
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 15 декември 1983 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 40 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

538. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 7.XII. 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Пецуровски Петар Горѓи, од с. Русиново, 
2. Атанасоски Насте Светислав, од Кичево, 
3. Кадрија Иљаз Зијадин, од с. Черкези, 
4. Диневски Киро Костадин, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 2 месец:' 

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. Пејоски Ристо Климе, од с. Радожда, 
2. Делиоски Анастас Драган, од с. Враништа, 
3. Буљанов Љубе Слободан, од с. Мородвис. 
4. Димитриевски Трајче Слободан, од Свети 

Николе. 
III 

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. Здравевски Никола Алексо, од с. Велмеј, 
2. Котески Цветан Мирко, од с. Алинци. 
3. Мирај ете Ибраим Доко, од с. Корошишта, 
4. Кавалиновски Вангел Здравко, од с. Би-

стрица, 
5. Османи Авзи Алберт, од с. Равен, 
6. Османи Мустафа Авзи, од с. Равен. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 4 ме-

сеци се замени со условна осуда, со тоа што таѕ 
нема да се изврши ако' осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Божиноски Иван Трајко, од Кичево. 

V 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 4 месеци на: 

1. Кузмановски Крсте Цветан, од Прилеп. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Николоски Антим Трајко, од Прилеп. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 08-973 
7 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

539. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и Републиката 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 44/77) и член 7 од 
Законот за' извршување на Републичкиот буџет 
за 1983 година („Службен весник на СРМ" бр. 
50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУ-

БЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Во Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 50/82), се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во Раздел 9 — Републички секретаријат за 
правосудство, позиција 108 — Надоместок за из-
дршка на осудени и притворени лица во Репу-
бликата и надвор од неа и други трошоци, износот 
„1.764.000" се заменува со износот „1.314.000" и во 
позиција 110 — Надоместок на комисии за право-
судни испити и на испити за судии за прекршоци, 
износот „350.000" се заменува со износот „800.000". 

2. Во Раздел 10 — Републички секретаријат 
за финансии, се вршат следниве измени: 

— позиција 115 — Материјални трошоци, из-
носот „1.668.ООО1", се заменува со износот „2.390.000"; 

— позиција 123 — За намирување на трошо-
ците околу одржувањето на работните простории, 
износот „3.600.000" се заменува со износот 
„5.169.000"; и 

— позиција 131 — Тековна буџетска резерва, из-
носот „31.723.000" се заменува со износот „33.252.000 \ 

3. Во Раздел 20 — Републички комитет за 
здравство и социјална политика, се вршат следни-
ве измени: 

— позиција 245 — Средства за реализација 
на Законот за цивилните инвалиди од војната, из-
носот „23.800.000" се заменува со износот „26.300.000"; 

— позиција 247 — Финансирање на одделни 
видови на инвалидска заштита и материјално 
обезбедување на учесниците во НОВ, износот 
„228.500.000" се заменува со износот „220,500.000"; 

— позиција 250 — Болнички трошоци за ду-
шевно болни, износот „14.000.000" се заменува со 
износот „16.600.000"; и -

— позиција 253 — Трошоци за здравствена за-
штита на странци, износот „170.000" се заменува 
со износот „250.000". 

4. Во Раздел 25 — Републички штаб за тери-
торијална одбрана, позиција 293 — Материјални 
трошоци, износот „7.546.000" се заменува со из-
носот „6.546.000". 

5. Во Раздел 29 — Републички завод за ста-
тистика), позиција 320 — Трошоци за анкетни ис-
питувања, износот „3.440.000" се заменува со из-
носот „3.329.000" и позиција 322 - Процена на 
површините и приносите, износот „598.000" се за-
менува со износот „709.000". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 23-1956/1. 
6 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

540. 
Врз основа на член 3 од Одлуката за обра-

зување Комисија на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија за нуклеарна и други 
видови енергија („Службен весник на СРМ" бр. 
26/83), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МА-
КЕДОНИЈА ЗА НУКЛЕАРНА И ДРУГИ ВИДОВИ 

ЕНЕРГИЈА 

За претседател, потпретседател и членови на 
Комисијата на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија за нуклеарна и други видови 
енергија се именуваат: 

а) за претседател: -
— Драгољуб Ставрев, претседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на СРМ; 
б) за потпретседател: 
— инж. Љубомир К о руневски, досегашен член 

на Извршниот совет и претседател на Републич-
киот комитет за енергетика, индустрија и градеж-
ништво; 

в) за. членови: 
— генерал-мајор Никола Кастратовиќ, член 

на Извршниот совет и републички секретар за 
народна одбрана, 

— д-р Александар Маневски, член на Изврш-
ниот совет и претседател на Републичкиот коми-
тет за енергетика, индустрија и градежништво, 

— д-р инж. Ристо Галиќ, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот комитет за 
урбанизам и заштита на човековата око-лина, 

— Каменчо Ѓоргов, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика, 

— Анатоли Дамјановски, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот комитет за 
образование и наука, 

— м-р Најденко Попоски, член на Извршниот 
совет и директор на Републичкиот завод за оп-
штествено ' планирање, 

— Стојан Христов, директор на Републичкиот 
завод за меѓународна научно-техничка соработка, 

— д-р Александ,ар Гризо, редовен професор на 
Технолошкиот факултет во Скопје, 

— инж. Благоја Димитров, вонреден професор 
на Електротехничкиот факултет во Скопје, 

— м-р Димитар Качурков, редовен професор 
на Факултетот за физика — Скопје, 

— академик д-р Јордан Поп-Јорданов, редовен 
професор на Електротехничко^ факултет во Бел-
град. 

Број 17-1784/1 
10 ноември 1983 година 

С к о п ј е 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Тахир Кадриу, с. р. 

541. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/8(0), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУ-

БЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

Се разрешува' од должност потсекретар во Ре-
публичкиот комитет за урбанизам и заштита на 
човековата околина Јован Крстев, на 29. IX. 1983 
година, поради заминување на друга должност. 

Броз 17-1823/1 
10 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

542. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е \ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Се разрешува од должност директор на Ре-
публичкиот завод за статистика д-р Александар 
Маневски, на 29. IX. 1983 година, поради замину-
вање на друга должност. 

Број 17-1822/1 
10 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Тахир Кадриу, с. р. 

543. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

' Се разрешува од должност советник на репу-
бличкиот секретар за народна одбрана Алексан-
дар Арсовски, на 31. XII. 1983 година, поради ис-
полнување на условите за пензија, кога му пре-
станува работниот однос. 

' Број 17-1821/1 , Потпретседател 
10 ноември 1983 година на Извршниот совет, 

С к о п ј е Тахир Кадриу, с. р. 

544. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР З А ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи Реџан 
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Ибрахимов, на 31. XII. 1983 година, поради испол-
нување на условите за пензија, кога му преста-
нува работниот однос. 

Број 17-1820/1 
10 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

545. 
Врз основа на член 178 ста,в 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должност републички со-
ветник во Извршниот совет на Собранието' на Со-
цијалистичка Република Македонија Роман Ле-
чевски, на 31. XII. 1983 година, поради исполну-
вање на условите за пензија!, кога му престанува 
работниот однос. 

Број 17-1819/1 
10 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

546. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/80), Извршниот совет на Собра,нието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ИНФОРМАЦИИ 

За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за информации! се назначува Чедо-
мир Јакимовски, досегашен советник на претсе-
дателот на Комитетот. 

Број 17-1857/1 
17 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

547. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ИНФОРМАЦИИ 

За прмошник на претседателот на Републич-
киот комитет за информации се назначува Јанко 
Николовски, уредник на Редакциј а,та за актуелни 
емисии во информативно-документа,рната програма 
на Телевизија Скопје. 

Број 17-1858/1 Потпретседател 
17 ноември 1983 година на Извршниот совет, 

С к о п ј е Кочо Тулевски, с. р. 

548. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За советник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија се на-
значува Трпе Радевски, самостоен стручен сора-
ботник за обучување кадри по англиски јазик во 
Секретаријатот за кадровски прашања на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Број 17-1859/1 Потпретседател 
17 ноември 1983 год,ина ^ на Извршниот совет, 

С к о п ј е Кочо Тулевски, с. р. 

549. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ COBETHPIK ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
се назначува Љиљана Костиќ, ш е ф на кабинет 
на потпретседател на Извршниот совет. 

Број 17-1860/1 Потпретседател 
17 ноември 1983 година , на Извршниот совет, 

С к о п ј е Кочо Тулевски, с. р. 

550. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
43/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За републички советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се именува Спасител Кулјан, потсекретар 
во Извршниот совет. 

Број 17-1861/1 Потпретседател 
17 ноември 1983 година на Изрршииот совет, 

С к о п ј е Кочо Тулевски, с. р. 

551. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието 
на (Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За потсекретар во Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
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нија се назначува Миливој Симеоновски, досега-
шен помошник секретар во Извршниот совет. 

Број 17-1862/1 
17 ноември 1983 година 

С к о п ј е Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, с. р. 

552. 
Врз основа на член 3 од Одлуката за образу-

вање на Совет за меѓународно-правни прашања 
(,Службен весник на СРМ" бр. 26/83), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија! донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНО-ПРАВНИ 
ПРАШАЊА 

За претседател и членови на Советот за меѓу-
народно-правни прашања се именуваат: 

а) за претседател: 
— Тодор Џунов, редовен професор на Прав-

ниот факултет во Скопје; 
б) за членови: 
— Блажо Андоновски, советник на републич-

киот секретар за финансии, 
— Благој Зашов, советник во Републичкиот ко-

митет за меѓународни односи, 
— м-р Ѓорѓи Јанчевски, на работа во Републич-

киот секретаријат за внатрешни работи, 
— Боче Ламбевски, заменик директор во Репу-

бличкиот завод за меѓународна научно-техничка 
соработка, 

— м-р Димко Миленков, главен републички 
инспектор за труд, 

— Славчо Николовски, потсекретар во Репу-
бличкиот комитет за економски односи со страк -
ство, 

— м-р Крсте Сарџовски, потпретседател на 
Работоводниот одбор на Стопанска банка — Здру-
жена банка — Скопје, 

— Елена Поповска, помошник на претседате-
лот на Републичкиот комитет за законодавство и 
организација, 

— Тодор Тасески, советник на претседателот на 
Републичката комисија за културни врски со 
странство, 

— Јорго Хаџи Стерјо, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за правосудство. 

Број 17-1865/1 Потпретседател 
17 ноември 1983 година на Извршниот совет, 

С к о п ј е Кочо Тулевски, с. р. 

553. 
Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата за 

сметките за уплата на приходите на општествено -
политичките заедници и нивните фондови, на cai-
моуправните интересни заедници и другите само-
управни организации и заедници и за начинот 
на известување на корисниците на тие приходи 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 70/80, 70/81, 34/82 
и 67/82), републичкиот секретар за финансии, во 
согласност со Службата на општественото книго-
водство во Социјалистичка Република Македонија 
- Централа — Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИР-
НИТЕ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсмет-
ки на уплатните сметки, како и за утврдување на 

збирни стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на работниците и од доходот 
(„Службен весник на СРМ" бр.12/83 и 24/83), во 
Прегледот број 3 под „а) Од стопанство", на ре-
ден број 10 — Д. Хисар, стапката за здравствено 
осигурување „7,60" се заменува со стапката „6,00", 
а збирната стапка „16,40" со збирната стапка 
,.14,80"; на реден број 17 — Куманово, стапката 
за здравствено осигурување „7,50" се заменува со 
стапката „6,00", стапката за општествена заштита 
на децата „1,70" со стапката „1,60", а збирната 
стапка „14,85" со збирната стапка „13,25"; на ре-
ден број 28 — Тетово, стапката за општествена 
заштита на децата „1,50" се заменува со стап-
ката „1,40", а збирната стапка „14,50" со збирната 
стапка „14,40"; на реден број 29 — Т. Велес, стап-
ката 'за општествена заштита на децата „2,03" се 
заменува со стапката „1,64", а збирната стапка 
,.16,08" со збирната стапка „15,69". 

Во истиот преглед под ,,б) Од нестопанство". 
на реден број 10 — Д. Хисар, стапката за кул-
тура „0,60" се заменува со стапката „0,57", стап-
ката за здравствено осигурување „7,60" со стап-
ката „6,00", а збирната стапка „17,80" со збирната 
стапка ,Д6,17"; на реден број 17 — Куманово, стап-
ката за здравствено осигурување „7.50" се заменува 
со стапката „6,00", стапката за општествена зашти-
та на децата „1,70" со стапката „1,60", а збирната 
стапка „15,75" со збирната стапка „14,15"; на ре-
ден број 28 — Тетово, стапката за општествена за-
штита на децата „1,50" се заменува со стапката 
.Д.40", а збирната стапка „15,45" со збирната стап-
ка „15,35"; на реден број 29 - Т. Велес, стап-
ката за општествена заштита на децата „2,08" се 
заменува со стапката „1,69", а збирната стапка 
..17,23" со збирната стапка „16,84". 

2. Во Прегледот број 4 под „а) Од стопанство", 
на реден број 17 — Куманово, стапката за опште-
ствена заштита на децата „1,70" се заменува со 
стапката „1,60", а збирната стапка „6,70" со збир-
ната стапка „6,60"; на реден број 28 — Тетово, 
стапката за општествена заштита на децата „1,50" 
се заменува со стапката „1,40", а збирната стапка 

\,6,50" со збирната стапка „6,40"; на реден број 29 
— Т. Велес, стапката за општествена заштита на 
децата „2,03" се заменува со стапката „1,64" а 
збирната стапка „7,63" со збирната стапка „7,24". 

Во истиот преглед под ,,б) Од ^стопанство", 
на реден број 10 — Д. Хисар, стапката за култура 
.,0,60" се заменува со стапката „0,57", а збирната 
стапка „9,30" со збирната стапка „9,27"; на реден 
број 17 — Куманово, стапката за општествена за-
штита на децата „1,70" се заменува со стапката 
„1,60", а збирната стапка „7,60" со збирната стапка 
„7,50"; на реден број 27 — Струмица, стапката 
за основно образование „5,30" се заменува со стап-
ката „5,10", а збирната стапка „8,58" со збирната 
стапка „8,38"; на реден број 29 — Т. Велес, стап-
ката за општествена заштита на децата „2,08" се 
заменува со стапката „1,69", а збирната стапка 
„8,78" со збирната стапка „8,39". 

3. Во прегледот број 5 на реден број 10 — Д. 
Хисар стапката за култура „0,76" се заменува 
со стапката „0,73", стапката за здравствено оси-
гурување за повреда на работа и професионални 
заболувања „0,40" со стапката „0,30", а збирната 
стапка „1,98" со збирната стапка „1,85". 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 10-250/1 
14 ноември 1983 година 

С к о п ј е 

Републички секретар 
за финансии, 

Александар Андоновски, с. р. 
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554. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на Х-та седница, 
одржана на 21. XI. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА ТКАЕЊЕ I ДЕЛ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
нологија на ткаење I дел, од инж. Донев Делчо, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и на,ука, Работната орга-
низација за учесници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 03-153/1 
22 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски Д-Р Живко, с. р. 

555. 
Врз основа на член 195 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80) и член 53 од Законот за средно образова-
ние и воспитание („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на Х-та 
седница, одржана на 21. XI. 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА ТКАЕЊЕ II ДЕЛ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
н о л о г а на ткаење II дел, од инж. Донев Делчо, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 03-154/1 
22 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

556. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки 
совет, на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 

БИОЛОГИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

3. Се одобрува употребата на учебникот Био-
логија за VIII одделение, од Симоновски Бранко, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1983 година 

2. Решението да се достави до Работната ор-
ганизација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 03-149/1 
22 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р 

557. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот з̂а предучилишното и осно-в-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки со-
вет, на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 

ЧИТАНКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ НА 
ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за VIII одделение на турски јазик, од Есад 
Бајрам и Лидија Гргач, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" -
Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 03-150/1 
22 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р 

558. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на , СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет', 
на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ 

ЧИТАНКА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за VII одделение, од Нада Узунова и Точ-
кова м-р Косара, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 
година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 03-151/1 
22 ноември 1983' година 

С к о п ј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 
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559. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 158 од Законот за предучилишното и основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот педагошки со-
вет ,на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИ-

КОТ ЧИТАНКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за VI одделение, од Кундарко Благоја и 
Поповски Сталев д-р Ѓорѓи, во издание на Ра-
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје 1983 година. 

2. Решението да се достави до Работната органи-
з а ц и и за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 03-152/1 
22 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

560. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 
15 алинеја 2 и член 20 од За,конот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата од 9 ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за утврду-
вање висината на надоместоците што ги плаќаат 
вонредните студенти за извршени образовни ус-
луги, донесена на Собирот на работните луѓе на 
Правниот факултет во Битола одржан на 9 сеп-
тември 1980 година, во времето на нејзиното ва-
жење не била во согласност со Уставот на СР Ма-
кедониј-а, Законот за високото образование и За -
конот за самоупраѓвните интересни заедници за 
воспитание и образование. 

2. СЕ УКИНУВА Одлуката за условите, начи-
нот на надоместокот на студентите за изврше-
ните образовни услуги и за посебни администра-
тивни услуги за кои Општата заедница на насо-
ченото образование не обезбедува средства, доне-
сена на Собирот на работните луѓе на означениот 
факултет на 23 ноември 1982 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ" и на Правниот факултет во Би-
тола на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 55/81 од 28 септември 1983 година, поведе 
постапка за оценување уставноста! и законитоста 
на одлуките означени во точките 1 и 2 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судот основано се постави прашањето за нивната 
согласност со член 215 став 3 од Уставот на СР 
Македонија, член 12 и член 82 став 2 од Законот 
за високото образование С, Службен весник на 
СРМ" бр. 49/74, 36/76, 25/79 и 8/82), како и со член 
34 став 2 од Законот за самоуправните интересни 
заедници за воспитание и образование („Службен 
гесник на СРМ" бр. 9/78). Воедно, основано се по-
стави прашањето за нивната согласност и со на-
челото на еднаквост на работните луѓе и гра-
ѓаните. 

5. 'Разгледувајќи ја одлуката, означена во 
точката 1 на оваа одлука, Судот утврди дека во 
неа е предвидено вонредните студенти да плаќаат: 
1.200,00 динари за запишување прв пат на студи-
ска година; 400,00 динари за запишување по втор 
пат студиска година; 60,00 динари за пријавување 
на испит; 75,00 динари за пријавен испит со усмен 
и: писмен Д,ел и за полагање на испит по четврти 
пат (комисиски); 80,00 динари за приемен испит 
за упис на факултетот; и 60,00 динари за преглед 
на семинарска работа. Исто така, Судот утврди 
дека за запишување на вонредни студенти од дру-
гите републики е предвиден износот што е утврден 
на соодветната високообразовна организација во 
републиката од каде студентот доаѓа. 

Оваа одлука престанала да важи со донесување 
на одлуката означена во точката 2 на оваа од-
лука. 

Судот, по сопствена иницијатива, утврди дека 
во одлуката од 1982 година е инкорпорирана оспо-
рената одлука донесена во 1980 година и дека со 
неа се предвидени истите образовни услуги и по-
себни административни услуги. за кои студентите 
плаќаат надоместок во зголемен износ. 

Според член 6 од од,луката, заради успешно из-
вршување на наставните дисциплини и полагање 
на испити, за вонредните студенти се воведува 
посебна настава по предметите предвидени со на-
ставниот план од студиските години и тоа 15% 
од вкупниот фонд на часови предвиден во на-
ставниот план на Факултетот во студиската го-
дина. За покривањето на материјалните и други 
трошоци околу организирањето на оваа настава 
на студентите уза кои Општата заедница на насо-
ченото образование не обезбедува надоместок", 
според член 8 од одлуката, студентите плаќаат на-
доместок во износ од 1.200,00 динари за секоја 
саудиска година. 

Од изнесеното произлегува дека со послед-
ната одлука на Факултетот се утврдени надоме-
стоци за сите студенти за упис на секоја учебна 
година, за пријавување и полагање на испити и 
приемен испит и за вршење на административни 
услуги. Вонредните студенти плаќаат надоместок 
и за наставата која што посебно се организира за 
нив. Тоа значи дека со оваа одлука, како и со ос-
порената, се предвидува плаќање на надоместоци 
од вонредните студенти како непосредни корис-
ници на определени, образовни услуги. 

6. Според член 2,15 од Уставот на СР Македо-
нија, материјални и други услови за основање и 
работа на училиштата и другите установи за обра-
зование на граѓаните и ,за унапредување на нивна-
та дејност, обезбедуваат, врз начелата на заемност 
и солидарност, работните луѓе, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници и општините и Републиката, во 
самоуправните интересни заедници во согласност 
со закон. Според членовите 12 и 82 од Законот 
за високото образование, пак, граѓаните под еднак-
ви услови имаат право' да се запишуваат и шко-
луваат на високообразовните институции. Притоа, 
вонредните студенти ги имаат истите права како 
и редовните студенти, освен некои кои што се од-
несуваат на нивниот статус. Според тоа, организи-
рањето на вонредните студии е законска обврска 
и редовна, а не посебна или дополнителна воспитно-
образовна дејност на високообразовната организа-
ции . Понатаму, организациите на здружениот труд 
од насоченото образование, според член 34 став 2 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
за воспитание и образование, во исклучителни слу-
чаи можат да наплатуваат трошоци од непосред-
ниот корисник за извршени образовни услуги. Ус-
ловите, начинот и висината на трошоците за овие 
образовни услуги се регулираат со статутот на соод-
ветната заедница за насочено образование. 

Според тоа, материјалните и другите потреби ^ 
интереси во насоченото образование се обезбедуваат 
со придонеси, врз начелото на заемност и солидар-
ност, а само во исклучителни случаи организациите 
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на здружениот труд од насоченото образование мо-
жат од непосредниот корисник да наплатуваат тро-
шоци за извршени образовни услуги. 

Од содржината на оспорените одлуки произле-
гува дека Правниот факултет во Битола наплатува 
трошоци од студентите за извршување на образов-
ни и административни услуги за кои од соодветната 
заедница за насочено образование веќе добива сред-
ства, а кои не се утврдени како исклучителни слу-
чаи во кои можат да се наплатуваат одредени тро-
шоци. Така, со оспорените одлуки е предвидено 
наплатување на трошоци за упис на секоја учебна 
година, за пријавување на испит, прегледување на 
семинарска и дипломска работа, како и за орга-
низирање настава за вонредните студенти и друго, 
што е редовна дејност на факултетот и за која за-
едницата за насочено образование обезбедува сред-
ства. Притоа, заедницата не обезбедува средства за 
оние студенти кои по втор или повеќе пати запи-
шуваат иста студиска година, како и за оние сту-
денти кои испитот го полагаат повеќе од три пати, 
Л кои ги смета како исклучок. На ТОЈ начин заед-
ницата за насочено образование ги утврдила слу-
чаите кога може од студентот да се наплатат одре-
дени трошоци, додека во конкретниот случај, Прав-
ниот факултет во Битола предвидел наплатување^ 
на трошоци, покрај другото, и за оној вид на обра-
зовни услуги за ЌОР: заедницата за насочено об-
разование веќе му обезбедила средства, а кои по 
својата природа не претставуваат исклучок, што 
по оценка на Судот не е во согласност со означе-
ните уставни и законски одредби. 

Исто така, Судот утврди дека оспорената од-
лука од 1980 година и член 8 од одлуката од 1982 
година не се во согласност и со начелото на еднак-
гост на работните луѓе и граѓаните. Ова од при-
чина што сите граѓани, под еднакви услови, имаат 
право да се запишуваат и школуваат на високо-
образовните организации, а со означените одлуки 
вонредните студенти се задолжуваат да плаќаат 
надоместок за образовни услуги на Факултетот кои 
се негова редовна дејност, а не исклучок и за кои. 
впрочем, заедницата за насочено образование ве-
ќе обезбедила средства и тоа за оние кои прв пат 
ја запишуваат соодветната "студиска година, кои 
полагаат испит до трет пат, за преглед на семи-
царска и дипломска работа, како и за организирање 
настава за вонредните студенти. На овој начин тие 
се доведени во нееднаква положба во однос на 
останатите студенти затоа што заедницата за на-
сочено образование на Факултетот му ^ обезбедила 
средства за покривање на трошоците околу орга-
низирање настава за вонредните студенти и други 
трошоци за нив, а тој сепак наплатува од нив 
трошоци, иако вонредното студирање е редовна 
дејност на Факултетот и не може да се смета ка-
ко исклучителна негова дејност за да може тоа 
наплатување да се смета како исклучок во смисла 
на член 34 став 2 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како 
ве точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 55/81 
Ѕ ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

561. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
2 ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 16-7124/1 за ус-
војување на измената на Деталниот урбанистички 

план за населбата „11 Ноември", донесена од Со-
бранието на општината Куманово,, на седницата 
одржана на 29 јуни 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на Собра-
нието на општината Куманово". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 115/83 од 28 септември 1983 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е по-
ведена затоа што оспорената одлука не е ставена 
на јавен увид, по неа не е организирана Јавна ра-
справа и не се ценети економските услови кол 
иалагале измена на урбанистичкиот план. 

3. На седницата Судот утврди дека со оспо-
рената одлука се усвојува измената на Деталниот 
урбанистички план за населбата „11 Ноември", та-
ка што станбените индивидуални згради на улица-
та „Боро Прцан" бр. 20, 22, 24, 25, 28 и 28-а и ули-
цата „Божидар Мицковиќ" бр. 26, 26-а, 28, 30, 32, 
34, 36 и 38 добиваат гаражи со приоди. Исто така, 
Судот утврди дека не е обезбеден јавен увид и 
ве е организирана јавна расправа во месните за-
едници како и дека не се ценети економските ус-
лови за измена на Урбанистичкиот план. 

Согласно член 30 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/78), просторните и урбанистичките планови 
во сите фази на изработување задолжително се 
ставаат на јавен увид и по нив се организира јав-
на расправа. 

Согласно, пак, член 33 од истиот закон, прос-
торните и урбанистичките планови можат да се 
изменат и дополнат доколку битно се изменат еко-
номските услови според кои се донесени или ако 
тоа е неопходно поради дејство на виша сила. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај при 
изменувањето на урбанистичкиот план не е обез-
беден јавен увид, не е организирана јавна распра-
ва и не се ценети економските услови, Судот ут-
врди дека оспорената одлука не е во согласност со 
членовите 30 и 33 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање. 

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

У. бр. 115/83 
2 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

562. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и члбн 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство ла 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 
седницата од 16 ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 5 став 2 од Одлуката 
за условите за приклучување на канализацијата 
во градот Струмица и Решението за утврдување на-
доместок на трошоците за изведување на приклучок 
на канализацијата во градот Струмица, донесени од 
Собранието на општината Струмица на 5 мај 1981 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Собранието на 
општината Струмица". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 139/81, по-
веде постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на актите означени во точка 1 од оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што основано се по-
стави прашањето дали Собранието на општината 
е овластено да определува надоместок за приклу-
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чување на канализациона мрежа и други давачки 
на новите корисници на таа мрежа. 

По одржаната јавна расправа на 2 јуни 1982 го-
дина ' на Собранието на општината Струмица му е 
дадена можност да ги усогласи оспорените акти со 
Уставот и законот. Меѓутоа, и по истекот на про-
должениот рок, усогласување на оспорените акти не 
е извршено. 

4. Судот на седницата и на јавната расправа 
утврди дека приклучувањето на канализационата 
мрежа во Струмица е уредено со оспорената одлука 
на Собранието на општината Струмица. Во член 
4 од Одлуката е предвидено дека трошоците за 
изведување на инсталацијата од станбената згра-
да или соодветниот објект до приклучната шахта 
и самата приклучна шахта, како и инсталацијата 
од приклучната шахта до ревизионата шахта и са-
мата ревизиона шахта, паѓаат на товар на соп-
ствениците на тие објекти. Комуналната органи-
зација, според овој член од Одлуката, ги поднесу-
ва трошоците на инсталацијата од ревизионата 
шахта до уличната канализациона мрежа. 

Начинот на утврдување на надоместокот е оп-
ределен во другите одредби од означената одлука 
и во Решението за утешување на надоместокот на 
трошоците за изведување на приклучок на кана-
лизационата мрежа. Според член 5 од Одлуката 
трошоците за изведување приклучок од станбени-
от или друг објект до приклучната шахта и сама-
та приклучна шахта изнесуваат 0,80/о од вредноста 
на тој објект на денот на приклучувањето. Вред-
носта на објектите, согласно член 6 од Одлуката, 
ја утврдува Секретаријатот за станбено-комунални 
работи, урбанизам и имотно-правни односи -на Со-
бранието на општината Струмица. Во член 7 од 
Одлуката е предвидено ослободување од плаќање 
надоместок за приклучување или одлагање на пла-
ќањето на занаетчиите од дефицитарните занаети 
или на организациите на здружен труд од стопан-
ството или општествените, дејности, доколку пла-
ќањето надоместок може битно да влијае врз нив-
ното работење. Ова ослободување или одлагање го 
врши Извршниот совет на Собранието. ' 

Надоместокот на трошоците за изведување при-
клучок од приклучната шахта до ревизионата шах-
та и самата ревизиона шахта се наплатува во една-
ков износ за сите корисници во висина од 3.000 
динари. Тој е определен со наведеното решение 
за надоместок за приклучување, донесено од Со-
бранието на општината Струмица. 

5. Според член 7 од Законот за работењето и 
управувањето на организациите на здружен труд 
што вршат комунални дејности од посебен опште-
ствен интерес („Службен весник на СРМ" бр. 36' 
77), изградбата, адаптацијата, модернизацијата и 
реконструкцијата на објектите и уредите за врше-
ње на комунални дејности се врши според програ-
мата за изградба на тие објекти и уреди што ја 
донесува комуналната организација. 

Во член 12 од означениот закон е предвидено 
дека условите и начинот на користење на кому-
налните услуги, објекти и инсталации, како и пра -
г-ата и обврските на корисниците и давателите на 
услугите се утврдуваат со прописи на општината. 

Со оглед на тоа, Судот смета дека Собранието 
на општината е овластено да ги утврдува условите 
и начинот на користење на комуналните услуги, 
објекти и инсталации, но не е надлежно да ги 
пропишува и цените на надоместокот за приклу-
чување на канализационата мрежа, односно соод-
ветните давачки на новите корисници на таа мре-
жа. Ова затоа што определувањето на цените н? 
услугите и висината на учеството во другите тро-
шоци за приклучување на новите корисници треба 
да го врши организацијата на здружен труд како 
давател на услугите, па поради тоа Судот утврди 
дека Собранието на општината Струмица ги пре-
чекорило своите овластувања во означената одлу-

ка со тоа што ги определило и цените на овие 
услуги. 

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

У. бр. 139/81 
16 ноември 1983 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија,. 

Гога Николовски, с. р. 

563. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 26 октомври 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 75 став 1 од Правил-
никот за основите и мерилата за распоредување 
j-ia чистиот доход и распределба на средствата за ' 
лични доходи, донесен од работниците во Работ-
ната организација Рудници на бентонит и други 
неметали „Бентомак" во Крива Паланка, со рефе-
рендум одржан на 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација Руд^ 
ници на бентонит и други неметали „Бентомак" 
на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Ско-
пје поднесе предлог до Уставниот суд на Маке-
донија за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука. Спо-
ред наводите од предлогот членот 75 од оспорениот 
правилник не е во согласност со уставните и за-
конските одредби затоа што предвидувал различ-
на висина на испратнина (отпремнина) во завис-
ност од тоа колку години работникот поминал во 
организациј ата. 

4. На седницата Судот утврди дека член 75 
став 1 од осџорениот правилник предвидува при 
одење во пензија на работник од работната ор-
ганизација да му се исплатува отпремнина: во из-
нос од едномесечен просечен личен доход оства-
рен во претходната година ако во работната орга-
низација поминал помалку од 15 години работен 
стаж; двомесечен просечен личен доход остварен 
во претходната година ако пред одење во пензија 
поминал на работа во работната организација од 
15 до 25 години работен стаж и тримесечен просе-
чен личен доход остварен во претходната година 
ако во работната организација поминал повеќе од 
25 години работен стаж. 

Согласно алинеја 3 на член 2 од Законот за 
здружениот труд правото на работа со општест-
вени средства што го стекнува секој работник во 
здружениот труд е основа за остварувањето на 
неговите права, обврски и одговорности во здру-
жениот труд. Работејќи во здружениот труд 
со средства во општествена сопственост, ра-
ботникот создава доход кој има општествен-
карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход 
со општествени средства, работникот стекнува и 
работен стаж кој исто така има општествен карак-
тер, без оглед на тоа дали е стекнат во една или 
во повеќе организации на здружен труд. Од друга 
страна, согласно начелото на еднаквост утврдено 
во алинејата 9 на став 3 на дел II од Основните 
начела и во членот 2i04 од Уставот на СР Маке-
донија, неприкосновената основа на положбата и 
улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, 
и еднаквоста на правата, должностите и одговор-
ностите на луѓето во согласност со уставноста и 
законитоста. 
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Давањето на отпремнина при одење во пензија 
не е законска обврска туку право кое работниците 
самостојно го уредуваат во свој самоуправен општ 
акт зависно од материјалните услови. Меѓутоа, од 
одредбите на Уставот и законот не произлегува де-
ка постојаноста во работниот однос во одредена 
организација може да се определи како основ или 
мерило во учеството при распределбата на сред-
ствата од заедничка потрошувачка, чиј дел се и 
средствата за отпремнина. 

Имајќи го предвид општествениот карактер на 
средствата за производство во општествена соп-
ственост, па според тоа и општествениот карактер 
ка работниот стаж што го стекнуваат работниците' 
работејќи со тие средства, не може да има разли-
чен третман работниот стаж во и вон работната 
организација. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај 
правото на отпремнина при одење на работник во 
пензија, односно нејзината висина е определена 
во зависност од должината на работниот стаж 
поминат во работната организација, Судот утврди 
дека оспорениот член не е во согласност со озна-
чените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 159/83 
26 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

326. 
Врз основа на член 8 став 1 од Самоуправната 

спогодба за здружување средства за остварзнвање 
на додаток на деца во рамките на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата за периодот 1982—1985 година, члер 
52 од Статутот на Републичката самоуправна ин- . 
тересна заедница за општествена заштита на де-
цата и Одлуката на Собранието на Републичката 
заедница, број 03-G16/7 од 8. XI. 1983 година за 
привремено овластување на Извршниот одбор да 
Ерши тековно усогласување на приливот на из-
ворните приходи, Извршниот одбор на Собранието, 
на седницата одржана на 7. XII. 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДА-
ТОК НА ДЕЦА ВО РАМКИТЕ НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ 

ДАТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Обврзниците за здружување средства за ос-

тварување на додаток на деца, по пат на пресмет-
ковна стапка, во рамките на Републичката СИЗ 
за општествена заштита на децата (член 57 од За-
конот за општествена заштита на децата — „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 6/81) се ослободуваат од 
обврската за здружување средства во Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општес-
твена заштита на децата по пат на пресметковна 
стапка за месец декември 1983 година. 

Член 2 
Службата на општественото книговодство ќе 

се грижи за правилно спроведување на оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 03-712 
7 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Прим. д-р Ксенија Груевска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 

327. 
Врз основа на член 26 став 1 и член 5 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Ти-

тов Велес, Собранието на Општинската заедница 
за општествена заштита на децата — Титов Ве-
лес, на седницата одржана на 26. X. 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА 

Обврзниците за здружување на средства во 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Титов Велес по 
пат на пресметковна стапка од 1,64% за стопан-
ството и 1,69% за нестопанството се ослободуваат 
од уплата на придонес и тоа: 

— сите корисници кои овој придонес го пла-
ќаат од личниот доход и сите исплати кои имаат 
карактер на лични доходи независно за КОЈ месец 
се однесуваат, а ќе се исплатуваат во месец де-
кември 1983 година. 

И 
Службата на општественото книговодство ќе 

се грижи за правилно спроведување на оваа од-
лука. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 02-141/1 
26 октомври 1983 година 

Титов Велес 
Претседател, 

проф Ангел Димов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 

328. 
Врз основа на член 28-а, 28-6 и 50-а од Зако-

нот за електростопанството („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/78, 42/82 и 29/83), а во врска со член 
51 од Статутот, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница за енергетика на Македонија, на 
седницата одржана на 24. XI. 1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесот од доходот на организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници за обезбедување средства за тековното 
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работење на организациите на здружениот труд 
од областа на електростопанството. , 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружениот труд, работни-
те организации, во кои се основаат основни орга-
низации на здружениот труд, земјоделските и дру-
ги задруги, договорните 'организации н а ' здруже-
ниот труд, работните заедници што во организа-
циите на здружениот труд вршат определени ра-
боти од заеднички интерес за основните органи-
зации на здружениот труд (во новиот состав, pa -
ботните заедници што таквите работи ги вршат за 
земјоделски и други заедници, деловните заедни-
ци, банките, заедниците за осигурување имоти и 
лица и други финансиски организации распоре-
дени со Одлуката за единствена класификација 
во областа од 01 до 11. 

Обврзници на придонесот од доходот се и ос-
новните организации на здружениот труд и други-
те самоуправни организации и заедници ч и е ' се-
диште се наоѓа во друга СР и САП, за доходот што 
го остваруваат во делот на организацијата од-
носно заедницата што трајно вршат дејност на 
територијата на СР Македонија. 

Член 3 
Основица за пресметување на придонесот ут-

врден со оваа одлука е основицата утврдена според 
прописите за данокот на доходот на ̂  организациите 
на здружениот труд. 

Член 4 
Придонесот од доходот се плаќа по стапка од 

1,5%. 
Член 5 

За утврдување на придонесот, плаќањето и каз-
нените мерки се применуваат одредбите од пропи-
сите за данокот на доход на организациите на здру-
жениот труд. 

Член 6 
Пресметувањето на придонесот ќе се врши спо-

ред образецот „ПЕ" — ,.Пресметка за придонес од 
доходот за електростопанство за период од 1 јануа-
ри до 198 год"., што е составен дел на 
оваа одлука. 

Член 7 
Придонесот според оваа одлука се пресметува 

и на доходот остварен во 1982 година. 
Пресметувањето на придонесот од став 1 на 

ОБОЈ члрн ќе се врши според доходот остварен по 
периодот од 1 јануари до 30 септември 1982 година. 

Уплатувањето на придонесот од став 2 на овој 
член ќе се врши во четири еднакви месечни рати 
почнувајќи од 1 ноември 1982 година, а конечното 
пресметување, на придонесот според завршните 
сметки за 1982 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ.". 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука се 

става вон сила Одлуката за воведување придонес 
за електростопанство, ССИЗЕ' бр. 25/II/3 од 22 
ноември 1982 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 44/82). 

Член 10 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-

ник ' на - СРМ". 

ССИЗЕ бр. 215/IX/7 
24 ноември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. ел. инж. Кирил Касапинов, с. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше^" 
името Фи. бр. 261 од 31. VIII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 5 го запиша во судскиот регистар 
престанокот на ОЗТ Училишен центар „Илија 
Игески'-Цветан" - Прилеп со следните податоци: Пре-
стана со работа и се брише од судскиот регистар 
Техничко дрвно-преработувачкото училиште — ф и -
нален смер „Трајко Бошкоски-Тарцан" — Прилеп, 
поради здружување со Индустрискиот училишен 
центар од текстилна и рударско-неметалска насока 
,,Илија Игески-Цветан" — Прилеп и се организира 
и конституира нова работна организација Учили-
шен центар за производни занимања „25 Мај" со 
ц. о. — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 261/83. (383) 

Окружниот стопански суд 'во Битола со реше-
нието Фи. бр. 257 од 31. VIII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 4 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот на ОЗТ Гимназија „Мирче Ацев" 
— Прилеп со следните податоци: Престана со рабо-
та и се брише од судскиот регистар Гимназијата 
„Мирче Ацев" — Прилеп поради здружување со 
Медицинското училиште во Прилеп и се организи-
ра и конституира нова РО Училишен центар за 
општествено-техничка и медицинска насока „Мир-
че Ацев", Ц. О. — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 257/83. (384) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 258 од 31. VIII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 72 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот на Медицинското училиште во 
Прилеп со следните податоци: Престана со работа 
и се брише од судскиот регистар Медицинското 
училиште во Прилеп поради здружување со Гим-
назијата „Мирче Ацев" — Прилеп и организира-
ње на РО Училишен центар за општествено-тех-
ничка и медицинска насока „Мирче Ацев" — При-
леп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 258/83. (385) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 908 од 25. VIII. 1983 година на ре-
гистарска влошка бр. 1-462-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за културно-просветен и 
наставен филм на СР Македонија — 'Скопје, ул. 
„Васил Горгов" бб со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Ванчо Наумов, директор, 
без ограничување, а се запишува како нов застап-
ник м-р Раде Јурхар, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 908/83. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 924 од 31. VIII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-66-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Архивот на Скопје — Скопје, ул. 
„Московска" бр. 1 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник д-р Милош Константи-
нов, а се запишува како нов застапник д-р Киро 
Дојчиноски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924/83. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1037 од 18. X. 1983 година, на регис-
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тарска влошка бр. 2-1863-0-0-0 го запиша ѕво суд-
скиот регистар основањето и конститз^ирањето на 
Градежната занаетчиска услужна задруга „Скоп-
јемонт", Р. О. - Скопје, ул. „710" бб. 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување од 15. IX. 1983 година. 

Основачи на задругата се: Ковачевиќ Лука 
ул. „Милан Марковиќ" бр. 2 — Скопје; Трајковски 
Веле од Скопје; Мустафа Селадин од с. Батинци; 
Селими Кемал - од с. Радишани и Аметовски Ра-
мадан од с. Света Петка. 

Основни дејности. изведување на браварски, 
лимарски, изолатерски и пбдополагачки работи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата здружените задру-
гари одговараат во висина на здружениот влог КОЈ 
изнесува 5.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Ковачевиќ Лука, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 1037/83. (444) 

ник в д. директорот Миодраг Стојчески се запишува 
како привремен управник, со неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1025/83. (452; 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1019 од 6. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-131-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Предучи-
лишната установа „Мајски цвет" — Скопје, Ц. О . 
ул. „Женевска" бр. ,4 со следните податоци: Досе-
гашната фирма на Предучилишната установа „Мај-
ски цвет", Ц. О. — Скопје се менува, така што во 
иднина ќе гласи: Работна организација за згри-
жување, воспитание и образование на децата од 
предучилишна возраст „Мајски цвет", Ц. О -
Скопје, ул. „Женевска" бр. 4. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1019/83. (445) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1017 од 6. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1171-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филолошки науки, 
О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Крсте Мисир-
ков" бб, ООЗТ Филолошки факултет — Скопје, ул 
„Крсте Мисирков" бб со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник на ООЗТ доц. д-р То-
мислав Тодоровски, декан, а се запишува како HOD 
застапник проф. д-р Борис Марков, декан, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1017/83. ' ' (446; 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1041 од 13. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 2-1324-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Градежно-монтажната инсталатерск а 
ентериерна задруга „Енграп", Р. О. — Скопје, ул. 
„Иво Лола Рибар" бб со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Јордан Трајкоски, ди-
ректор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Јовановска Нада, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 104.1/83. ' (451) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1025 од 13. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-535-0-0-0 го запиша во судски-
от регистар запишувањето на привремен управник 
на Центарот за насочено образование „Кирил Пеј-
чиновиќ", Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладинови" 
бр. 134 со следните податоци: Досегашниот застап-

Окружниот стопански суд во, Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1034 од 19. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1607-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на' лицето овластено за 
застапување на Работничкиот универзитет „Киче-
LO", Ц О — Кичево, ул. „Маршал Тито" бб со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Ѓурчин Грозданов, в. д. директор, без ограничување 
а се запишува како нов застапник Тасевски То-
мислав, в. д. директор, со ограничена одговорност, 
за заклучување правни работи во рамките на за-
пишаната дејност и овластувањата на организаци-
јата, чија вредност по еден договор не преминува 
износ од 3.000,00 динари, а преку тој износ по прет-
ходна согласност односно одлука на Советот на ра-
ботната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 1034/83. " (454ч. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1032 од 17. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-192-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот — фирмата 
на Работната организација за згрижување и воспи-
тание „Фемо Кулаков", Ц. О. - Неготино, ул. „Ки-
ро Крстев" бб со следните податоци. Досегашната 
фирма на Комбинираната детска установа „Фемо 
Кулаков", Ц. О. — Неготино се менува, така што 
во иднина ќе гласи: Работна организација за згри-
жување и воспитание „Фемо Кулаков", Ц. О. — 
Неготино, ул. „Ќиро Крстев" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1032/83. (455; 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1021 од 6. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-15-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
госпитание и образование „Карпош" О. сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиш-
те „Бошко Буха", с. Глумово - Скопје со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник на 
ООЗТ Гани Исмаили, в. д директор, без ограничу-
в а н ^ а се запишува како нов застапник Бакиу 
Амит, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1021/83. ' (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1045 од 17. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1143-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација Биолошки 
факултет, Ц. О. - Скопје со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник проф. д-р Јонче Шап-
карев декан, без ограничување, а како нов застап-
ник се запишува проф. д-р Александар Димовски, 
декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1045/83, ( 4 4 8 ' 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1016 од 7. X, 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1174-1-0-0 ја запиша во суд-

.скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на СОЗТ Универзитетски центар за 
општествени науки — Скопје, Факултет за еко-
номски науки, Н сол. О. - Скопје, ООЗТ Економ-
ски факултет „Скопје" - Скопје, ул. „Крсте Ми-
сирков" бб со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник проф. д-р Слободан Марковски, 
декан, а се запишува новиот застапник проф д-р 
Митра Шаровска, декан, без ограничување 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1016/83. (448) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1026 од 7. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-4-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош", О', сол. О. со 
ООЗТ - Скопје, ул. „Пиринска" бр. 161, ООЗТ ОУ 
,.Иван Горан Ковачиќ" — Скопје, населба Карпош 
IV со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Спасовска Роза, в. д. директор, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Стефа-
новски Богољуб, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1026/83. (4501 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 976 од 24. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-265-0-0-0 за запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Гимназијата „Цветан Димов", Ц. О. 
— Скопје, ул. „Џон Кенеди" бр. 16 со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Спасенов-
ски Петре, в. д. директор, а се запишува новиот 
застапник Арсова Славка, директор, со неограниче-
но овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 976/83. (456) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1048 од 17. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-742-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на седиштето — поблиската 
адреса на Првата услужна занатска задруга 
„Атом", Ц. О. — Скопје, ул. „Козара" бр. 40 со след-
ните податоци: Досегашното седиште — поблис-
ката адреса на Првата услужна занатска зад-
руга „Атом", Ц. b . — Скопје, ул. „Козара" бр. 40 
се менува, така што во иднина ќе гласи: Прва ус-
лужна занатска задруга „Атом", Ц. О. — Скопје, 
ул. „Ленинградска" бр. 102, општина Центар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1048/83. (457) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 771 од 5. VII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-2-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитет „Кирил и Методиј". 
Универзитетски центар за математичко-техничк^ 
науки, О. сол. О. со ООЗТ - Скопје, ООЗТ Гра-
дежен факултет — Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Никола Гаври-
лов, а на негово место како нов застапник се за-
пишува проф. д-р Ангеле Ангеловски, декан, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 771/83. (458) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 998 од 18. X. 1983 година, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овлас-
тено за застапување на Работната организација за 
основно воспитание и образование „Карпош", О. сол. 
О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште 
„Христијан Тодоровски-Карпош" — Скопје, ул. 
„Пиринска" бр. 161 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Јордановска Даринка, 
в. д. директор, а се запишува како нов застапник 
Чукарски Благој, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 998/83. (459) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1052 од 18. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-9-0-0 ја запиша во с.уд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

застапување на Универзитетски центар за мате-
матичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — 
Скопје, ООЗТ Факултет за физика — Скопје со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на ООЗТ проф. д-р Смилја Конеска, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник проф. 
д-р Виктор Урумов, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1052/83. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1036 од 28. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1866-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежната занаетчиска задруга „Екстериер", Р. О. 
— Скопје, ул. „Бутелска" бб, 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба на задругарите, донесена на 28. X. 1983 година. 

Основачи на задругата се: Кочковски Душан, 
Мирчевски Цеко, Мирчевски Живко, М а р и н о в и ќ 
Трајко и Младенов Никола. 

Основни дејности: ѕидарска и фасадерска. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата одговараат и здру-
жените задругари во висина на здружениот влог, 
кој изнесува 5.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Мирчевски 
Цеко, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фгт 
бр. 1036/83. (461) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1068 од 26. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1865-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Централното основно 
училиште „Алија Авдовиќ", Р. О., во основање, с. 
Батинци. 

Актот за основање на работната организација 
е донесен на ден 7. X. 1983 година под бр. 08-2961. 
Основач е Собранието на општината Кисела Вода 
— Скопје. 

Основни дејности: 120110 — основно образование 
од општ тип. 

Во правниот промет со трети лица училиште-
то истапува во свое име in за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица училиштето одговара со сите свои сред-
ства. За обврските на училиштето одговара и осно-
вачот неограничено супсидијарно. 

Лице овластено за застапување е Спасев Пав-
ле, привремен работоводен орган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1068/83. (462) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1046 од 25. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1306-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училиштето за основно музичко 
образование „Васо Карајанов" со Ц. О. — Гевге-
лија, ул. „Ристо Фршинин" бр. 41 со следните по-
датоци: Досегашниот в. д. директор Улишев Ѓор-
ѓе се запишува како директор со неограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1046/83. (468) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1129 од 14. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-729^0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицет,о овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа 
„Ангел Шајче", Ц. О. - Куманово, ул. „Моша Пи-
јаде" бб со следните додатоци: Се брише досегаш-
ниот застапник на работната организација Атанасо-

,ва Добрила, директор, без ограничување, а се за-
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пишува како нов застапник Манојловска Добринка, 
в д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1129/83. (469) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
рието Фи. бр. 1100 од 1. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-105-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работничкиот универзитет „Про-
фесор Мијалковиќ" со Ц. О. — Куманово, ул. „Карл 
Маркс" бр. 52 со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Младеновски Горѓи, в. д. ди-
ректор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Јаневски Ванчо, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1100/83. (472) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1076 од 26. X. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-312-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Христијан Карпош" со Ц. О. — с. Драгоманце Ку-
маново со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Петрушевски Миле, директор, а се 
запишува новиот застапник Петрушевски Живко, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1076/83. . (473) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1097 од 14. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-19-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош", О. сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиш-
те „Фаик Коница" — с. Радуша, Скопје со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник На-
иф Мустафа, директор, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Алија Алиу, в. д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1097/83. , (474) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1118 од 8. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1429-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Градежната занатска задруга „Со-
лидност", Ц. О. — Скопје со следните податоци: 

/Досегашниот в. д. директор Владе Давитковски се 
запишува како директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 1118/83. ' (475) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр. 1149 од 16. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-80-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за зас-
тапување на Основното училиште „Вера Которка" 
со Ц. О., с. Клечовце, Куманово, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Ластимир 
Христовски, директор, со неограничено овластува-
ње, а се запишува новиот застапник Стојановски 
Борко, в. д. директор, со неограничено овласту-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1149/83. (470) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1078 од 15. XI. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1025-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — поблис-
ката адреса на Електро-монтажната инсталатерски 
задруга „Семафор" — Скопје, ул. ,,Иво Рибар Лола" 
бр. 38 со следните податоци: Досегашното седиште 
— поблиската адреса на задругата се менува, така 
што во иднина ќе гласи: Електро-монтажна инста-
Јтатерска задруга „Семафор" — Скопје ул. .,243' 
бр. 13. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фтг. 
бр. 1078/83. (476) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр 1148 од 16. XI. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1799-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Домот на културата „Лазар Со-
фијанов" — Кратово, ул. „Ѓуро Салај" бр. 6 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Петков Мијалче, в. д. директор, а се запишува но-
виот застапник Душко Алексовски, в. д. директор, 
со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1148/83. (471) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1114 од 9. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-16-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицински факз^лтет О. Сол: О. со 
ООЗТ при Универзитетскиот центар за медицински 
науки, ул. „50 дивизија" бр. 6, ООЗТ Клиника за 
кожни и венерични болести — Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17 со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник проф. д-р Драгољуб Кон-
стантинов, директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник проф. д-р Коста Дохчев, 
р. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1114/83. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1093 од 3. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-223-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Маршал Тито", Ц. О. с. Арачиново, општина Га-
зи Баба — Скопје со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Наим Зиба, в. д. директор, 
а се запишува новиот застапник Мита Ајдари, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм. 
бр. 1093/83. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1059 од 3. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-567-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Иетикбал", Ц 
О. — Тетово, ул. „Браќа Миладинови" бр. 85 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Љуши Абдулвехаб, директор, а се запишува 
новиот застапник Љокан Фарук, директор, со нео-
граничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1059/83. (4 8 Ш 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1123 од 8. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1168-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето ,овластено за 
застапување на Молеро-фарбарската задруга „Брат-
ство" - Тетово, ул. „Борче Кочовски" бр. 52 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Теохаровски Вангел, директор, без ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник Героски Ми-
рослав, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 1123/83. (481) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1119 од 4. XI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1537-O-iO-O го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на привремената управа 
и лицето овластено за застапување на Општинската 
самоуправна интересна заедница за управување со 
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пасишта и утрини, Титов Велес, ул. „Ленинова" бр. 
24 со следните податоци: Се брише привремената 
управа. Досегашниот привремен управник Бајдев- , 
ски Миодраг се запишува како секретар, со нео-
граничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1119/83. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 884 од 13. IX. 1983 година, на регис-
т-арска влошка бр. 2-1257-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на „Водно" 
— договорна организација на здружен труд за за-
наетчиски производи ,и услуги, Ц. О. — Скопје, ,ул. 
„Прохор Пчински" бр. 94, во основање, со следните 
податоци: Досегашното седиште — поблиската ад-
реса на „Водно" — договорна организација на здру-
жен труд за занаетчиски производи и услуги, Ц. 
О. — Скопје, ул. „Прохор Пчински" бр. 94, во осно-
вање, се менува, така што во иднина ќе гласи: „Вод-
но" — договорна организација на здружен труд за 
занаетчиски производи и услуги, Ц. О. — Скопје, 
ул. „Серава" бр. 78 — во основање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 884/83. (396; 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 97 од 15. IX. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1426-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната орга-
низација Фармацевтски факултет, Ц. О. — Скопје, 
ул. ,Д2 ударна бригада" бб. 

Работната организација е основана со одлука-
та бр. 1225 од 21. VI. 1979 година. 

Основни дејности: 120204 — научно-истражу-
вачка дејност во областа на фармацијата; 120143 — 
медицински факултет; 130159 — други видови на 
здравствена заштита. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За своите обврски, сторени во правниот про-
мет со трети лица, работната организација одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е доц. д-р Е ф -
тимија Главаш, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 97/83. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 896 од 8. IX. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1854-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Основното училиште 
„Едвард Кардељ", Р. О. — Скопје, булевар „АВНОЈ" 
бб, населба Аеродром. 

Училиштето е основано со решението број 08-48 
од 15. VI. 1983 година на СИЗ за воспитание и обра-
зование на општината Кисела Вода. 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип. 

Во правниот промет со трети лица, Р. О. иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

З а обврските на Р. О. сторени во правниот про-
мет со трети лица, Р. О. одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на Р. О. одговара и основачот нео-
граничено и супсидијарно. 

Лице овластено за застапување е Вера Кузма-
новска, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 896/83. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 706 од 14. IX. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1859-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Станбената задруга „Пролет", О. Сол. О—Скопје, 
ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 1. N 

Станбената задруга е основана со Самоуправ-
ната спогодба од 26. XII. 1982 година. 

Основачи на станбената задруга се: Наумов-
ска Петар Мирјана, ул. „Грамос" бр. З-б — Скоп-
је; Костурска Лака Љубинка, ул. „Маџари" бр. 34' 
II-15, Скопје; Костурски Методија, ул. „Симеон 
Кавраков" бр. 7/а — Скопје, Бунтески Славе, ул. 
„Димитар Благоев" бр. 11/а — Скопје; Ќоровиќ 
Нусрет, ул. „Струмичка" бр. 16-1/II — Скопје; Јо-
вановски Петре, ул. „Владимир Комаров" бр. 31/ 
П-5 — Скопје; ѓорѓиев Најден, ул. „Ресенска" бр. 
4/II/6 — Скопје; Ангеловски Глигор, ул. „Никола 
Тесла" бр. 6/1 — Скопје; Танчевски Петар, ул. 
„Георги Димитров" згр. 12/1-14 — Скопје; Крежев-
ски Јован, ул. „Корушка" бр. 19 — Скопје; Ман-
чевски Љупчо, ул. „11 Октомври" бр. 21/1/9 — Скоп-
је; Андоновски Борис, булевар „Партизански од-
реди" бр. 9/3 — Скопје; Пемовски Љупчо, ул. 
„Маршал Тито" бр. 56 — Скопје; Христов Ранчо, 
„Максим Горки" бр. 19 — Скопје; Миновски Све-
тозар, ул. „Водњанска" бр. 40 — Скопје; Тонев Ја -
не, ул. „Крсте Асенов" бр. 7/II-1 — Скопје; Попо-
виќ Бранислав, ул. „Водњанска" бр. 21 — Скоп-
је; Терзиовски Степан, ул. „Крсте Асенов" бр. 14 
-3/22 — Скопје; Трајков Никола, адвокат од Скоп-
је; Панговска Сузана ул. „Дренок" бр. 17 — Скопје. 

Основни дејности: — вршење инвеститорски ра-
боти за изградба на семејни станбени згради, стан-
бени и деловни простории доколку истите се на-
оѓаат во станбената зграда; 

— организирање на штедење за стан, станбени 
и деловни простории, доколку истите се предви-
дени во станбената зграда во која се наоѓа ста-
нот на членот на задругата; 

— купување на станбени згради, станови и 
деловни простории доколку истите се предвидени 
во станбената зграда во која се наоѓа станот на 
членот на задругата; 

— набавување на градежен материјал, елемен-
ти потребни за изградба на станбени згради и де-
ловни простории за своите членови. 

Во правниот промет со трети лица задругата, 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски спрема трети лица, сторени 
во правниот промет, одговара со сите средства со 
кои располага задругата. 

За обврските на задругата емчат и задругари-
те, ограничено солидарно, во висина на основач-
киот влог кој изнесува 10.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Бунтевски 
Славе, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 706/83. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 841 од 13. IX. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1188-12-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј" 
— Скопје, Универзитетски центар за математичко-
технички науки, О, Сол. О., со ООЗТ - Скопје, 
ООЗТ Рударско-геолошки факултет — Штип со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник проф. инж. Горѓи Оровчанов, декан, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник проф. 
д-р Томислав Иванов, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 841/83. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 934 од 30. IX. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1861-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Договорната организација на здружен труд за 
вршење електросервисни услуги „Валандово", Ц. 
О. — Валандово, ул. „Никола Карев" бб. 

Договорната организација е основана со дого-
вор склучен на 5. И. 1983 година. 

Основачи на договорната организација се: Јов-
чевски Јанко, с. Пирава, општина Валандово, л. 
к. бр. 12004 — СВР — Валандово; Андоновски Ва-
сил, с. Пирава, општина Валандово, л. к. бр. 12700 
- ОВР — Валандово; Андонов Перо, с. Пирава, 
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општина Валандово, л. к. бр. 13692 — СВР — Ва-
ландово; Јовче Атанасов, с. Пирава, општина Ва-
ландово, л. к. бр. 10484 - СВР - Валандово; Ри-
зов Вангел, с. Пирава, општина Валандово, л. к 
бр. 6352 - СВР - Валандово. 

Основни дејности: 090131 — поправка и одр-
жување на електрични апарати за домаќинството. 

Во правниот промет со трети лица ДОЗТ исг 
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ДОЗТ одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување е Јовчевски 
Јанко, работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 934/83. (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 899 од 30. IX. 1^83 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1862-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура, Д.О. — Кратово, ул. „Маршал 
Тито" бр. 1. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со одлуката на Собранието на општи-
ната Кратово бр. 06-2334 од 6. IX. 1974 година. 

Основни дејности: 140234 — ОСИЗ во областа 
на физичката култура. 

Самоуправната интересна заедница во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име 
в4 за своја сметка, а во рамките на овластувањата 
утврдени со Статутот на Заедницата. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е, Арсов Ранко, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 899/83. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 975 од 20. IX. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-869-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица „Кичево", 
Џ.О. Кичево, ул. „Маршал Тито" бр. 2 со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ве-
личе Наумовски, в.д. директор, а се запишува но-
виот застапник Трајче Наумовски, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 975/83. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 970 од 30. IX. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1744-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето-поблиска-
та адреса на Работната организација за основно 
госпитание и образование „Карпош", О. Сол. О. со 
ООЗТ - Скопје, ул. „Пиринска" бр. 161 со следните 
податоци: Досегашното седиште-поблиската адреса на 
Работната организација за основно воспитание и обра-
зование „Карпош", О. Сол. О.со ООЗТ — Скопје, 
ул. „Пиринска" бр. 161 се менува, така што во ид-
нина ќе гласи: Работна организација за основно 
воспитание и образование „Карпош" О. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ул. „Радика" бр. 9. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 970/83. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 100'8 од 29. IX. 1983 година, на ре:л-
старска влошка бр. 1-1144-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација Географски 
факултет Д.О. — Скопје со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник проф. д-р Митко Па-
нов, декан, без ограничување, а како нов застапник 
се запишува проф. д-р Александар Стојмилов, де-
кан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1008/83. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 860 од 30. IX. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-658-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за инфор-
мативна дејност „Радио Гевгелија", Д.О. — Гев-
гелија, ул. „Маршал Тито" 97, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Ива-
нов, директор, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Стојан Ризовски, в. д дире-
ктор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 860/83. - (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1009 од ЗОт IX. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 1-781-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Драмскиот театар — Скопје, ул. 
„Шекспирова" бр. 15 со Следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Ристо Стефановски, ди-
ректор, а се запишува новиот застапник Благој 
Чоревски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1009/83, ( ' (412) 

Окружниот стопански суд во Скопје со. реше-
нието Фи бр. 951 од 20. IX. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1637-7-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
госпитание и образование „Илинден", О. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ — Централно основно учи-
лиште „Браќа Рамиз-Хаммд" — Скопје, ул. „Нов-
живот" бб — Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Апостолов 
Панче, директор, а се запишува новиот застапник 
Костадиновски Павле, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 951/83. (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 972 од 20. IX. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 1-160-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар Комбинираната детска установа „11 
Октомври", Д.О. — Скопје со следните податоци: 
Досегашната фирма на работната организација — 
Комбинирана детска установа „11 Октомври", Д.О 
— Скопје се менува, така што во иднина ќе гласи 
Работна организација за згрижување и воспитание 
„11 Октомври", Д.О. - Скопје, ул. „И македонска 
ударна бригада" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 972/83. ( 4 1 4 ' 

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

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР (РЕИЗБОР) НА ЕДЕН 

,СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО 
КАВАДАРЦИ 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови предвидени во Законот, треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

— да се државјани на СФРЈ, 
— да се дипломирани правници со потребно ис-

куство и стручно знаење, со положен правосуден 
испит и 

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

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите да ги доставуваат до Собранието на општи-
ната Кавадарци — Комисија за избор и имену-
вање, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
во весникот „Нова Македонија". (507) 
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Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 17/79) и 

член 34 од Законот за Јавното обвинителство („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 10/76), Комисијата за из-
бери и именувања на Собранието на општината ( 
Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР-РЕИЗБОР НА ЕДЕН СУ-
ДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 
И ЗАМЕНИК ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОПШТИН-
СКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ГОСТИВАР 

I. Кандидатите за судија на Општинскиот суд, 
покрај општите услови, треба да ги исполнуваат 
и условите предвидени во член 91 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17'79). 

II. Кандидатите за заменик јавен обвинител, 
покрај општите услови треба да ги исполнуваат 
и условите предвидени во член 32 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен весник на СРМ"-

бр. 10/76). 

III. Пријавите со потребните документи, кан-
дидатите да ги доставуваат до Собранието на Оп-^ 
штината Гостивар — Комисија за избори и име-
нувања, во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето во весникот „Нова Македонија". (501) 
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