениот правилник 
и со прегледот не се определени мерила по секој 
од основите предвидени во членот 18 од правил-
никот туку бројот на бодовите е определен во 
фиксен износ за секој извршител на работите и 
работните задачи и на тој начин не се обезбедува 
остварувањено на начелото за распределба на сред-
ствата за лични доходи според вложениот труд, 
Судов оцени дека не се во согласност со ова ус-
тавно начело односно со членот 22 и 23 од Уста-
вот на СР Македонија и дека се во спротивност 
со членовите 126, 127 и 129 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 5/80 
26 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

52. 
Уставниот суд на Македонија, на основа член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки на седни-
цата од 18 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ алинејата 7 на ставот 3 

од член 10 и членот 17 од Правилникот за форми-
рање и распределба на доходот во работната за-
едница, на личниот доход и средствата за работа 
и заедничка потрошувачка, усвоен со референдум 
на 30 декември 1977 година од работниците во ра-
ботната заедница на Општинскиот суд во Делчево. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинскиот суд во Делчево 
на начинот предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со реше,ние 
У. бр. 146/80 од 16 октомври 1980 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на членовите' 10 и 17 од актот означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката беше поведена за-
тоа што пред Судов основано се постави праша-
њето за согласноста на членовите 10 и 17 од оспо-
рениот правилник со членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и за нивната спротивност со ставот 1 
на член 138 во врска со ставот 1 на член 126 и 
ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека во членот 10 од оспорениот 
правилник е предвидено, личниот доход на работ-
никот да се утврдува со однапред утврдени основи 
и мерила врз основа придонесот на работникот во 
работата и резултатите од трудот и работењето на 
работната заедница. Придонесот пак на работни-
кот во работата ,се утврдува зависно од кванти-
тетот и квалитетот на работата земајќи ги предвид 
особено обемот и сложеноста, квалитетот на оства-
рените резултати од трудот, успешноста во корис-
тењето на средствата на трудот и остварените за-
штеди во работата, ,користењето на работното вре-
ме, одговорноста во работата, условите ,под кои ра-
боти работникот и стручна,та подготовка. Во овој 
член наведените основи се разработени така што 
е определен за секој основ процент за вреднува-
ње на работите и работните задачи. Според чле-
нот 11 од оспорениот правилник сложеноста на 
работите и работните задачи е поделена во четири 
црупи и тоа: наједноставни работи, едноставни 
работи, посложени работи и многу сложени рабо-
ти и за секој од наведените групи се определени 
бодови. Според членот 17 од означениот правил-
ник образованието односно стручната подготовка 
се распоредува во седум гpyпи и тоа: основно об-
разование, дактилограф II класа, дактилограф 1-6 
класа, дактилограф I-а класа, средено, в и т е и ви-
соко образование. Понатаму, според ставот 2 на 
овој член, бодовите по основот образование однос-
но стручна подготовка во износите предвидени во 
ставот 1 од овој член, се добиваат ако работникот 
ја има соодветната стручна подготовка каква се 
бара за вршење на тој вид работа, а доколку ја 
нема пропишаната стручна подготовка, бодовите 
да му се определуваат според подготовката што ја 
има. Доколку пак работникот има повисок степен 
на стручна подготовка, бодовите му се определу-
ваат според школската подготовка која се бара за 
работите и работните задачи што тој работник ги 
врши. 

5. Согласно начелото на распределба на сред-
ствата за личен доход според вложениот цруд, со-
држано во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 1 на членот 138 во врска со ставот 
1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на 
секој работник му припаѓа од доходо,т на работ-
ната заедница личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи о-пштествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и 



2-1 февр-уари 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 5 - Стр. 117 

неговиот личен ,придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањено на доходот 
во таа заедница. 

Од друга страна, според ставот 3 на член 129 
од Законот за здружениот труд придонесот на ра-
ботникот во работата се утврдува зависно од ква-
литетот и квантитетот на работата земајќи по пред-
вид особено обемот и сложеноста на работата, 
квалитетот на остварените резултати од7 трудот, 
успешноста во користењето на средствата на тру-
дот, остварените заштеди во работата, користење-
то на работното време, одговорноста во р,аботата 
и условите под кои работи работникот. 

Судов смета дека оспорениот правилник во ос-
нова содржи основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи според вложениот 
труд и резултатите од трудот. Меѓутоа,' како по-
себен основ за распределба ,на средствата за лични 
доходи правилникот ја ,предвидува и стручната 
подготовка. Законот з,а здружениот труд стручна-
та подготовка не ја предвидува како елемент за 
распределба, но покрај другите елементи изрично 
го предвидува елементот сложеност на раб,отата 
кој, според мислењето на Судов, се поврзува со 
стручната подготовка потребна за вршење на оп-
ределен вид работи ,и работни задачи, затоа што 
посложената работа претпоставува повисок степен 
на стручност односно способност за нејзиното из-
вршување. Исто така, Судов смета дека преку 
сложеноста ца работата се изразува, а со тоа и се 
вреднува видот и природата на трудот што се 
вложува во извршувањето на работите и работните 
задачи зависно од тоа дали се вложува квали-
фикуван, неквалификуван или висококвалифику-
ван ТРУД" Во извршувањето на посложените работи, 
се вложува поквалификуван труд, а способноста 
на работникот да вложува таков труд произлегува 
токму од ,неговата стручна оспособеност. Оттука, 
според мислењето на Судов стручната подготовка 
не може да се предвиди како самостоен основ за 
распределба на средствата за личен доход затоа 
што веќе е вреднувана преку основот сложеност 
на работите и работните задачи. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби 
од правилникот стручната подготовка е предвиде-
на и како самостоен основ за распределба на сред-
ствата за личен доход иако е веќе вреднувана 
преку основот сложеност на работите и работните 
задачи, Судов смета дека алинејата 7 на ставот 
3 од член 10 и членот 17 од оспорениот правилник 
не се во согласност со членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и се во спротивност со ставот 1 
на член 126 и ставот 3 на член 129 од Законот 
за здружениот труд. 

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

У. бр. 146/80 
18 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател -

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

53. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, и членот 
15 алинеја 2 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија, и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седмицата одржа-
на на 26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) ставот 1 на член 85 од Самоуправната спо-

годба за здружување во работна организација, 
усвоена од работниците на основните организации 
на здружениот труд во состав на Работната органи-
зација Геолошки завод во Скопје со референдум 
одржан на 8 јануари 1979 година и 

б) членот 60 од Статутот на Работната заед-
ница при Работната организација Геолошки завод 
во Скопје, донесен од работниците на работната 
заедница со референдум одржан на 27 ноември 
1978 година. ' 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација Гео-
лошки завод во Скопје на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на ставот 1 на член 85 
и членот 60 од самоуправните општи акти озна-
чени во точката 1 на оваа одлука затоа што со 
основа се постави прашањето за ,нивната уставност 
и законитост. 

4. (На седмицата Судов утврди дека со ставо,т 
1 на член 85 и членот 60 од оспорените самоуп-
равни општи акти е . предвидено функцијата на. 
индивидуален работоводен орган на работната за-
едница да ја врши генералниот директор на заво-
дот, односно генералниот директор во Исто време 
да е и работоводен орган на работната заедница. 

Со ставот 1 на член 31 од У с т а в а на СР Ма-
кедонија е предвидено дека работниците што во 
организацијата на здружениот труд вршат админи-
стративно стручни, помошни и на нив слични ра-
боти од заеднички 'интерес за повеќе организации 
во нејзиниот состав и работниците што вршат так-
ви работа во земјоделска или друга задруга, како 

и работниците во организацијата на деловно здру-
жување, банка и заедница на осигурување, обра-
зуваат работна заедница. На работниците во овие 
заедници Уставот ',им гарантира определени са-
моуправни права. Така, според ставот 3 на овој 
член од уставот, тие имаат право на средства за 
лична и заедничка потрошувачка во согласност 
со начелото на распределба според трудот и со 
основите и мерилата за распределба што важат во 
организациите на здружениот труд, како и други 
самоуправни права ш,то ги имаат работниците во 
организациите на здружениот труд, а во соглас-
ност со природата на работите што ги вршат и со 
заедничките интереси заради кои се здружуваат 
во работни заедници. Самоуправната положба на 
работната заедница, во рамките на уставот, се из-
разу,ва и во ставот 4 на овој член од уставот 
со кој е определено дека меѓусебните права, об-
врски и одговорности на работниците во работните 
заедници ,и корисниците на /нивните услуги се 
уредуваат со самоуправна спогодба, а пак меѓусеб-
ните односи на работниците ,во работната заедница 
се уредуваат со ,нивни самоуправни акти во со-
гласност со таа самоуправна спогодба. Понатаму, 
во членот 543 од Законот за здружениот труд е 
определено дека работната заедница има свој ра-
ководител кога е тоа предвидено со самоуправна 
спогодба, со статут односно со закон и дека рако-
водителот на работната заедница раководи со ра-
ботната заедница, ги извршува одлуките на ра-
ботничкиот совет на работната заедница и на ор-
ганизацијата на здружениот труд и на нивните 
извршни органи. Раководителот на работната заед-
ница го ,именува и разрешува работничкиот совет 
на работната организација на здружениот труд 
по претходно прибавено мислење од работната за-
едница, а за својата работа е одговорен како пред 
работничкиот совет на организацијата на здруже-
ниот труд, така и пред работоводниот орган на таа 
организации а. 

Според мислењето на Судов, од меѓусебните 
односи на раководителот на работната заедница 
и индивидуалниот работоводен орган на работната 
организација во вршењето на нивните овластува-
ња, ,права и обврски, произлегува дека постои не-
споивост на овие две функции, бидејќи раководи-
телот на работната заедница, според законот, за 
својата работа одговара и пред индивидуалниот 
работоводен орган. Со соединувањето на овие две 
функции во исто лице не може да се остварува 
принципот на одговорност ,на ,раководителот на ра-
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болната заедница пред индивидуалниот работово-
ден орган на организацијата на здружениот труд 
ќано еден од услов,ите за правилно и законито 
работеше на работната заедница. Освен тоа, пред-
видувањето генералниот директор т. е. индив,идуал-
ниот работоводен! орган ,на работната организација 
во исто време да е и раководител на работната 
заедница на заедничките служби не соодветствува 
на -самоуправната положба што работната заедница 
ја има според уставот и спор од Законот за здру-
жениот труд, а од друга страна, першналното со-
единување на функциите на работоводител на ра-
ботната заедница и на индивидуален работоводен 
орган на работната организација доведува и до јак-
нењето на ,позициите на работната организација 
во однос на основните организации и работната 
заедница, што е спротивно на уставот. 

Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 85 
од самоуправната спогодба за здружуваше во ра-
ботна организација и со членот 60 од оспорениот 
статут е предвидено функцијата на индивидуален 
работоводен орган во работната заедница да ја вр-
ши генерален директор на заводот, Судов смета 
дека тие одредби не се во согласност со член,от 3il 
од Уставот на СР Македонија, односно се во спро-
тивност со членот 543 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 157/80 
26 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

54. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15, став 1, алинеја 2 и член 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 22 јануари 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА точката 10 на член 1 од 

Одлуката за измени и дополнување на Урбанис-
тичкиот план на Кавадарци со населбите Ваташа 
и Росоман, донесена од Собранието на општината 
Кавадарци на 15 февруари 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
нЈик на СРМ" и во „'Службен гласник на општина-
та Кавадарци". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 187/80 од 4 декември 1980 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одредбата 
означена во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината со-
гласност со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на СРМ" бр. 15/73, 
20/73 и 45/77). 

4. ,Во претходната постапка Судот утврди де-
ка со оспорената одлука се вршат измени и допол-
нувања на Урбанистичкиот план на Кавадарци со 
,населбите Ваташа и Росоман. Со оспорената точка 
10 на член 1 од оваа одлука - се дозволува одво-
јување на габаритот на предвидената станбена 
зграда на улица „Данчо Поп Атанасов" бр. 20 во 
Кавадарци заради обезбедување пристап. Ова од-
војување на габаритот всушност претставува про-
мена на постојниот габарит (смалување) и вцрту-
вање нов објект во урбанистичкиот план. 

5. Според Законот за просторно и ,урбанистичко 
планирање, со просторното и урбанистичкото пла-
нирање се обезбедува планско и рационално ко-
ристење на просторот, планска и рационална из-
градба и уредување на населените ,места и зашти-
та на човековата средина, а просторниот и урба-
нистичкиот план, според членот 6 од овој закон, 
се изработува за подолг временски период, а на ј -

малку за период од 20 години. Во членот 33 од за-
конот пак, е предвидено дека овие планови можат 
да се изменат и дополнат само ако битно се 'из-
менети економските услови -според кои се доне-
сени или ако тоа е неопходно поради дејство на 
виша сила. Во тој случај, согласно членот 35 од 
законот, измените и дополнувањата се вршат во 
постапка за донесување на плановите, што подраз-
бира, меѓу другоно, и нивно задолжително става-
ње на јавен увид и јавна расправа. 

До исклучок, законот допушта да се менуваат 
или дополнуваат одредени елементи од плановите 
за реализација (измени од ,помал обем) иако не се 
исполнети погоре наведените услови, но само ако 
тие измени односно дополнувања значат измена 
на габаритот на објектот, доградба и надградба 
на објектот, измена на намената на објектот и на 
нивелационамата и регулационата линија. 

Според мислењето ,на Судот, во оспрената од-
редба габаритот на објектот предвиден во првобит-
ниот план за реализација е изменет така што се 
намалени неговите диме,нзии. Меѓутоа, покрај таа 
измена, со оспорената одредба се предвидува по-
себна индивидуална станбена зграда како нов об-
јект. Со оглед на тоа, Судот не ја прифати ква-
лификацијата на оваа измена како „(одв,ојување 
на габаритот" затоа што краен ефект на ваквото 
„одвејување" не е само ,промена на габаритот туку 
и предвидуваше нов објект (локација) што согласно 
наведениот закону е измена од поголем обем. Ова 
е видно и од решението за локација кое е издаде-
но од надлежниот орган на собранието и од кое 
се гледа дека ,,,одвоениот' дел од габаритот" е по-
себен станбен објект. 

Поради изнесеново, Судот смета дека со оспо-
рената одредба се врши измена и дополнување 
на ,планот за реализација што не мзоже да се смета 
како ,измена и дополнуваше на планот од помал 
обем во смисла на член 34 од наведениот закон, 
туку како измена и дополн,уваше што мора да 
биде во ,сог,ласност со условите предвидени во чле-
нот 33 од' законот и да се врши во постапка во 
која, согласно членот 35 ,од законот задолжително 
ќе се обезбеди јавен увид и јавна расправа. Со 
оглед на тоа што менувашето на урбанистичкиот 
план не е извршено во постапката пропишана во 
законот, односно оспорената одредба пред нејзи-
ното донесуваше не била ставена на јавен увид и 
јавна расправа, Судот смета дека таа не е во со-
гласност со означените о,дредби од Законот за про-
сторно и урбанистичко планираше. 

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

У. бр. 187/80 
22 јануари 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, ,с. р. 

55. 
Уставниот суд на Македонија, на основа "чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15 
алинеја 2 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правнот,о 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

l. СЕ УКИНУВА точката 2 став 1 на член 6 
од Одлуката за утврдуваше распоредот, почетокот 
и завршуваното на работното време во трговските 
организации кои вршат промет на мало, угости-
телските и занаетчиските објекти на подрачјето 
на општината Ресен бр. 0l-2093/1, донесена од Со-
бранието на општина Ресен на седницата одржана 
на 28 април 1977 година („Службен гласник на 
општината Ресен" бр. 5/77). 
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2. Оваа одлука ќе -се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за про-
мет на мало и големо „Преспанско езеро" во Ре-
сен на начинот ,предвиден за објавување ,на само-
управните општи акти. 

3. По повод поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
законитоста на ставот 1 на член 6 од одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука. 

4. Со точката 1 од став 1 на член 6 од оспо-
рената одлука е ,предвидено дека со парична казна 
од 5,000 до 1,0.000 динари ќе се казни за прекршок 
работна организација или друго правно лице ако 
продавницата, ресторанот и хотелот не ги држи 
отворени во работното време определено во членот 
4 на оваа одлука, а со точката 2 на став 1 на Ис-
тиот член од одлуката, со истата казна за прекр-
шок ќе се казни работна организација или друго 
правно лице ако продавницата, ресторанот, кафе-
аната и дуќанот ги држи отворени преку работ-
ното време определено во истиот член од одлуката. 

Со точката 9 на член 35 од Законот за угос-
тителската дејност, посредувањето во туристички-
от промет и за минималните технички услови на 
угостителските објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 39/77), како прекршок, за кој е предвидена 
парична казна од 100 до 2000 динари, е определено 
работењето на организацијата на здружениот труд 
надвор од определеното работно време. 

Како што се гледа, со точката 2 на став 1 на 
член 6 од оспорената одлука е предвидена парич-
ка казна која е повисока од минималната однос-
но максималната казна што за овој прекршок е 
предвидена во законот. 

Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 6 од 
оспорената одлука минималната односно макси-
малната казна за прекршок од точката 2 на став 
1 на член 6 од одлуката е повисока од минимал-
ната односно максималната казна, што за овој 
прекршок е предвидена во Законот за угостител-
ската дејност, посредувањето во туристичкиот про-
мет и за минималните технички усл,ови на угос-
тителските објекти, Судов оцени дека точката 2 

од став 1 на член 6 во оспорената одлука не е во 
согласност со точката 9 на член 35 од овој закон. 

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

У. бр. 170/79 
26 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за вршење 
на хидрометеоролошки работи, објавен во „Служ-
бен весник на СРМ" број 43/80, се потпаднала 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕО-

РОЛОШКИ РАБОТИ 
Во член 17 став 1, 2 и 3 наместо бројот „15" 

треба да стои бројот „16". 
Од Законодавно правната комисија на Собра-

нието на СРМ, бр, 13-300 од 3. И. 1981 година -
Cкопjе. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на образецот „ДД", кој 
е составен ,дел на Правилникот за начинот на пре-
сметувањето, уплатувањето и отстапувањето на да-
нокот од доход на организациите на здружен труд, 
објавен во „Службен весник на СРМ", бр. 2/8)1, се 
потпаднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И ОТСТАПУВА-
ЊЕТО НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Во точката 12 од образецот „ДД" заградата и 

текстот во заградата: „од реден број 2—12, според 
член 8 од Законот" се брише. 

Од Републичкиот секретаријат за финансии, 
Скопје, бр. 23-'1158/1 од 10. II. 1981 година. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
83. 

Врз основа на член 58 од Законот з,а врабо-
тувањето и осигурувањето во случај на неврабо-
теност („Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 
19, точка 5 од Статутот (на Општинската заедница 
на вработувањето — Скопје, Собранието на СИЗ 
за вработување на град Скопје, на својата 17-та 
седница, одржана на 29 декември 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
Член 1 

С,тапката на придонесот за вработување на 
подрачјето на град Скопје за 1981 година се утвр-
дува на 0,5'00/о. 

Член 2 
Придонес за вработување уп,латуваат работни-

ците и работодавците, членови на СИЗ на врабо-
тувањето — Скопје. 

Член 3 
(О,сновица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е: 
- за работниците во основната организација и 

за работниците вработени ка ј работодавецот — 
личниот доход на работниците, во кој се содржани 
придонесите и даноците што се плаќаат од лич-
ниот доход '(бруто личен доход) и 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 15% од паушалниот износ на да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според 
основицата што ја утврдува Републичката заедни-
ца на вработувањето. 

Член 4 
За ,начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за ,вработување се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноците на тра-
ганите. 

Облогот на наплатата на придонесот за врабо-
туваше за работодавците го врши надлежниот ор-
ган за приходи на Собранието на општините. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во 'сила наредниот ден од 

,денот на донесувањето, со примена од 1 јануари 
1981 година, а да се објави во „Службен гласник 
на пред Скопје". 

Бр. 02-7733/5 
29 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Саиде Станковски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
НЕГОТИНО 

84. 
Врз -основа на член 11 точка 3 од З,аконот за 

само управните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 
46 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Неготино, 
Собранието на Општинската (самоуправна интерес-
на ,заедница за социјална заштита — Неготино, на 
седницата одржана на 16 јануари 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат /стапките на здру-

жениот труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита и за здру-
жување средства во Републичката СИЗ за соци-
јална заштита. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат ,стапки на придо-

неси и тоа: 
1. 0,58 — придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
2. 0,60 — придонес од личен доход од работен 

однос; 
' 3. 1,30 — придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; 
4. 2,'00 — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на нестопанска и стопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ за социјална заштита — Него-
тино здружува средства во Републичката СИЗ за 
социјална заштита со издвојување на: 

— 0,08 од доходот на основните организации на 
здружен труд во општината. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ за социјална заштита — Неготино ги здру-
жува во Републичката СИЗ за социјална заштита 
и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со 
посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен гласник на општината Неготино", а 
ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-313 
16 јануари 1981 година 

Неготино 
Претседател, 

Ристо Петров, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - НЕГОТИНО 

85. 
Врз основа на член 14 точка 5 од Законот з,а 

самоуправните -интересни заедници за култура 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата — Неготино, Собранието на 
Општинската 'Самоуправна интересна заедница на 
културата — Неготино, на седницата одржана на 14 
јануари ,1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА СИЗ ЗА КУЛТУРА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на културата и за здружување 
средства во Републичката СИЗ за култура. 

Член 2 
Во 1981 година се утврдуваат стапки на при-

донес и тоа: 
4 1. '0,5,1%, придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
2. 0,50%, придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. '1,.20%, придонес од личен доход од земјодел-

ска дејност; 
4. l,00%, придонес од личен доход од самостој-

но вршење на стопанска дејност; 
5. 1,00%, придонес од личен доход од самостој-

но вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден ,во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ ,за култура — Неготино здружу-
ва средства во Републичката СИЗ за култура со 
издвојување на: 

— 0,3'1% од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината и 

— 0,20% од личен доход од работен однос од 
нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска- -
та СИЗ за култура — Неготино ги здружува во 
Републичката СИЗ за култура и месечниот износ на 
средствата ќе се утврдат со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето  

во „Службен гласник на општината Неготино", а ќе 
се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-3 
14 јануари 1981 година 

Неготино 
Претседател, 

Панов Пане, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - НЕГОТИНО 
86. 

Врз основа на член 31 од Законот за самоуп-
,равните интересни заедници за вработување и за 
материјалното обезбедување за време на привремена 
безработност („Службен весник на СРМ", бр. 20/74) 
и член 9 и 33 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница за вработување, бр. 
1671 од 1. IX. 1974 година, Собранието на Општин-
ската заедница за вработување — Неготино, на 
седницата одржана на 29 декември 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1981 ГОДИНА 
I 

Придонесот за вработување ,се плаќа по стапка 
од 0,75%) од бруто личниот доход на вработените. 

II 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши според -одредбите на Законот 
за самоуправните интересни заедници за вработу-
вање и материјално обезбедување за време на 
привремена безработност. 
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III 
Оваа Одлука ,влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе ce применува од 1 јануари 1981 го-
дина, и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штината Неготино". 

Бр. 02-262 
30 декември 1980 година 

Неготино 
Претседател, 

Киро Витанов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
НЕГОТИНО 

87. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

самоуправните ,интересни заедници за физичка 
култура („Службен ,весник на СРМ", бр. 5/74) и член 
17 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура — Неготино. 
Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура — Неготино, 
-на седницата одржана на 18 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛ-

ТУРА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на физичката култура и за 
здружување средства во Републичката СИЗ за фи-
зичка култура. 

Член 2 
Во 198l година се утврдуваат стапки на при-

донес и Тоа: 
1. 0,24%, придонес од доходот на основните ор-

ганизации на здружен труд; 
2. 0,55%, придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. 1,20%, придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; 
4. 1,00%, придонес од ,личен доход од самостој-

но вршење на стопанска дејност; 
5. 1,00%, придонес од личен доход од самостој-

но вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура — Него-
тино здружува средства во Републичката СИЗ за 
физичка култура со издвојување :на: 

— 0,04% од доходот на основните организации 
на здружениот труд во општината и 

— 0,05%) од личен доход од работен однос од 
нестопанството. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе го врши Службата на општественото 
КНИГОВОДСТВО. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен гласник на ,општината Неготино", а 
ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 85/80 
18 декември 1980 година 

Неготино 
Претседател, 

Пане Шијаков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - НЕГОТИНО 

88. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од За-

конот за определени облици на општествената 
заштита на децата и за самоуправните интересни 
заедници за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 14 од 
Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — Не-
готино, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА - НЕГОТИНО ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-
донесот од личен доход на вработените, од личен 
доход од земјоделска дејност и од личен ,доход од 
самостојно вршење на стопанска и професионална 
дејност, за Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Не-
готино. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Него-
тино изнесуваат: 

— 'придонес од личен доход од стопанството во 
бруто, по стапка од 0,70%; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
во бруто, по стапка од 0,70%; 

— цридонес од личен ,доход од земјоделс,ка деј-
ност, по стапка од 0,30%; 

— придонес од личен доход од стопанска и про-
фесионална дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од личен доход од работен однос ќе се врши 
на бруто износите, додека на нето личниот доход 
и ,другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личен 
доход кои служат како основ за определување на 
износите на придонесите в,о почетокот на приме-
ната на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува ,во сила по донесувањето, 

-а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. Истата 
ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ" и 
„'Службен гласник на општината Неготино" . 

Бр. 01-170/1 Претседател, 
25 декември 1980 година Драги Лазов, с. р. 

Неготино' 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
НЕГОТИНО 

89. 
Врз основа на член 13 од Законот за СИЗ за 

воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78) и член И од Статутот на Заедни-
цата за образование и наука, Собранието на СИЗ 
за образование и наука, на седницата одржана на 
26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ 

НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личниот доход на вработените во 
работните организации од стопанска и нестопанска 
дејност, ,од личниот доход од земјоделска дејност и 
од придонесот од личниот доход од стопанска и 
професионална дејност на СИЗ за образование и 
наука — Неготино. 
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Член 2 
Стапките :на придонесите што ќе ice плаќаат на 

СИЗ за образование и наука изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос 

на вработените во стопанството, по бруто стапка 
од 5,40%; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од 5,40%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, од 0,40%; 

— придонес од личен до-ход од ,стопанска и 
професионална ,дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личниот доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, ,додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на придо-
несите во почетокот на ,приманата на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Неготино" и ќе се применува од 1 јануари 
1981 година , 

Бр. 01-102 
31 декември 1980 година 

Неготино 
Претседател, 

Илија Теохарев, с. р. 

Oгласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ -ј 
Благоја Страшевски од Скопје, ж,ивее на ул. 

„Михаил Чаков" бр. 9-(l/2i2 поднесе до овој суд 
предлог за докажување смртта на лицето Сергија 
Страшевски од Скопје, кој нав,одно починал на 10. 
IX. 1934 ,година во Скопје и досега за него немаат 
разбрано ништо. 

Бидејќи за исчезнатиот Сергија Страшевски до-
сега не се знае ништо, се повикуваат да се јават 
сите оние доколку имаат сознание ,дека сега е жив, 
како и секој оној што знае за неговиот живот да 
му (соопшти за тоа на судот во рок од 3 месеци од 
објавувањето на огласот во „Службен лист на 
СФРЈ", „Службен весник на СРМ" и Огласната 
табла на Општинскиот суд Скопје II. По -истекот 
на овој рок од 3 месеци судот ќе донесе решение 
со кое се прогласува дека лицето Сергија Страшев-
ски умрел на 10. IX. 1934 година. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
^р. 125/79. (10) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за враќање во првобитна положба по пред-
логот на тужителот Душан Ристовски од село Бе-
ловиште, против тужениот Живко Ристовски од се-
ло Беловиште, сега на привремена работа во 
Австралија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Живко Ристовски да се 
јави пред судот, достави адреса или одреди полно-
мошник кој ќе го застапува но оваа постапка во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок судот ќе му постави привремен 
старател преку Центарот за социјални работи — 
Тетово. 

Од Општинскиот 'суд во Тетово, П. бр. 125/79. 
(8) 

Пред Општинскиот суд — Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ме-
миши Имраме, родена Зилбеари од село Нераште 
против тужениот Муамед Мемиши, од татко Ваит, 
од село Нераште, а сега со непознато место на 
живеење во Данска. 

Се повикува тужениот Муамед Мемиши од се-
ло Нераште, а сега со непознато место на жи-
вееше, да се јави во судот, достави адреса или 
одреди полномошник кој ќе го застапува, по овој 
предмет, во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот. Во спротивно Судот ќе му постави привре-
мен старател преку Центарот за социјални работи 
— Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1806/80. 
(9) 

,Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Зе-
ќије Изаири, родена Џемаили од село Градец про-
тив тужениот Елес Јусуф Изаири од село Каме-
њане, а сега со непознато место на живеење во 
Канада. 

Се повикува тужениот Елес Јусуф Изаири од 
село Камењане, сега со непознато место на жи-
веење во Канада, да се ј,ави во судот, достави адре-
са или да одреди полномошник кој ќе го заста-
пува во спорот во рок од 30 дена, сметано од обја-
вувањето на огласот. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи на општината Тето-
во ќе му одреди привремен старател ,кој ќе го за-
стапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ,П. бр. 1766-6/80, 
(11) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Исмаил 
Алити од село Боговиње, ,против тужената Неџмије 
Алити, родена Берзати од село Калник, сега со не-
познато мест1о на живеење во Западна Германија. 

Се повикува тужената Неџмије Алити, родена 
Берзати од село Калник да се јави во судот, доста-
ви адреса или определи полномошник кој ќе ј,а за-
стапува' по овој спор во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. По истекот на овој рок судот 
ќе и постави привремен старател ,преку Центарот 
за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1496/80). 
(И2) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 72 од 20. I. 1979 година, ма регистар-
ска влошка бр. 1-513-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската заедница на вработувањето со ЦО — Дел-
чево. 

Основни дејности: 140236 
— ги следи и проучува движењата на врабо-

теноста и вработувањето; 
— учествува во утврдувањето и спроведува-

њето политиката на вработувањето и предлага мер-
ки за решавање на проблемите во областа на вра-
ботеноста и вработувањето; 

— на организациите и заедниците им пружа 
помош во обезбедувањето на нивните потреби и 
кадри; 

— организира и врши посредување при врабо-
тувањето на работниците и врши работи во врска 
со вработувањето и враќањето на работниците од 
привремена работа во странство, кои со сојузен 
закон и се ставени во надлежност; 

— го утврдува придонесот за вработување во 
согласност со Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Делчево; 

— на работниците им обезбедува права за вре-
ме на привремената невработеност утврдени со за-
кон, Самоуправната спогодба и Статутот; 
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— врши и други основни дејности предвидени 
во чл. 9 од Статутот. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Општинската заедница не одговара за обврс-
ките на основачите и основачите не одговараат за 
обврските на Заедницата. 

Димитровски Богатин е секретар на Заедницата, 
кој е овластен со неограничени овластувања да ја 
застапува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
72/79. (652) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1134 од 19. XII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1580-8-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
образование и воспитание „11 Септември", Н. СОЛ. 
О со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно 
училиште „Мирче Ацев", село Лисичани, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Петре Петрески, директор, без ограничување, а ка-
ко нов застапник се запишува Димитрија Цвета-
носки, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 1134/80. (662) 

Окрз^жниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 56 од 20. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-498-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, ЦО — Делчево. 

Основни дејности: 140237 - заедницата пружа 
здравствена заштита на населението и обезбедува 
задолжителни видови на здравствена заштита како: 

— откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните заболувања и 
другите заразни болести што подлежат на задол-
жително пријавување; 

— нега и лекување на оние болни што поради 
природата и состојбата на болеста можат да го 
загрозат својот живот и животот на другите лица; 

— здравствена заштита на жените во врска 
со бременоста, породувањето, мајчинството и кон-
трацепцијата; 

— целосна здравствена заштита на новороден-
чињата, доенчињата и децата до 20 годишна воз-
раст; 

— здравствена заштита на школската младина 
и редовните студенти; 

— активност ве раното откривање на малиг-
ните заболувања, шеќерната болест, мускулната 
дистрофија и нивно лекување; 

— активност во здравственото воспитување на 
населението; 

— повреди на работно место од несреќен случај 
и други права од здравственото осигурув,ање. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и одговара со сите свои сред-
ства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските на 
заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Славе Аврамовски, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, бр. 
56/79. (650) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 8 од 15. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 1-451-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Самоуп-
равната интересна заедница за старосно осигуру-
вање на земјоделците, ЦО — Берово. 

Основни дејности: 140238 - спроведување на 
старосното осигурување на земјоделците, план и 
програма за развојот на старосното осигурување, 
обезбедување на, потребни средства за минимална-
та старосна и семејна пензија, доброволно осигу-
рување на осигурениците — земјоделци, основици 
на осигурување, повисок износ на старосната пен-
зија, водење на евиденција за корисниците на пен-
зија, остварување соработка со собранијата на оп-
штествено-политичката заедница и другите заед-
ници и друго. 

Заедницата има неограничени овластувања во 
правниот промет со трети лица и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не се одговорни за обврските 
на Заедницата. 

Драги Тошевски, е секретар на Заедницата, кој 
со неограничени овластувања ќе ја застапува. 

Од 'Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
8/79. (649) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 54 од 20. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 1-496-0-0 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на Самоуправната интересна 
заедница за комунални дејности со ЦО — Делчево. 

Основни дејности: 140229 
— ги утврдува основите на комуналната поли-

тика во склад со плановите и програмите на оп-
штествено-политичката заедница; 

— ја програмира и организира комуналната из-
градба; 

- утврдува програми и ги распределува сред-
ствата за поповолни услови за изградба на кому-
нални дејности и инсталации во општината; 

- обезбедува средства за финансирање на це-
лосното искористување на постојните инсталации; 

- организира здружување на средствата за ко-
мунална изградба и за остварување на други за-
еднички интереси во областа на комуналната поли-
тика; 

— ги утврдува условите и критериумите за да-
вање кредити за изградба од средствата со кои рас-
полага Заедницата за комунални дејности. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

СИЗ за комунални дејности — Делчево не од-
говара за обврските на основачите и основачите не 
одговараат за обврските на СИЗ за комунални деј-
ности — Делчево. 

Заедницата ќе ја застапува Анастасов Алек-
сандар, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
54/79. (651) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1033 од 11. XII. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-33-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Средното стенодактилографско учи-
лиште „Димитар Митрев" — Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ивано-
ва Лилјана, директор, а како нов застапник се за-
пишува Ристески Лазар, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1033/80. (647) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 11 од 15. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-454-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Заед-
ницата на вработувањето со ЦО — Берово. 

Основни дејности: 140236 
— го следи и проучува движењето на врабо-

теноста и вработувањето, дејството на стопанството 
и другите мерки за вработување и вработеноста, 
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потребите од кадри, професионалната структура на 
населението и промената во занимањата и за таа 
цел соработува со системот на образованието; 

— учествува во утврдувањето и спроведување-
то на политиката на вработувањето и предлага од-
носно презема мерки за решавање на проблемите 
во областа на вработувањето и вработеноста; 

— организира и врши посредување при вра-
ботувањето на работниците и врши работи, кои со 
сојузен закон и се ставени BIO надлежност в'о врска 
со вработувањето и враќањето на работниците од 
привремена работа во странство; 

— на работниците им ги обезбедува права,та 
за време на привремената невработеност утврдени 
со закон, Самоуправната спогодба за основање и 
Статутот; 

— организира и спроведува подготвување на 
работниците за вработување преку стручно ,оспосо-
бување, преквалификација и на друг начин; 

— води евиденција од областа на трудот. 
Bio правниот промет со трети лица Заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските на 
Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Г)абер Миленко, 
секретар, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
11/79. - (648) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1014 од 15. XI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1576-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа 
„Олга Мицеска" — Кичево; ул. „11 Септември" бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Левче Андоновски, в. д. директор, со не-
ограничени овластувања, а како нов застапник се 
запишува Војче Костоски, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1014/80. (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1076 од 15. XII. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1229-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување ;на РО на здружен труд Универзитет 
„Кирил и Методиј", Факултет за физичка култу-
ра — Скопје, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Шаревски Чеде, декан, без 
ограничување, а како нов застапник се запишува 
Симовски Андон, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1076/80. (644) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1090 од 10. XII. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-44-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за унапредување на гра-
дежништвото и индустријата на СРМ — Скопје, 
ЦО, ул. „Блок IV", локал бр. 3, Градски ѕид — 
Скопје, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Ѓошевски Благој, директор, а како 
нов застапник се запишува Смилевски Кирил, дипл. 
машински инж., директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1090/80. (645) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1103 од 12. XII. ,1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1179-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената — проширување на 
дејноста на Шумарскиот факултет, ЦО — Скопје, 
така што споредната дејност се проширува со: 

110901 — услуги на контрола на квалитетот и кван-
титетот на стоката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1103/80. (646) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 59 од 19. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-501-0-0 го запиша во ,судскиот' 
регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ 
за општествена заштита на децата со ЦО —Дел-
чево. 

Основна дејност: 140)235 
— ја утврдува ,политиката на развојот и у,на-

предувањето на непосредната детска заштита; 
— донесува годишни и повеќегодишни програ-

ми за развој на детската заштита и се црижи за 
нивното1 (спроведување; 

— обезбедува средства за финансирање на не-
посредната детска заштита и управува со тие сред-
ства; 

— учествува во финансирањето на изградбата, 
адаптацијата и опремувањето на установите во кои 
се остваруваат "Облиците на непосредната детска 
заштита и се грижи за рамномерен развиток на 
мрежата на установите на подрачјето на општи-
ната; 

— утврдува единствени стандарди и нормативи 
за употреба, рационално користење на средствата 
за општествена заштита на децата; 

— го следи ,и проучува ,развојот на општестве-
ната заштита на децата; 

— го следи и проучува развојот на општестве-
ната заштита на децата и презема мерки за уна-
предување облиците на системот на детската заш-
тита ; 

— организира згрижување, воздигнување и во-
спитување на децата од предучилишната возраст; 

— (Организира продолжен и целодневен прес-
тој на учениците од основните училишта; 

— ,организира општествена исхрана на децата; 
— организира одмор на рекреација на ,децата, 

како и други облици на непосредната детска заш-
тита што ќе се утврдат со општи акти на Заедни-
цата; 

— ти утврдува и другите облици, содржината и 
обемот на непосредната детска заштита. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

ОС1ИЗ не одговара за обврските на основачите 
и основачите не одговараат за обврските на Заед-
ницата. 

Заедницата ќе ја застапува Димитровски Владо, 
секретар, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
59/79. (656) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 361 од, 15. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-529-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ 
со основна заедница под фирма: Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, Ц. О. — Штип. 

Основни дејности: 140237 — СИЗ за здравство и 
здравствено осигурување. 

Во правниот ,промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целокупната актива и пасива, а во рамките 
на овластувањата утврдени со Самоуправната спо-
годба за нејзиното основање, а за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои средства (целосна oдговорност). 

За обврските на основачот Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
не одговара и за обврските на Општинската заед-
ница основачот не одговара. 

Емануел Атанасков, /секретар, е овластен со не-
ограничени овластувања да ја застапува Заед-
ницата. 
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Bio состав на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување со Ц. О. — 
Штип е Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување со Ц. О. — Штип. 

Основни дејности: 140237 
— 'Обезбедува здравствена заштита на осигу-

рениците ; 
— обезбедува други права од здравственото 

,осигурување, освен оние што непосредно ги обез-
бедува Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип; 

— у.тврдува програма за здравствена заштита; 
— склучува самоуправни спогодби и опште-

ствени договори за ,обезбедување здравствена заш-
тита на осигурениците; 

— остварува соработка со собранијата на оп-
штествено-поЈтитичките заедници, самоуправните 
интерес,ни заедници, општествено-политичките ор-
ганизации, организациите на здружен труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници за пра-
шањата ед здравствената заштита и здравственото 
осигурување; 

v— врши и други работи определени со закон, 
Статутот и другите самоуправни општи акти на 
својата општествена заедница. 

Основната заедница во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет одговара со сите свои 
средства (целосна одговорност). 

За обврските на основачот Основната заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување не 
одговара, а за обврските на Основната заедница 
основачот не одговара. 

Емануел Атанасков, секретар на заедницата, ја 
застапува со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фил. бр. 
361/79. " (658) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
,нието Фи. бр. 45 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. l-487-O-O то запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата со ЦО — Ш,тип. 

Основни дејности: 4052315 — општинска само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита ,на децата, чија дејност го опфаќа следното: 

— ја утврдува политиката на развојот и уна-
предувањето на непосредна.та детска заштита; 

—' (организира згрижување, подигнување и вос-
питување на децата од предучилишна возраст; 

— организира продолж,ен и целодневен престој 
на учениците од основните училишта; 

— организира општествена исхрана на децата; 
— организира одмор и рекреација на децата, 

како и други ,облици на непос,редна детска заш-
тита што ќе се утврдат со Статутот и општите 
акти на З,аедницата; -

— врши и ,други работи определени со закон и 
општи,те акти на Заедницата. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
во правниот промет со трети лица истапува в,о -свое 
име и з,а сво,ја сметка. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата за сторените 
обврски во правниот промет одговара со сите свои 
средства (целосна одговорност). 

Заедницата ќе ја застапува Полиповски Дими-
тар, секретар, со нео,граничени овластувања. 

За обврските на ОСИЗ за општествена заштита 
на децата не одговара основачот, а за обврските на 
основачот не одговара Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
45/79. ' (660) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 44 од 19. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-486-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита, Ц. О. — Штип. 

Основни дејности- 4052323 
— ја утврдува политиката на развојот и уна-

предувањето на социјалната заштита; 
— обезбедува сместување во установа за со-

цијална заштита и ,во друго семејство на деца без 
родителска грижа; 

— обезбедува сместување во' установи за соци-
јална заштита и рехабилитација на деца попрече-
ни во психофизичкио,т и физичкиот развој, обезбе-
дува сместување во установа на деца со пореме-
т е н поведение; . 

— обезбедува сместување во установа или во 
друго семејст,во на деца на ко,и развојот им е поп-
речен поради лошите услови во семејствот,о; 

— обезбедува материјална помош на старит,е 
лица кои немаат неопходни средства за издршка; 

— обезбедува материјална помош на изнемош-
тените и за работа неспособни лица, кои ,немаат 
неопходни средства за издршка; 

— врши и други работи ,по својот статут и дру-
гите општи акти. 

Општинската самоуправна заедница за социјал-
на заштита во правниот промет с,о трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сите свои средства (це-
лосна одговорност). 

За обврските на ОСИЗ за социјална заштита не 
одговара основачот, а за обврските на основачот 
не одговара Општинската, самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита. 

Секретар на Заедницата е Полизовски Димитар, 
кој со неограничени овластувања ја застапува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
44/79. (659) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 55 од 20. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. ,1-497-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на СИЗ за 
старосНо осигурување на земјоделците, ЦО — Дел-
чево. 

Основни дејности: 1401291 
— го спроведува ст,аросното осигурување и ги 

врши работите за остварување правата на осигу-
рениците; 

— го планира и програмира развојот на ста-
росното осигурување на земјоделците; 

— го следи и проучува спроведувањето на ста-
росното осигурување и презема и предлага мерки 
за развој и унапредување на истото; 

— се грижи за обезбедување на потребните 
средства ,за минималната старосна пензија и ре-
довната наплата на придонесот за старосно оси-
гурување; , 

— утврдува услови за о,пределување повисок 
'износ на старосна пензија од износот ,на минимал-
ната старосна пензија; 

— утврдува услови за доброволно осигурува-
ње, врши распоредување на осигуре,ниците според 
соодветна основица на осигурување, ги определува 
начинот ,н,а утврдувањето и плаќањето на придоне-
сот и ги уредува и другите прашања во врска со 
доброволното определување ,за повисока пензија; 

— ги разгледува и дава мислења на: предло-
зите на статутот, финансискиот план и завршната 
сметка на Републичката заедница и врши и други 
работи определени со законот и статутарната одлука. 

Во правниот промет со трети лица Заед,ницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските 
на Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Славе Аврамовски, 
секретар, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот ,стопански суд во Штип, Фи. бр. 
55/70. (655) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1068 од 2.XII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-564-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот на кул,турата „Кавдарци", 
ЦО — Кавадарци, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Богдан Јовановски, в. 
д. директор, а како нов застапник се запишува 
Богдан Јовановски како директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1068(80). (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1104 од 12. XII. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-184-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Централното основно училиш-
те „Ст,рашо Пинџур", ЦО — Неготино, ул. „Пар-
тизанска" бр. 146, со следните податоци: Се бри-
ше ,досегашниот застапник Владо Солениов директор, 
а како нов застапник се запишува Ристо Динов, 
директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1104/80. (641) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 3i21 од 29. X. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 39 ја зиниша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Новинско-издавачката установа „Битол-
ски весник" — Битола, со следните податоци: Се 
овластува Ѓорѓи Тоновски, директор — главен и 
одговорен уредник да ја застапува установата со 
неограничени овластувања. Му престанува овлас-
тувањето на Владо Георгиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 321/80. (633) 

КОНКУРСИ 
Рабо,тничкиот совет при Фабриката „ЈУГОВИ-

ТРОПАН" - Делчево 
р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 
за пополнување на работните места 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови и тоа за: 

I — 02-1 Технички директор 
— С,тручна подготовка: дипломиран машински 

инженер,, дипломиран технолог или виша машин-
ска или електро школа; 

— Работно искуство за висока школа три го-
дини, а за виша школа пет години во струката. 

II — 03-1 Комерцијален директор 
— Стручна подготовка: висока стручна подг,о-

товка со завршен економски факултет; 
— Работно искуство три години. 
III — 04-1 Директор за развојни работи 
— Стручна подготовка: економски или машин-

ски факултет; 
— Работно искуство три години. 
IV — 06-1 Секретар 
— Стручна подготовка: завршен правен факул-

тет или виша управна школа; 
— Работно искуство — со правен факултет 

една година, а со виша управна школа три години. 
Со молбите кандидатите да ги поднесат доку-

ментите за исполнување на општите и посебните 
услови. Документите да се доставуваат до персо-
налната служба на фабриката. 

Конкурсот трае 15 дена од ,денот на објавува-
њето. 

Некомплетните и ненавремено доставените до-
кументи нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. (48) 

Работничкиот совет на ООЗТ „Мелпек" и 
ООЗТ „Промет со услуги" во составот на РО „Жито 
Продукт" — Свети Николе 

р а с п и ш у в а а т 
К О Н К У Р С 

за именување на: 
1. Директор на ООЗТ „Мелпек" и 
2. Директор на ООЗТ „Промет со услуги". 
Услови: 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со закон треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено високо образование (еко-
номски, технолошки, пра,вен или земјоделско-шу-
марски факултет); 

— да имаат 5 години работно искуство и тоа 
на раководно работно место; 

— да поседуваат организаторски способности во 
раководењето и морално-политички квалитети; 

— да не се осудувани за кривично дело по чл. 
51-1 од ЗЗТ. 

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат 
и следната документација: 

— диплома за завршено високо образование, 
— потврда за работно искуство и 
— уверение дека не се осудувани за кривично 

дело по чл. 5)11 од ЗЗТ. 
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со потребната документација да се до-

ставуваат на адреса: РО „Жито продукт" — Св. 
Николе, ул. „М. Тито" бр. 69. 

Некомптлетните документи и ненавремено стиг-
натите молби нема да бидат земани предвид при 
разгледувањето. (26) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, 
ООЗТ — Институт за проучување на почвите — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следното работно место: 
— еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Атрометеорологија. 
Кандидатите покрај условите пропишани со За-

конот за високото образование на СРМ, а согласно 
донесената Одлука за критериумите за ! избор на 
наставно-научни работници во РО — Земјоделски 
факултет, Скопје треба да имаат завршено: земјо-
делски факултет или природно-математички ф а -
култет — оддел метеорологија. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за проучување на почвите — Скопје. 

Кон пријавите, кандидатите треба да прило-
жат: диплома со куса биографија, список на струч-
ни и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови и извод на родените. 

- Пријавата, кусата биографија и списоците на 
стручни и научни трудови се поднесуваат во 4 при-
мероци. 

Рок ,за пријавување е 30 дена од денот на обја-
вувањето на Конкурсот. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (27) 

Советот на Вишата земјоделска школа — Стру-
мица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставник во постојан работен од-
нос (во -сите звања) за предметите: Заштита на ра-
стенијата и Ботаника. 

Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Законот за високото образование и 
со Статутот на Школата. 
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Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Школата во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: 
диплома, куса биографија, список на научните и 
стручните трудови и по еден примерок од трудо-
вите. (46) 

Врз основа на член 61—66 од Законот за из-
градба на 'инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 35/73, 46/73, 9/74 и 47/74 и Правил-
никот за начинот и постапката за отстапување из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/74), Работната организација во из-
градба „Водостопанство Педагошка — Хидромелио-
ративен систем Стрежево" — Битола 

р а с п и ш у в а 

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА НА-
БАВКА НА ОПРЕМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 

Ориентационата вредност на работите изнесува 
170.000.000 динари. 

Рокот за поднесување на понудите е 20. IV. 
198l година до- 10 часот. 

Услови за отстапување на работите: 
1. Понудата мора да се даде на лицитациониот 

елаборат на инвеститорот во кој условите се де-
тално разработени; 

2. Право на учество на ова јавно наддавање 
имаат само организациите од државите членки на 
Меѓународната банка за обнова и развој (И,БРД) и 
Швајцарија. 

Лицитационите документи можат да се подиг-
нат од Работната организација во изградба „Водо-
стопанство Пелагонија — Хидромелиоративен сис-
тем Стрежево" — Битола, ,ул. „Јосиф Јосифовски" 
бр. 10, секој работен ден освен сабота од 7 до 13 
часот по претходна уплата и тоа: 

— за понудувачите од СФРЈ 5.4)00 динари по 
комплет, односно за 3 комплета 16.200 динари; 

— за понудувачите од странство 200 САД до-
лари по комплет, односно за 3 комплети 600 САД 
долари. 

Уплатата се врши на име Работната организа-
ција, во изградба, ХМС „Стрежево" на жиро-смет-
ка 40300-601-2895 црн СОК — Битола за понудува-
чите од СФРЈ, а за понудувачите о,д странство на 
име Работната организација, во изградба, ХМС 
„Стрежево", на девизна сметка 40300-620/16.7100-44 
при Стопанската банка — Основна банка — Би-
тола. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 20. 
IV. 1981 година во 12,00 часот, во просториите на 
Работната организација во изградба „Водостопанст-
во Пелагониј а — Хидромелиоративен систем Стре-
жево" — Битола, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 10. 

Објектот предмет на јавното наддавање е со-
финансиран од Меѓународната банка за обнова и 
развој Вашингтон. (45) 

Врз основа на член 95 став ,1 од Законит за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79), Собранието на општината Кочани и Собра-
нието на општината Виница 

О Б Ј А В У В А А Т 

дека ќе вршат ,избор на еден судија во Оп-
штинскиот суд Кочани — Судско одделение во Ви-
ница (реизбор) 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 став 1 од Законот ,за редовните судови тре-
ба да поднесат пријави до Собранието на општи-
ната Виница — Комисија за прашањата на избо-
рите и именувањата, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на ова соопштение. (44) 
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СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО НА СР МАКЕДОНИЈА - ЦЕНТРАЛА 

СКОПЈЕ 
Брз основа на член 16 став 1 од Законот за 

условите и ,постапката за санација („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/76, 20/77, 5/78 и 9/79), Службата 
на општественото книговодство на СР Македонија, 
Централа во Скопје, утврдува и објавува дека 
просечниот личен доход исплатен за девет месеци 
од претходната година по работник, а врз основа 
на податоците од периодичните пресметки за девет 
месеци о,д 1980 година по гранки во кои се распо-
редени организациите на здружен труд според Од-
луката за единствената класификација на дејнос-
тите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76), изне-
сува: 

Просечен 
месечен 

Назив на гранката-дејноста л. д. по ра-
ботник во 
1980 i од. 

0,101 Електростопанство 10.533 
0102 Производство на јаглен 12.046 
0106 Производство на железна руда 9.632 
0107 Црна металургија 9.937 
0108 Производство на руда и обоени метали 11.42,5 
0109 Производство на обоени метали 10.488 
01,10 Преработка на обоени метали 9.170 

0111Производство на неметални минерали 7.585 
0'112 Преработка на неметални ,минерали 7.844 
0113 Металопреработувачка дејност 8.498 
01114 Машинаградба 9.061 
01115 Произво,дство на сообраќајни средства 9.170 
0117 Производство на електрични машини 

и апарати 8.186 
0118 Производство на базни хемиски про-

изводи 7.037 
0119 Преработка на хемиски ,производи 8.692 
0120 Производство на камен, чакал и песок 8.480 
01211 Производство на градежен материјал 7.961 
0122 Производство на розана праг,а и плочи 7.310 
012i3 Производство на финални производи 

од дрво 6.856 
0124 Производство и преработка на хартија 8.572 
0125 Производство на текстилни производи 

и ткаенини 6.533 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 6.151 
01,27 Д р оиз водс,тво на кожа и крзно 8.696 
01/28 Произведе иво на кожни чевли и га-

лантерија 7.326 
0129 Преработка на каучук 9.888 
0130 Производство на прехранбени ,произ-

води 7.916 
0131 Производство на пијалак 7.984 
0132 Производст,во н,а с,точна храна 8.751 
0133 Производство и преработка на тутун 7.377 
0134 Графичка дејност 7.778 
0,1319 Производство на ра !знаврши производи 8.682 
0201 Земјоделс,ко производство 6.483 
0202 Земјоделски услуги 7.714 
0203 Рибарств,о 6.514 

0300 Шумарство 7.091 
0400 Водостопанство 6.883 
0501 Високоградба 7.403 
0502 Нискоградба и хидроградба 8.203 
0503 Инсталатер/ски и завршни работи во 

градежништвото 8.395 
0601 Железнички сообраќај 8.628 
0604 Воздушен сообраќај 10.967 
0605 Патен сообраќај 8.046 
0606 Градски сообраќај 9.268 
0609 ПТТ услуги 9.213 
0701 Трговија на мало 7.254 

0702 Трговија на големо 9.074 
0703 Надворешна трг.овија 12.888 
0801 Угостителство 6.664 
0802 Туристичко посредување 8.272 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 8.245 
0902 Лични услуги и услуги во домаќин-

ството 5.688 
1001 Уредување населби и простори 6.864 
1002 Станбена дејност 9.837 
1003 Комунална дејност 7.515 
1102 Осигуруваше на имоти и лица 9.043 
1103 Услуги во областа на прометот 9.583 
1104 Проектирање и слични технички 

услги 11.791 
1)105 Геолошки истражувања 7.306 
1106 Истражувачко-развојни работи 14.626 
1109 Делов,ни услуги 8.993 
1201 Образован,ие 9.070 
1202 Научно-истражувачка дејност 11.234 
1203 Култура, уметност и информирање 9.578 
1204 Физичка култура и спорт 7.907 
1301 Здравствена заштита 9.868 
1302 Општествена заштита на децата и 

младината и социјална заштита 7.331 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА (СРМ 
Ви ги препорачува следните изданија:: 

ЗАИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА КНИГА II 

Цена 250 динари 
ЗБИРКА КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛА-
ВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 
со експозе 
— второ издание — Цена 60 динари 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 
— второ изменето и дополнето издание — 

Цена 150 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цана 43 динари 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска пра,ктика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 
УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

Цена 90 динари 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Службен 
весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на па-
рите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

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 


