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323. 
Врз основа на член 53, 55 и 57 од Деловникот 

за работа, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 26 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ОДЛИКУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СРМ 

I 
Во делот III, во точката 2, се вршат следните 

измени и дополнувања: 
1. Се разрешуваат досегашните членови нa 

Комисијата: 
— Томе Николовски, делегиран од Сојузот на 

синдикатите на Македонија, 
— Васко Талевски, делегиран од Сојузот на 

социјалистичката младина на Македонија. 
2. За нови членови на Комисијата се имену-

ваат: 
— Будимка Романо, член на Претседателство-

то на Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, 

— Венко Јошевски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Републичката конференција 
на Сојузот на социјалистичката младина на Ма-
кедонија. II 

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

Број 08-517 
27 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

324. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - ДВ 400 KV БИТОЛА - НЕГО-
ТИНО ОД ТС 380/110 КУ „БИТОЛА" ДО ТС 380/110 
KV „ДУБРОВО" НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-

НИТЕ БИТОЛА, ПРИЛЕП, КАВАДАРЦИ И 
НЕГОТИНО 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект ДВ од 400 kV Битола — Неготино од ТС 
380/110 kV „Битола" до ТС 380/110 кУ „Дуброво" на 
подрачјето на општините Битола, Прилеп, К а в а -

дарци и Неготино, во смисла на член 40, став 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуацијата на трасата на ДВ 400 кУ Би-
тола - Неготино, во размер 1:50.000), кој се наоѓа 
во Републичкиот секретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1398/1 
28 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благај Попов, с. р. 

325. 
Врз основа на член 2-а, став 3 од Законот за 

стапките на данокот на доход на организациите 
на здружениот труд и за даночните олеснувања 
и ослободувања („Службен весник на СРМ", бр. 
9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 35/78, 41/78 и 
22/79), републичкиот секретар за финансии доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ОТСТА-
ПЕНИОТ ДЕЛ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување-

то на отстапениот дел на данокот на доход на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 38/75), во членот 1, во петтиот ред, 
по зборот „шумарство", се додаваат зборовите: „ка-
ко и угостителските организации на здружениот 
труд". 

Член 2 

По член 2, се додава нов член кој гласи: 

„Член 2-а 
Начинот на пресметувањето на отстапениот дел 

од придонесите од доходот по основ на извозот се 
врши според одредбите на овој правилник". 

Член 3 
Во член 4, точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „а за угостителските организа-
ции на здружен труд според пресметката за де-
визниот прилив пропишана со упатството на со-
јузниот секретар за финансии". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1492/1 
15 јуни 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 
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326. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста на членот 8 од Правилникот за измени и 
дополнувања на Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи, други лични примања и заедничка 
потрошувачка со Методологија за измени и допол-
нувања на Методологијата за аналитичка процена 
на работите и работните задачи, усвоен на 13 ок-
томври 1978 година од работниците на работната 
заедница на Републичката заедница на здравството 
и здравственото осигурување во Скопје, на основа 
членот 433 од Уставот на СР Македонија и алине-
јата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата од 1 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 8 од Правилникот за 

измени и дополнувања на Правилникот за распо-
редување на чистиот доход и за распределба н,а 
средствата за лични доходи, други лични примања 
и заедничка потрошувачка со Методологијата за 
измени и дополнувања на Методологијата за ана-
литичка процена на работите и работните задачи, 
усвоен на 13 октомври 1978 година од работниците 
на работната заедница на Републичката заедница 
на здравството и здравственото осигурување во 
Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување во Скопје 
на начинот определен за објавувањето на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 6/79 од 5 ап-
рил 1979 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста на членот 8 од правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката беше пове-
дена затоа што пред Судов основано се постави 
прашањето за неговата согласност со начелото за 
забрана на повратното дејство на општите акти 
предвидено во членот 262 од Уставот на СР Маке-
донија. 

Во текот на постапката и на седницата Судов 
утврди дека со Методологијата за измени и допол-
нувања на Методологијата за аналитичка процена 
на работите и работните задачи усвоена од работ-
ниците на работната заедница на Републичката за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
во Скопје, на референдумот од 13 октомври 1978 
година, составен дел на Правилникот за распоре-
дување на чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи, други лични примања и 
заедничка потрошувачка усвоен во декември 1Ѕ77 
година, меѓу другото, во точката 2 ка ј мерилото под 
I — сложеност, во осмиот степен, после зборовите 
6 години работно искуство, се додадени зборовите 
„висока стручна подготовка", така што во осмиот 
степен покрај стручната подготовка на специјалист 
или магистар, сега стои и висока стручна подго-
товка. Овој степен на сложеност е вреднуван со 80 
бода место поранешните 70 бода. Во овој смисол 
се направени корекции и за други работи и работ-
ни задачи. Според членот 8 од Правилникот за из-
мена и дополнување на Правилникот за распореду-
вање на чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи, други лични примања и за-
едничка потрошувачка, Методологијата за измени 
и дополнувања на Методологијата за аналитичка 
процена на работите и работните задачи, како со-
ставен дел на овој правилник, ќе се применува од 
1 јануари 1978 година. 

4. Согласно членот 262 од Уставот на СР Ма-
кедонија, законите, другите прописи и општите ак-
ти не може да има^т повратно дејство. Само со за-

кон може да се определи одделни негови одредби, 
ако тоа го бара општиот интерес утврден при доне-
сување на законот, да имаат повратно дејство. Су-
дов исто така утврди дека според ставот 3 на член 
577 од Законот за здружениот труд, во самоуправ-
ниот општ акт може да се утврди, во согласност со 
законот, дека тој акт или одделни негови одредби 
можат да имаат повратно дејство само ако тоа го 
дозволува природата на односите што се уредуваат 
со тој самоуправен општ акт. 

Со оспорената методологија е извршено ново 
вреднување на работите и работните задачи, однос-
но се менуваат мерилата кои биле веќе однапред 
утврдени, а со тоа се менуваат и постојните од-
носи во распределбата на личните доходи во ра-
ботната заедница поради што Судов смета дека во 
вакви случаи не е допуштено повратното дејство 
на самоуправниот општ акт бидејќи распределбата 
се врши според мерила кои не постоеле во вре-
мето за кое се утврдува личниот доход. 

Според мислењето на Судов во областа на рас-
пределбата на средствата за лични доходи само-
управните општи акти може да имаат повратно 
дејство под услов со нив да не се менуваат осно-
вите и мерилата, односно постојните односи во рас-
пределбата утврдени во претходниот самоуправен 
општ акт. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 8 од 
правилникот е предвидено повратно дејство на из-
менетите акти за распределба со кои се менуваат 
постојните мерила, а со тоа се менуваат и постој-
ните односи во распределбата на средствата за 
лични доходи, Судов утврди дека овој член од 
правилникот не е во согласност со членот 262 од 
Уставот на СР Македонија и е во спротивност со 
ставот 3 на член 577 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 6/79 
1 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

327. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 29. од Правил-
никот за стекнување и распоредување на доходот 
и распределба на средствата за лични доходи, до-
несен од работниците во Основното училиште „До-
бре Јовановски" во Прилеп со референдум на 26 
декември 1977 година и групата IV од ставот 2 на 
член 10 од Правилникот аа аналитичка процена на 
работите и работните задачи на работниците во Ос-
новното училиште „Добре Јованоски" во Прилеп, 
донесен со референдум на 26 декември 1977 годи-
на, по одржаната јавна расправа на 24 мај 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) членот 29 од Правилникот за стекнување и 
распоредување на доходот и распределба на сред-
ствата за лични доходи донесен од работниците во 
Основното училиште „Добре Јованоски" во При-
леп, со референдум на 26 декември 1977 година; и 

б) групата IV од ставот 2 на член 10 од Пра-
вилникот за аналитичка процена на работите и 
работните задачи на работниците во Основното 
училиште „Добре Јованоски" во Прилеп, донесен со 
референдум на 26 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Добре Јо-
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ванески" во Прилеп на начинот определен за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 115/78 од 5 април 1979 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
членот 29 од Правилникот за стекнување и распо-
редување на доходот и распределба на средствата 
за лични доходи, донесен од работниците во Ос-
новното училиште „Добре Јованоски" во Прилеп, 
со референдум на 26 декември 1977 година затоа 
што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со начелото за наградување според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и разработено во ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, како и со начелото 
на еднаквост на работните луѓе и граѓаните утвр-
дено во алинејата 9 на делот П од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија. Исто така Су-
дов поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на Правилникот за аналитичка про-
цена на работите и работните задачи на работни-
ците во ова училиште, донесен со референдум на 26 
декември 1977 година затоа што основано се поста-
ви прашањето за согласноста на групата IV од ста-
вот 2 на член 10 од овој правилник со начелото 
за наградување според трудот и со ставовите 1 и 
2 на член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование. 

4. Разгледувајќи го правилникот за стекнува-
ње и распоредување на доходот и распределба на 
средствата за лични доходи на работниците во ова 
училиште, Судов во текот на постапката и на сед-
ницата, утврди дека во неговиот член 28 е опре-
делено личниот доход по основот минат труд да 
се исплатува во соодветен процент од аконтаци-
јата на личниот доход за соодветен број години на 
работен стаж, а во оспорениот член 29 од овој пра-
вилник е определено на сите вработени по основ 
на постојаност во просветната да им се признава: за 
I и П група на работници утврдени во аналитичка-
та процена на работите и работните задачи по 7,5 
бодови, за Ш група 8,7 и од IV до УШ група по 14 
бодови за секоја помината година работен стаж. 
На затекнатите вработени е определено дека им се 
признаваат сите поминати години на работа. 

Според алинејата 8 на став 3 од членот 13 и 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд работниците во основната организација на 
здружениот труд остварувајќи го правото на рабо-
та со општествени средства заедно и рамноправ-
но стекнуваат личен доход, а личниот доход на 
работникот се утврдува според резултатите на не-
говиот труд и со управувањето и стопанисувањето 
со општествените средства како и со свој и оп-
штествен минат труд што го дал за зголемување-
то на доходот на основната организација во соглас-
ност со начелото на распределба според трудот и 
сразмерно со порастот на производноста на својот 
труд и на трудот на работниците во другите ос-
новни организации со кои ги здружил трудот и 
средствата и на вкупниот општествен труд. 

Судов смета дека работникот својот работен 
стаж го стекнува со работењето и создавањето до-
ход во здружениот труд со средствата за произ-
водство што се општествени, без оглед дали рабо-
тел во една или повеќе организации на здружени-
от труд. Во отсуство на поадекватни мерила работ-
ниот стаж се смета како елемент на минатиот труд 
и при утврдување на личниот доход по основот 
минат труд тој треба да биде еднакво вреднуван, 
без оглед дали е стекнат во една или повеќе ор-
ганизации на здружениот труд. Со оглед на тоа 
што во услови кога работниот стаж е предвиден 
како основ за вреднување на минатиот труд вредну-
вањето на постојаноста, било таа да се однесува за 
една организација на здружениот труд или оддел-
на област, како што е тоа во конкретниов случај, 
не значи ништо друго туку двојно вреднување на 

овој основ, па внесувањето на елементот постоја-
ност во системот на основите и мерилата за вред-
нување на трудот и резултатите од трудот, кој не 
е поврзан со придонесот на работникот во извр-
шувањето на работите и работните задачи, не е во 
согласност со начелото за наградување според тру-
дот, поради што Судов утврди дека ставот 1 на ос-
порениот член 29 од овој правилник не е во со-
гласност со членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и со алинејата 8 на став 3 од членот 13 и 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд. 

Исто така -Судов утврди дека оваа одредба од 
правилникот не е во согласност и со начелото на 
еднаквост на работните луѓе и граѓаните утврде-
но во алинејата 9 на делот П од Основните начела 
на Уставот на СР Македонија затоа што работни-
ците, кои се вработени или ќе се вработат во ова 
училиште по донесувањето на овој правилник, се 
доведени во нееднаква положба во однос на оние 
работници кои веќе биле вработени во времето на 
донесувањето на правилникот од причина што не 
е предвидено нивниот работен стаж, стекнат вон 
областа на просветата, да се вреднува по основот 
постојаност. 

Понатаму, во текот на постапката и на сед-
ницата Судов утврди дека во групата IV од ставот 
2 на член 10 од Правилникот за аналитичка про-
цена на работите и работните задачи на работни-
ците во истото училиште се определени работите 
и работните задачи за чие извршување е потребно 
средно, вишо или високо образование на настав-
ници и способност за самостојна и програмирана 
работа, како и способност за раководење. Покрај 
другото, работите од оваа група бараат иниција-
тивност и креативност. Карактеристичните работи 
од оваа група ги извршуваат наставници за одде-
ленска и предметна настава, за продолжен престој 
и за забавишта. Работите од оваа група се вред-
нуваат и тоа: учител 450 бодови, наставник 900 и 
професор 1350 бодови. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиште 
можат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултет — педагошка група и педагошка акаде-
мија — отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Во ставот 2 на истиот 
член од означениот закон наставници по предмет-
на настава во основното училиште можат да би-
дат лица што завршиле еднопредметна или дво-
предметна соодветна група за образование на на-
ставници на факултет, висока школа, ликовна ака-
демија, музичка академија, педагошка академија 
или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата 
на средствата за личните доходи, така што за ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
висок степен на стручна подготовка оправдано е 
од гледиштето на начелото за наградување според 
трудот да се предвидува повисоко мерило по тој 
основ во однос на работите и работните задачи за 
кои е предвиден понизок степен на стручна подго-
товка. 

Меѓутоа, во случаите кога за вршење на од-
редени работи и работни задачи се предвидени по-
веќе степени на стручна подготовка вреднувањето 
на стручната подготовка може да се врши не спо-
ред подготовката што ја има конкретниот работник, 
туку според сложеноста на работите и работните 
задачи што тој ги врши. Имено, ако за вршењето 
на одредени работи и работни задачи алтернатив-
но се утврдени повеќе степени на стручна подго-
товка, како што е тоа предвидено со членот 79 од 
законот, тоа според мислењето на Судов значи де-
ка сложеноста на тие работи и работни задачи е 
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таква Да може да ги врши со успех секој од ра-
ботниците што има еден од утврдените степени 
на стручна подготовка. 

Поради тоа Судов смета дека при вреднување-
то на работите и работните задачи на наставници-
те, кога е во прашање еднаква сложеност на ра-
ботите и работните задачи и кога со законот е 
утврдено дека со било кој од предвидените степе-
ни со успех ќе се изведува наставата, мора да се 
поаѓа и од единствени мерила затоа што струч-
ната подготовка е основен елемент за одредување 
степените на сложеноста на работите и работните 
задачи. На овој начин не се обезвреднува значење-
то и влијанието на стручната подготовка во систе-
мот на основите и мерилата за распределба на лич-
ните доходи според вложениот труд затоа што до-
колку работникот со повисок степен на стручна 
подготовка при утврдувањето на конкретните ре-
зултати постигнати во работата покаже дека ра-
ботите и работните задачи ги извршил со поголем 
успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да 
се одрази и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што во група IV од ставот 2 
на член 10 од правилникот за аналитичка проце-
на на работите и работните задачи различно се 
вреднува трудот на наставниците кои вршат исти 
работи и работни задачи, а поинаквото вреднување 
се должи само по основот стручна подготовка, Су-
дов утврди дека оваа одредба од правилникот не 
е во согласност со начелото за наградување според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и разработено во ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, како и со ставовите 
1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспи-
тание и образование. 

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

У. бр. 115/78 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

328. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 2 на член 37 
и ставовите 2, 3 и 4 на член 38 од Правилникот за 
распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка, донесен од работниците на Економ-
ското училиште „Моша Пијаде" во Скопје на 24 
декември 1977 година, на основа членот 433 од Ус-
тавот на СР Македонија и членот 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, по одржаната јавна расправа на 8 февруари 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 2, 3 и 4 на член 
38 од Правилникот за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка донесен од 
работниците на Економското училиште „Моша Пи-
јаде" во Скопје на 24 декември 1977 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд Скопје за оценување уставноста и 
законитоста на точката 2 на член 37 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Економското училиште „Моша 
Пијаде" во Скопје на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд зо Скоп-
је му поднесе предлог на овој суд со барање да 
ја оцени уставноста и законитоста на точката 2 на 
член 37 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспо-
рената одредба била противуставна и незаконита 
затоа што предвидувала наградувањето по основот 
сложеност на работата да се врши според стручна-
та подготовка. 

Во текот на постапката во Судов беше примена 
претставка за оценување уставноста и законито-
ста и на ставовите 2, 3 и 4 на член 38 од означе-
ниот правилник затоа што тие одредби определу-
вале наградувањето по основот минат труд да се 
врши според стручната подготовка. 

5,. Во одговорот на наводите во предлогот и 
претставката, доносителот на актот појасни дека 
степенувањето на основот сложеност на работата е 
извршено според потребната стручна подготовка за 
вршење на работите и работните задачи. Покрај 
тоа, во одговорот се изнесува дека оспорената од-
редба е укината со донесување Одлука за измени и 
дополнувања на Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците на Економското училиште „Моша Пија-
де" од Скопје од 9 декември 1978 година. 

Во поглед на наводите со кои се оспорува чле-
нот 38 од правилникот, претставникот на училиш-
тето појасни дека оспорената одредба била презе-
мена од претходниот самоуправен акт за награду-
вање во училиштето затоа што во постапката за 
донесување на оспорениот акт преовладале мисле-
њето дека треба да се врши диференцирано награ-
дување по основот минат труд, а како критериум "за 
тоа била земена стручната подготовка. 

Покрај тоа, претставникот искажа тврдење де-
ка оспорените ставови 2, 3 и 4 на членот 38 од пра-
вилникот се разработка на првиот став од истиот 
член и претставуваат изразување на мерилата за 
минатиот труд во бодови. 

6. Врз основа на поднесените писмени прилози 
и изјавите на учесниците во постапката, Судов на 
јавната расправа утврди дека точката 2 на член 
37 од оспорениот правилник престанала да важи со 
донесувањето на одлуката за измени и дополну-
вања на оспорениот правилник. Со оваа одлука се 
менува оспорената точка 2 на член 37 од оспорени-
от правилник на тој начин што се утврдуваат три 
степени според сложеноста на работите кои одго-
вараат на работите и работните задачи на професо-
рите, наставниците и стручните учители. Така, по 
основот сложеност на работите, професор во учи-
лиштето добива 90 бода, наставник 75, а стручен 
учител 55 бода. Судов покрај тоа, утврди дека во 
ставовите 2, 3 и 4 на член 38 како критериум за 
наградување на работниците по основот минат 
труд е земен степенот на стручната подготовка, па 
е определено дека работниците со нижа стручна 
подготовка за секоја година работен стаж (освен за 
првите две) добиваат 1 бод по тој основ, со средна 
стручна подготовка 1,5 бодови, со виша 2 и со ви-
сока 2,4 бодови. За последните десет години рабо-
тен стаж на работниците е определен пропорцио-
нално зголемен износ на бодови. 

7. Според ^членот 121 од Законот за средното 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 24/70) 
наставници во училиштата за средно образование 
можат да бидат лица кои завршиле соодветна гру-
па за образование на наставници на: факултет, 
висока школа или уметничка академија. По ис-
клучок, според овој член, практична настава, на-
става по општотехничко образование, физичко, ли-
ковно и музичко воспитување и домаќинство мо-
жат да изведуваат и лица што завршиле соодвет-
на група за образование на наставници на виша 
школа односно педагошка академија или на друг 
начин се здобиле со виша стручна спрема. Во ста-
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вот 1 на член 196 од истиот закон е предвидено ако 
во високошколските установи не е организирана со-
одветна група за образование на наставници по 
практична настава, додека таква група не се ор-
ганизира, практична настава да можат да изведу-
ваат и лица што завршиле соодветно училиште за 
средно образование. Според ставот 3 на член 129 
од Законот за здружениот труд придонесот на ра-
ботникот во работата се утврдува во зависност од 
квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го 
предвид особено обемот и сложеноста на работата, 
квалитетот на остварените резултати од трудот, 
успешноста во користењето на средствата на тру-
дот, остварените заштеди во работата, користење-
то на работното време, одговорноста во работата и 
условите под кои работи работникот. Согласно чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој ра-
ботник во согласност со начелото за распределба 
според трудот и според продуктивноста на него-
виот и на вкупниот општествен труд и со начело-
то на солидарноста на работниците во здружениот 
труд, му припаѓа личен доход за задоволување на 
неговите лични и заеднички општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал за зголемување доходот во ос-
новната организација. 

8. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 
ставот 2 на член 37 од оспорениот правилник, Су-
дов утврди дека за работите и работните задачи 
на наставниците кои вршат предметна настава со 
закон е предвидена висока стручна подготовка, а 
по исклучок и виша стручна подготовка па според 
тоа и во оспорениот став 2 на член 37 е предви-
дено на наставниците кои ја немаат потребната 
стручна подготовка да им припаѓа помал износ на 
бодови по основот степен на сложеност кој всуш-
ност го изразува степенот на стручната подготовка. 

Судов смета дека не е спротивно на начелото на 
распределба според трудот намалувањето на акон-
тацијата на личниот доход поради немање на со-
одветна стручна подготовка за вршење на одредени 
работи и работни задачи. Ова поради тоа што сте-
пенот на стручната подготовка на работникот мо-
же да има непосредно влијание врз неговиот рабо-
тен придонес и по правило работник со повисок 
степен на стручна подготовка може да има пого-
лем придонес, па според тоа и да биде повеќе на-
граден по овој основ од работник со понизок сте-
пен на стручна подготовка. 

Поради тоа Судов смета дека наставниците со 
виша стручна подготовка кои по исклучок вршат 
предметна настава и стручните учители со средна 
стручна подготовка кои по исклучок вршат прак-
тична настава по одделни предмети, можат да се 
сметаат како работници кои ја немаат потребната 
стручна подготовка, но на кои законот им допуш-
та вршење на одредени работи во просветната деј-
ност, па затоа Судов смета дека помалиот износ на 
бодови предвиден во оспорениот став 2 на член 37 
од правилникот за овој профил на наставници не е 
во спротивност со уставното начело на наградување 
според трудот. 

Во поглед на одлуката за измени и дополне-
нија на оспорениот правилник, Судов смета дека 
таа не предвидува битни промени во системот на 
наградување во училиштето, така што ги задржува 
утврдените односи во наградувањето предвидени во 
оспорениот правилник. 

Оценувајќи ја уставноста на ставовите 2, 3 и 4 
на членот 38 од оспорениот правилник, Судов оце-
ни дека наградувањето по основот минат труд кое 
се врши според степенот на стручната подготовка 
независно од другите основи и мерила за распре-
делба на личните доходи и независно од резулта-
тите на трудот на работниците и нивниот личен 
придонес за зголемување на доходот на организа-

цијата на здружениот труд, не е во согласност со 
членот 22 од Уставот на СР Македонија. 

На основа изнесеното, Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 147/78 
8 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

329. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, донесен од работниците на 
Основната организација на здружениот труд Кли-
ника за кожни и венерични болести во состав на 
Медицинскиот факултет во Скопје со референдум 
на 28 декември 1977 година, посебно на неговиот 
член 29, на основа членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
по одржаната јавна расправа на 10 мај 1979 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка по-
трошувачка, посебно неговиот член 29 донесен од 
работниците на Основната организација на здруже-
ниот труд Клиника за кожни и венер,ични болести 
во состав на Медицинскиот факултет во Скопје со 
референдум одржан на 10 мај 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Клиниката за кожни и вене-

рични болести во Скопје на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, 
посебно на неговиот член 29. Според наводите во 
предлогот овој правилник бил противуставен и не-
законит затоа што предвидувал распределба на 
средствата за лични доходи, меѓу другото, и според 
здобиената стручна подготовка на работникот, а не 
според вложениот труд и постигнатите резултати 
во работата, додека членот 29 од правилникот бил 
противуставен и незаконит затоа што предвидувал 
намалување на определен процент од личниот до-
ход на работниците по основот сложеност на ра-
ботите и работните задачи за чие вршење тие ја 
немале соодветната стручна подготовка утврдена во 
актот за систематизација на работите и работните 
задачи. 

4. На јавната расправа Судов утврди дека во 
членовите 33 до 39 од правилникот се утврдени из-
весни основи за определување на реализираниот 
труд на работниците во извршувањето на нивните 
работи и работни задачи. Меѓутоа, според оценката 
на Судов, тие основи се воопштени и повеќе прет-
ставуваат начела, отколку основи врз основа на кои 
треба да се утврдува вложениот труд и резултатите 
на трудот на работниците. Со оглед на тоа, по оцен-
ката на Судов, оспорениот правилник всушност не-
ма изграден систем на основи и мерила за утвр-
дување на конкретно реализираниот труд на ра-
ботниците. 

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
членот 126 од Законот за здружениот труд е пред-
видено дека на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
носта на работниците во здружениот труд му 



Стр. 586 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 јули 1979 

припаѓа од доходот на основната организаци-
ја на здружениот труд личен доход за задо-
волување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Од 
друга страна, со ставот 1 на член 23 од Уставот и 
на членот 127 од Законот за здружениот труд е 
предвидена за работниците во основната органи-
зација на здружениот труд обврска да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за своите лични доходи. Според тоа, од означени-
ве уставни и законски одредби несомнено произ-
легува дека учеството на работникот во распре-
делбата на средствата за лични доходи зависи од 
резултатите на неговиот труд и неговиот личен 
придонес што го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. Во оваа распределба 
тој учествува според основите и мерилата утврдени 
во самоуправниот општ акт за распределба на 
средствата за лични доходи. Затоа овој акт, спо-
ред мислењето на Судов, треба да содржи раз-
работен систем на основи и мерила за утврдување 
не само на претпоставениот туку и на конкретно 
реализираниот труд на работникот. Таков систем 
не само што овозможува остварување на уставното 
начело на наградување според вложениот труд и 
постигнатите резултати во работата, туку претста-
вува и стимул за вложување на поголем работен 
придонес од страна на работникот и постигнување 
на поголеми резултати во работата, што е од ин-
терес како за работникот и неговата основна орга-
низација на здружениот труд, така и за општестве-
ната заедница во целина бидејќи овозможува зго-
лемување продуктивноста на трудот. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не 
содржи изграден систем на основи и мерила за 
утврдување на конкретно реализираниот труд на 
работниците, Судов оцени дека тој не е во соглас-
ност со уставното начело на распределба според 
вложениот труд ц постигнатите резултати во рабо-
тата утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во членот 126 од Законот за здруже-
ниот труд. 

На расправата Судов утврди дека според чле-
нот 26 од оспорениот правилник сложеноста на 
работите и работните задачи, како основ, се про-
ценува, меѓу другото, и низ елементите теорет-
ско знаење здобиено со редовно школување и зна-
ење здобиено со работно искуство. Најпосле, Су-
дов утврди дека личниот доход по основот сложе-
ност им се намалува, согласно членот 29 од пра-
вилникот, за 1/10 бодови на оние работници кои 
вршат работи и работни задачи, а го немаат по-
требното стручно знаење здобиено со редовно шко-
лување предвидено со правилникот за системати-
зација на работите и работните задачи и тоа за 
секој степен на пониско образование. 

Судов смета дека задржувањето на определен 
дел од личниот доход на работникот по основот 
сложеност поради немање на соодветна стручна 
подготовка за вршење на работите и работните за-
дачи не му е противно на уставното начело на 
распределба според вложениот труд и резултатите 
од трудот затоа што може да се претпостави дека 
таквиот работник дава помал работен придонес и 
постигнува помали резултати во работата, па е 
оправдано по овој основ и помалку да биде награ-
ден, што не значи дека ако тој во процесот на 
трудот даде поголем работен придонес и постигне 
поголеми резултати во работата по конечната рас-
пределба на средствата за лични доходи да не 
учествува според конкретно вложениот труд и по-
стигнати резултати. Според тоа, работниците во ос-
новните организации на здружениот труд можат 
во своите самоуправни општи акти да предвидуваат 
вакви задржувања од личниот доход, но само по 

тој основ, а не и од целиот личен доход. Судов 
меѓутоа утврди дека во членот 29 од правилникот 
е предвидено задржувањето на определен дел од 
личниот доход да се врши и за работниците кои се 
стек,нале со стручна подготовка, но не со редовно 
школување, туку на друг допуштен начин. Со вак-
виот начин на уредување на ова прашање, се по-
вредува уставното начело на еднаквост на граѓа-
ните во нивните права, утврдено во алинејата 9 на 
став 3 од дел П на Основните начела и ставот 2 
на член 204 од Уставот на СР Македонија, според 
кои неприкосновената основа на положбата и уло-
гата на човекот ја сочинува, меѓу другото, еднак-
воста на правата, должностите и одговорностите на 
луѓето во согласност со уставноста и законитоста 
и дека сите се еднакви пред законот. Ова затоа 
што работниците со знаење здобиено со работно 
искуство се доведуваат во понеповолна положба 
во однос на оние работници кои имаат теоретско 
знаење здобиено со редовно школување, што од 
своја страна би создало нееднаквост меѓу овие две 
категории на работници. 

Со оглед на тоа Судот оцени дека членот 29 
од оспорениот правилник не е во согласност со 
уставното начело на еднаквост на граѓаните во 
нивните права и обврски. 

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

У. бр. 148/78 
10 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за уни-
формата и ознаките на звањата на работниците на 
милицијата, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 15/79, се поткраднале грешки, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ 

НА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
МИЛИЦИЈАТА 

1. Во член 7 точка 1 ред дваесетиосми бројот 
„3" треба да се замени со бројот „2". 

2. Во точка 6 ред седумнаесетти по точката, 
реченицата треба да почнува со нов ред, а во ред 
триесетти бројот „58" треба да се замени со бројот 
„38". 

3. Во точка 9 ред трети по зборот „од" треба 
да се додадат зборовите „каминхар или". 

4. Во член 9 ред втори по зборот „капа" за-
пирката треба да се брише. 

5. Во член 14 ред трети по зборот „капа" за-
пирката треба да се брише. 

6. Во член 17 ред осми зборовите „од 16 мм" 
треба да се заменат со зборовите „како и на зим-
ската блуза". 

7. Во член 19 став 1 точка 9 зборот „ознаките" 
не треба да се членува и треба да гласи „ознаки". 

8. Во став 2 зборот „за" треба да се замени со 
зборот „на", а зборовите „позлатена испуска ши-
рока" треба да се замени со зборовите „позлатен 
суиташ широк". 

9. Во член 20 став 1 точката на крајот на ре-
ченицата треба да се замени со двоточка. 

Бр. 23-379/3 
2 јули 1979 година 

Скопје 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 
282. 

Врз основа на член 228 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/79), Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 јуни 1979 година, во соглас-
ност со собранијата на основните заедници на пен-
зиското и инвалидското осигурување, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛОКРУГОТ И ОСНОВИТЕ НА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат делокругот, осно-

вите на организацијата, овластувањата и начинот 
на финансирањето на Стручната служба на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Стручна служба) во вршењето на 
работите за потребите на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (во натамошниот текст: Заед-
ница) со цел да се обезбеди ефикасно и економич-
но вршење на стручните и другите работи на За -
едницата. 

Член 2 
Стручната служба на Заедницата ги врши 

стручните, управните, финансиските, администра-
тивните и техничките работи за Заедницата соглас-
но прописите и самоуправните општи акти на За -
едницата. 

Член 3 
Задача на Стручната служба е во рамките на 

својот делокруг да обезбеди реализација на функ-
циите на Заедницата, нејзините задачи и нејзината 
политика во спроведувањето на пензиското и ин-
валидското осигурување, да обезбеди остварување 
на правата на осигурениците и извршување на нив-
ните обврски, да обезбеди законито, стручно, ква-
литетно, ефикасно и економично работење. 

П. ДЕЛОКРУГ И ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

Член 4 
Стручните, управните, финансиските, админи-

стративните и техничките работи за потребите на 
Заедницата ги вршат Стручната служба на Заед-
ницата и стручните служби на основните заедни-
ци, односно заеднички стручни служби. 

Член 5 
Стручната служба на Заедницата ги врши осо-

бено следниве работи: 
1) подготвува материјали од значење за утвр-

дување политиката на развојот на пензиското и ин-
валидското осигурување; 

2) подготвува нацрти и предлози на општите 
акти за Собранието на Заедницата и неговите ор-
гани и тела; 

3) ги врши работите околу подготвувањето на 
решенијата за правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување од член 133 од Статутот на За-
едницата; 

4) подготвува решенија по жалбите на осигуре-
ниците и корисниците на пензија; 

5) врши вештачење за оцена на работната спо-
собност, преостанатата работна способност и други 
факти од значење за правата од пензиското и ин-
валидското осигурување; 

6) врши работи во врска со спречување од на-
стапување на инвалидност и за спроведување по-
литиката на професионалната рехабилитација и 
вработување на инвалидите на трудот и децата ин-
валиди; 

7) ги врши работите на матичната евиденција 
на осигурениците и корисниците на пензија; 

8) врши планско-аналитички, книговодствени и 
други економски работи за потребите на Заедни-
цата; 

9) врши електронска обработка на податоците 
и микрофилмување на документацијата; 

10) врши исплати на пензиите и другите па-
рични давања од пензиското и инвалидското оси-
гурување; 

И) ги врши имотно-правните работи на Заед-
ницата; 

12) ги врши работите во врска со општествениот 
стандард на корисниците на пензија; 

13) обезбедува единствена примена на пропи-
сите, подготвува стручни упатства и дава правна 
помош; 

14) врши и други работи одредени со закон, со 
Статутот и самоуправните општи акти, заклучо-
ците и насоките на Собранието на Заедницата и 
неговите органи и тела. 

Член 6 
Со Самоуправна спогодба помеѓу Заедницата и 

основните заедници односно други самоуправни 
интересни заедници може да се определи стручните 
служби на основните заедници односно заеднички-
те стручни служби на Заедницата да ги вршат 
следниве работи: 

1) спроведување на постапката и подготвување 
на решенија за утврдување на пензиски стаж; 

2) комплетирање на документацијата на осигу-
рениците за права кои според член 133 од Стату-
тот на Заедницата во прв степен се остваруваат во 
Заедницата; 

3) прибирање, средување и контрола на доку-
ментацијата за матичната евиденција на осигу-
рениците и корисниците на пензија; 

4) учество во работата на Комисијата за утвр-
дување на работни места на кои стажот на осигу-
рувањето се смета со зголемено траење и водење на 
соодветна евиденција; 

5) подготвување на решенија, водење анали-
тичка евиденција и постапка за редовна и присил-
на наплата на придонесот за пензиското и инва-
лидското осигурување на осигурениците што вр-
шат дејност со личен труд и лицата вработени ка ј 
нив; 

6) комплетирање на предмети и барања за кои 
во прв степен се одлучува во заедничките струч-
ни служби определени во член 7 од оваа одлука; 

7) вршење на работи за откривање на штетите 
и доставување на извештај и докази за водење по-
стапка за надоместок на штета; 

8) комплетирање и подготвување на предметите 
за осигурениците кои се упатуваат за оцена на ра-
ботната способност и учество во работата на ин-
валидските комисии; 

9) вршење и други работи одредени со Статутот 
на Заедницата, оваа одлука и другите самоуправ-
ни општи акти на Заедницата. 

Член 7 
Со самоуправната спогодба од член 6 на оваа 

одлука може да се определи спроведувањето на по-
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стапката и подготвувањето на решенијата за право 
на старосна, инвалидска и семејна пензија, паричен 
надоместок за телесно оштетување и додаток за 
помош и нега во прв степен да се врши во струч-
ните служби на основните заедници односно заед-
ничките стручни служби во: 

1) Скопје за осигурениците од подрачјето на 
Основната заедница — Скопје; 

2) Штип за осигурениците од подрачјата на ос-
новните заедници во Штип, Кочани, Радовиш, 
Пробиштип, Виница и Делчево; 

3) Т. Велес за осигурениците од подрачјата на 
основните заедници во Т. Велес, Свети Николе, Не-
готино, Кавадарци и Гевгелија; 

4) Прилеп за осигурениците од подрачјата на 
основните заедници во Прилеп, М. Брод и Кру-
шево; 

5) Битола за осигурениците од подрачјата на 
основните заедници во Битола, Ресен и Демир Хи-
сар; 

6) Охрид за осигурениците од подрачјата на 
основните заедници во Охрид, Струга и Дебар; 

7) Гостивар за осигурениците од подрачјата на 
основните заедници во Гостивар и Кичево; 

8) Тетово за осигурениците од подрачјето на 
Основната заедница во Тетово; 

9) Куманово за осигурениците од подрачјата на 
основните заедници во Куманово, Кратово и Крива 
Паланка; 

10) Струмица за осигурениците од подрачјата 
на основните заедници во Струмица, Валандово и 
Берово. 

Член 8 
Со Самоуправната спогодба од член 6 и 7 на 

оваа одлука поблиску се уредува организацијата, 
делокругот, меѓусебните односи и начинот на ф и -
нансирањето на стручните служби на основните за-
едници односно заедничките служби за работите 
што ги вршат од надлежност на Заедницата. 

Член 9 
Стручната служба на Заедницата се организира 

во сектори и помали организациони единици спо-
ред сродноста на работите и работните задачи. 

Член 10 
Во рамките на организационите единици се вос-

тановува еден извршител за вршење на истовет-
ни работи и работни задачи по степенот и видот на 
потребната стручна подготовка и работно искуство 
кога обемот на работите бара полно работно време 
за еден работник. 

Ако обемот на работите и работните задачи е 
поголем на одделни работи, може да се определат 
повеќе извршители. 

Член 11 
Заради утврдување на потребниот број на извр-

шители во организационите единици на Стручната 
служба на Заедницата се утврдуваат следниве ори-
ентациони нормативи: 

— за утврдување на правата на осигурениците 
по жалби — еден извршител со висока стручна 
подготовка — правна насока на 450—500 барања 
годишно; 

— за утврдување на правата на осигурениците 
во прв степен по меѓународни конвенции — еден 
извршител со висока стручна подготовка - - прав-
на насока на 250—300 барања, а за утврдување на 
пензиски стаж еден извршител на 1500—1800 бара-
ња годишно; 

— за утврдување на правата за кои според член 
133 од Статутот на Заедницата во прв степен се 
одлучува во Заедницата — еден извршител со ви-
сока стручна подготовка — правна насока на 400— 
450 барања годишно; 

— за утврдување на пензиски стаж по жалби 
— еден извршител со висока стручна подготовка 
— правна насока на 550—600 барања годишно; 

— за контрола на матичната евиденција на оси-
гурениците и корисниците на пензија — еден извр-
шител со виша стручна подготовка на 150.000 оси-
гуреници односно 40.000 корисници на пензија; 

— за шифрирање на податоците на матичната 
евиденција — еден извршител со средна стручна 
подготовка на 50.000 осигуреници и корисници на 
пензија; 

— за работите на контрола на првостепените 
решенија — еден извршител со висока стручна 
подготовка — правна насока на 4—5 референти; 

— за работите на ликвидација на пензии и 
други давања од пензиското и инвалидското оси-
гурување — еден извршител со средно образование 
на 2000—23000 корисници; 

— за работите на контрола на ликвидациите на 
пензиите — еден извршител со виша стручна под-
готовка на 10000—13000 корисници на пензија; 

— за работите на препис — еден извршител 
дактилограф на 4—5 референти или 20 чукани стра-
ни со проред дневно, а во инвалидските КОМИСИР 
по еден во секоја комисија. 

За работите на самоуправните, нормативите , 
правните, општите, кадровските, планско-аналитич-
ките, електронската обработка на податоците, ми-
крофилмувањето на документација, работите на 
сметководството и други работи, бројот на извр-
шителите се определува според вистинскиот обем 
на работите и потребниот профил. 

Член 12 
Внатрешната организација и систематизација на 

работите и работните задачи поблиску се уредува 
со самоуправен општ акт на работната заедница на 
Стручната служба на Заедницата, во согласност со 
Собранието на Заедницата. 

Член 13 
Заради утврдување на потребниот број на из-

вршители во стручните служби на основните за-
едници, односно во организационата единица во за-
едничките стручни служби се утврдуваат следниве 
ориентациони нормативи: 

— за утврдување на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување во I степен на 500—600 
барања годишно еден извршител со висока или 
виша стручна подготовка (под извршител се под-
разбира: референт, раководител на група, шеф, на-
чалник и раководител на сектор); 

— за утврдување на правата на професионална 
рехабилитација и вработување на инвалидите на 
трудот и децата инвалиди на 600—700 барања го-
дишно еден извршител со висока или виша струч-
на подготовка; 

— за утврдување на пензиски стаж на 1000— 
1200 барања годишно еден извршител со виша 
стручна подготовка; 

— за работите на матична евиденција на 10000— 
12000 осигуреници еден извршител со средна струч-
на подготовка; 

— за исплата на парични давања во врска со 
професионалната рехабилитација и вработување на 
1000—4100 корисници еден извршител со средна 
стручна подготовка; 

— за подготвување решенија, евиденција и на-
плата на придонесот од осигурениците што вршат 
дејност со Личен труд на 1000 осигуреници еден 
извршител со средна стручна подготовка; 

— за работите на преписи на 4—5 референти 
еден извршител — дактилограф или 20 чукани 
страни со проред дневно; 

— за контрола на првостепени решенија на 
4—5 референти еден контролор (раководител на 
група) со висока или виша стручна подготовка. 
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За работите на самоуправните, нормативите , 
правните, општите и заедничките и други работи, 
бројот на извршителите се определува според вис-
тинскиот обем на работите и потребната стручна 
подготовка. 

Ш. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
Член 14 

Средствата за работа на Стручната служба на 
Заедницата и на стручните служби на основните 
заедници за вршење на работите одредени со оваа 
одлука се обезбедуваат од средствата на Заедни-
цата и се утврдуваат со Финансискиот план на 
Заедницата. 

Средствата за работа на стручните служби оп-
фаќаат средства за лични доходи, заедничка по-
трошувачка и материјални трошоци. 

Член 15 
Средствата за лични доходи се утврдуваат спо-

ред видовите и обемот на работите, нормативите за 
бројот и структурата на работниците утврдени со 
оваа одлука и остварените резултати во работата 
а во согласност со општествено-изградените основи 
и мерила за стекнување и распределба на доходот 
и личните доходи и самоуправни спогодби за сло-
бодна размена на трудот помеѓу Стручната служба 
и Заедницата. 

Средствата за материјални трошоци и опрема 
се утврдуваат според вистинските потреби и вис-
тинските цени на материјалите, опремата и услу-
гите. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 16 

Стручната служба на Заедницата ќе ја усог-
ласи својата внатрешна организација со оваа одлу-
ка најдоцна до 31 декември 1979 година. 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 1585/1 
25 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

283. 
Врз основа на член 188 став 1 точка 8 и член 

227 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 јуни 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ, МЕРИЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат основите, ме-

рилата и критериумите за начинот на утврдување-
то и висината на средствата за финансирање деј-
носта на основните заедници на пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Член 2 
Основните заедници на пензиското и инвалид-

ското осигурување (во натамошниот текст: основна 
заедница) имаат средства, и тоа: 

1) за обезбедување на услови за спроведување 
на професионална рехабилитација и вработување 
на инвалидите на трудот и децата инвалиди и за 
преземање мерки за спречување од настанување на 
инвалидност; 

2) средства кои основната заедница ги здружу-
ва со основните организации на здружениот труд и 
другите организации и заедници за спроведување 
на професионалната рехабилитација и вработување-
то на инвалидите на трудот и децата инвалиди и 
за спречување од настапување на инвалидност; 

3) средства што на основната заедница ќе ги 
отстапи Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја за определени намени; 

4) средства што и припаѓаат на основната заед-
ница за решавање на станбените потреби на ко-
рисниците на пензија и тоа: средства за изградба 
на станови во општествена споственост и станови 
изградени од средствата за солидарна станбена из-
градба и за индивидуално кредитирање на корис-
ниците на пензија според условите и критериуми-
те на Самоуправната интересна заедница на до-
мувањето; 

5) за закрепнување и рекреација на корисници-
те на пензија, и 

6) средствата што и припаѓаат на основната за-
едница за работа на стручната служба се: 

— за лични доходи и заедничка потрошувачка; 
— за материјални трошоци за работа на струч-

ната служба, и 
— за трошоци на самоуправните органи на ос-

новната заедница (патни и дневни 'трошоци и изгу-
бена заработувачка на делегатите на основната за-
едница и кирија за одредување на седници на са-
моуправните органи на основната заедница). 

Член 3 
Средствата предвидени во член 2 точка 1, 2, 3, 

5 и 6 од оваа одлука се утврдуваат со Финансис-
киот план на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија (во натамошниот текст: Заедница) во сог-
ласност со финансиските планови на основните за-
едници. 

Член 4 
Како основа за начинот на утврдувањето и ви-

сината на средствата од член 2 на оваа одлука 
претставуваат годишните програми кои ги донесу-
ва собранието на основната заедница врз основа 
на програмата за среднорочниот развој на основ-
ната заедница, а во согласност со програмата и 
плановите за развој на Заедницата и општиот оп-
штествен и стопански развој на општината и Ре-
публиката, и тоа: 

1) програма за мерки и акции за спречување од 
настанување на инвалидност, за смалување на ин-
валидноста и за спроведување на професионалната 
рехабилитација и вработување на инвалидите на 
трудот и децата инвалиди на осигуреници; 

2) програма за одмор и рекреација на корисни-
ците на пензија, и 

3) програма за решавање на станбените потре-
би на корисниците на пензија. 

Член 5 
Средствата предвидени во член 2 точка 1 и 2 

од оваа одлука се распоредуваат на основните за-
едници за: 

— учество во трошоци за спроведување на про-
фесионалната рехабилитација на инвалидите на 
трудот и децата — инвалиди според решението за 
признато право; 

— учество во трошоците за сместување и ис-
храна на инвалидите на трудот и децата — инва-
лиди за време на вршењето на професионалната 
рехабилитација, според бројот на инвалидите на 
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трудот и децата — инвалиди на кои со решение им 
е признаено соодветното право; 

— обезбедување на надоместоците на инвали-
дите на трудот од II и III категорија на инвалид-
ност кои имаат право на вработување на соодвет-
на работа и право на професионална рехабилита-
ција според решението за признавање на правото 
и бројот на корисниците на правата; 

— учество во трошоците за обезбедување мер-
ки за спречување од настанување на инвалидност 
според програмата; 

— заштитни работилници и вработување на ин-
валидите на трудот и децата инвалиди според прог-
рамата. 

Член 6 
Средствата од член 2 точка 5 од оваа одлука 

се распоредуваат на основните заедници врз осно-
ва на бројот на корисниците на правата на ден 31 
декември од минатата година. 

Средствата што и припаѓаат на основната заед-
ница за закрепнување и рекреација на корисници-
те на пензија ќе се распоредуваат согласно Само-
управната спогодба за заедничко издвојување и 
насочување на средства заради обезбедување усло-
ви за одмор, закрепнување и рекреација на корис-
ниците на пензија, а ќе се користат според мери-
лата и критериумите предвидени со Правилникот 
за условите и постапката за помагање на одморот, 
закрепнувањето и рекреацијата на корисниците на 
пензија. 

Член 7 
Заедницата ќе и отстапува на основната заед-

ница и средства за создавање на услови за работа 
на стручната служба согласно посебна програма за 
намената и користењето на тие средства. 

Член 8 
Средствата за решавање на станбените потре-

би на корисниците на пензија од член 2 точка 4 
на оваа одлука основната заедница ќе ги користи 
согласно Правилникот за мерилата, критериумите 
и постапката за користење на средствата за реша-
вање на станбените потреби на корисниците на пен-
зија. 

Член 9 
Висината на средствата што и припаѓаат на 

основната заедница за работа на стручната служба 
на основната заедница се утврдува врз основа на 
Самоуправната спогодба за основите, мерилата и 
критериумите за слободна размена на трудот поме-
ѓу Заедницата, основните заедници и работниците 
на Стручната служба на Заедницата и на струч-
ните служби на основните заедници. 

Член 10 
Средствата утврдени според мерилата и крите-

риумите на оваа одлука се користат во согласност 
со основната намена и за начинот на нивното ко-
ристење одлучува собранието на основната заед-
ница. 

Член И 
Основните заедници од подрачјата на пооддел-

ни општини самоуправно може да се спогодуваат за 
заедничко вложување на средствата со кои распо-
лагаат основните заедници. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 1586/1 
22 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

284. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78) 
и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола („Службен гласник на 
општината Битола", бр. 3/79), Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 15 јуни 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А З А У Т В Р Д У В А Њ Е 
Н А С Т А П К И Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И Т Е Н А О С И З З А 

С О Ц И Ј А Л Н А З А Ш Т И Т А - Б И Т О Л А 

Член 1 
Со оваа одлука се изменува Одлуката за утвр-

дување на стапките на придонесите на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола („Службен весник на 
СРМ", бр. 16/79), донесена од Собранието на Заед-
ницата на 20. П. 1979 година, под број 02-13/1-79. 

Член 2 
Во член 2 став 1 точка 1 од Одлуката за утвр-

дување на стапките на придонесите на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола („Службен весник на 
СРМ", бр. 16/79), износот 0,24% се утврдува на 
0,20^/а. 

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

вувањето во „Службен гласник на општината Би-
тола", а ќе се применува од 1 јуни 1979 година. 

Бр. 02-59/1 
15 јуни 1979 година 

Битола 
Претседател, 

ЖИВКО ДИМОВСКИ, С. р . 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
БИТОЛА 

285. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), член 
10 од Самоуправната спогодба за основање на Са-
моуправната интересна заедница за образование и 
наука — Битола и член 6 од Статутот на СИЗ за 
образование и наука — Битола, Собранието на СИЗ 
за образование и наука — Битола, на седницата 
одржана на 22 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А П Р И В Р Е М Е Н О Н А М А Л У В А Њ Е Н А С Т А П К И -
Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И Т Е О Д Л И Ч Е Н Д О Х О Д О Д 
Р А Б О Т Е Н О Д Н О С О Д С Т О П А Н С Т В О Т О И О Д Л И -

Ч Е Н Д О Х О Д О Д Р А Б О Т Е Н О Д Н О С О Д 
Н Е С Т О П А Н С Т В О Т О 

Член 1 
Со оваа одлука привремено се намалуваат стап-

ките на придонесите од личен доход од работен 
однос од стопанството и од личен доход од рабо-
тен однос од нестопанството од кои се обезбедуваат 
средства за СИЗ за образование и наука — Битола. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат за 

СИЗ за образование и наука — Битола изнесуваат: 
1. придонесот од личен доход од работен однос 

од нестопанството од 5,00% се намалува на 3,90%; 
2. придонесот од личен доход од работен однос 

од стопанството од 5,00% се намалува на 3,90%. 
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Член 3 
Стапките од член 2 од оваа одлука ќе се при-

менуваат од 1. 6. 1979 година до 30. 11. 1979 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1979 година. 

Бр. 02-158 
22 јуни 1979 година 

Битола 
Претседател, 

Велко Арнаудовски, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

ПРОБИШТИП 

286. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 23 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Пробиштип, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 20 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

ПРОБИШТИП 
I 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите на доходот од ОЗТ, личниот доход од ра-
ботен однос од нестопанска дејност, личен доход од 
земјоделска дејност, личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност и личен доход од са-
мостојно вршење на нестопанска дејност заради 
обезбедување средства на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Пробиштип. 

II 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси и 

тоа: 
1. придонес од доходот на ОЗТ — по стапка од 

0,40%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопански дејности — по стапка од 0,40%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — по стапка од 0,50%; 
4. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност — по стапка од 1% и 
5. придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност — по стапка од 1%. 
ТИ 

Во однос на обврзниците, основицата, пресме-
тувањето и уплатувањето на придонесот за соци-
јална заштита ќе се применуваат одредбите од член 
1 од Законот за изменување и дополнување на За -
конот за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/78), член 87, 88 и 89 од Законот за со-
цијална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и ќе се применува од 1. б. 1979 година. 

V 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за утврдување стапките на придо-
несите на Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита на општината Проби-
штип, бр. 02-25/1 од 8 април 1975 година. 

Бр. 02-174/1 
22 јуни 1979 година 

Пробиштип 
Претседател, 

Стоил Јовановски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При овој суд е заведен спор по тужбата за из-
мена на пресуда за чување и воспитување на дете 
од тужителката Мајер Павлина против тужениот 
Петрески Милан кој живее во СР Германија со 
непозната адреса. Вредност на спорот 100 н. динари. 

Се повикува тужениот Петрески Милан, сега со 
непознато место на живеење, во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави пред судот, до-
стави адреса или определи полномошник кој ќе го 
застапува по овој предмет. Доколку во наведениот 
рок не се јави ќе му биде поставен привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 598/1979 
година. (42) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за утврдување на првенствено право на ку-
пување, а по тужбата од тужителот Османи Зулфи-
ќар од село Камењане, Тетовско, против туже-
ниот Мустафи Абуша Саит од село Лисец, Тетов-
ско, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Мустафи Абуша Саит да 
се јави пред овој суд, достави адреса или одреди 
полномошник кој ќе го застапува при овој суд, а 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно на истиот ќе му биде поставен привре-
мен старател кој ќе ги застапува неговите правни 
интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 352/1979 
година. (43) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид, се води по-
стапка за прогласување за умрен лицето Петар 
Дамјанов Ѓорѓиоски од село Слатино, Охридско, ро-
ден на 15. Ш. 1890 година во село Слатино, кој цв-
етана л во 1947 година, со неговото одење во Јужна 
Америка, бидејќи од таа година не се има јавено. 

Се повикува исчезнатото лице да се јави во 
рок од 3 месеци од објавувањето на огласот, а во-
едно се повикува секој оној кој нешто знае за не-
говиот живот да му соопшти на овој суд. 

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПС бр. 238/77 
година. (47) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округ л и печат под назив: „Станбено 
штедна задруга „Монтер" — Скопје", се огласува 
за неважен. (1337) 

Загубениот округли застапнички печат под на-
зив: ,,Лотарија на Македонија бр. 88 Охрид", се 
огласува за неважен. (1658) 

Загубениот округли печат под назив: „Работна 
организација „Црвена звезда" — Гостивар — Работ-
на единица „Механизација — Гостивар", се огла-
сува за неважен. (1981) 

Загубениот округли печат под назив: „Сојуз на 
синдикатите на Македонија ОО на ССМ при Ру-
дарски институт Београд — Земун ООЗТ „Рударски 
институт — Скопје", се огласува за неважен. (2093) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за завршен испит и диплома на 

име Правда Саревска, ул. „Среќко Пужаљка" бр. 15 
— Куманово. (1346) 

Работна книшка бр. 1632 сер. бр. 1270 на име 
Јелица Александар Трајчевска, с. Конопница, Кри-
ва Паланка. (1371) 

Сервисна книшка за возило „Застава 750/СЦ", 
број на мотор 669421 и број на шасија 644719 на име 
„Наша суровина" — ОЗТ за откуп и промет со сите 
видови отпадоци на големо и мало — Скопје. (1759) 

Воена книшка на име Мустафа Ферат Сами, с. 
Гошинце, Куманово. (1930) 

Воена книшка на име Агим Бакии, с. Желино, 
Тетово. (1224) 

Чек бр. 4182488, издаден на 03. 11. 1978 година 
од Р. О. „Ангропромет" Скопје во вредност од 
13.525,00 на име Угостителска работна организација 
„Метропола Скопје. (2207) 

Работна книшка, рег. бр. 7032, серија бр. 88040, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Карала левски Спиров Ка лија, с. Шурленци, Ресен. 

(2237) 
Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кочо 

Рацин" во Титов Велес на име Бокерески Богоја, 
ул. ,Д-ва Македонска ударна бригада" бр. 19, Охрид. 

(2394) 
Чекови за потрошувачки кредит, бр. 4029883 во 

вредност од 5.000,00 дин., број 4029885 во вредност 
од 5.000,00 дин. и 4029888 во вредност од 4.000,00 
дин., на име Снежана Димитриоска, ул. „Маџари" 
бр. 14-в, Скопје. (2512) 

Ученичка книшка од I до VI одделение на име 
Елица Пејоска, ул. „Ленин" бр. 227, Прилеп. (3578) 

Работна книшка на име Драгица Алексовска, 
ул. „Тоде Думба" бр. 62, Куманово. (3579) 

Свидетелство на име Јовица Бучковски, ул. 
„Кирил и Методи" бр. 18, Куманово (3580) 

Свидетелство на име Детали Беџети, с. Лисец, 
Тетово. (3581) 

Здравствена легитимација на име Бу јар Фаз-
лиу, Тетово. (3582) 

Свидетелство на име Ружди Хавзиу, с. Пирок, 
Тетово. (3583) 

Свидетелство на име Иса Муртезани, ул. „Браќа 
Миладинови" бр. 326, Тетово. (3584) 

Свидетелство и ученичка книшка на име Зеки-
рија Ислами, ул. „К. Ј. Питу" бр. 82, Тетово. (3585) 

Свидетелство на име Демир Маснити, с. Рако-
вец, Тетово. (3586) 

Лична карта на име Алил Азири, с. Слатино, 
Тетово. (3587) 

Возачка дозвола на име Гоце Спасоски, с. Џеп-
чиште, Тетово. (3588) 

Свидетелство на име Енвер Ајдари, с. Чајле, 
Гостивар. (3589) 

Свидетелство на име Дерамедин Зенуни, с. Де-
бреше, Гостивар. (3590) 

Работна книшка на име Илија Костадинов, с. 
Панчарево, Берово. (3591) 

Уверение за прва помош бр. 879 на име Војо 
Шишовски, ул. „Задарска" бр. 11, Берово. (3592) 

Свидетелство на име Мирко Горгиев, Делчево. 
(3593) 

Работна книшка на име Соња Иванова, ул. „Со-
лунска" бр. 49, Битола. (3594) 

Режи карта на име Методија Смилески, с. Гос-
тиражни, Прилеп. (3595) 

Свидетелство на име Мурат Нуковиќ, с. Де-
сово, Прилеп. (3596) 

Свидетелство на име Диме Цветковски, ул. „Ј. 
Јорданоски" бр. 102, Прилеп. (3597) 

Свидетелство на име Менка Ристеска, с. Моји-
но, Битола. (3598) 

Здравствена легитимација на име Снежана Сте-
в а н о в а , ул. „Моша Пијаде" бр. 277-а, Прилеп. 

(3599) 

Работна книшка на име Димко Талески, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 5, Прилеп. (3600) 

Свидетелство на име Трајко Кандовски, с. Ле-
нтите , Прилеп. (3601) 

Свидетелство на име Џељаљ Иљјази, с. Бого-
виње, Тетово. (36602) 

Свидетелство на име Азиз Јакупи, с. Ново Се-
винч, Тетово. (3602) 

Работна книшка на име Неим Мурати, с. Врап-
чиште, Гостивар. (3604) 

Работна книшка на име Стојко Мицкоски, с. 
Бешиште, Прилеп. (3605) 

Свидетелство за IV одделение на име Тодорка 
Колеска, ул. „Ц. Коњарец" бр. 223, Прилеп. (3606) 

Свидетелство на име Димче Цаботкоски, с. При-
лепец, Прилеп. (3607) 

Свидетелство за VI одделение на име Трајанка 
Николоска, ул. „Р. Ристески" бр. 31-а, Прилеп. (3608) 

Свидетелство за IV одделение на име Славка 
Петреска, с. Никодин, Прилеп. (3609) 

Свидетелство на име Савко Стаменкоски, с. 
Мождивњак, Крива Паланка. (3610) 

Свидетелство на име Ш а ф и Абази, с. Бозовце, 
Тетово. (3611) 

Свидетелство на име ѓорѓија Петанчески, с. 
Тополчани, Битола. (3612) 

Работна книшка на име Наце Цветковски, с. 
Теповци, Битола. (3613) 

Свидетелство на име Јован Мој ановски, ул. 
„Кр. Катарина" бр. 72, Београд. (3614) 

Ученичка книшка на име Гоце Стојкоски, ул. 
„Егејска" бр. 41, Прилеп. (3615) 

Лична карта на име Алексо Трајкоски, ул. „П. 
Котеска" бр. 140, Прилеп. (3616) 

Свидетелство на име Демирали Хасани, с. Ме-
рово, Тетово. (3617) 

Свидетелство на име Шеќибе Мемеди, с. Џеп-
чиште, Тетово. (3618) 

Свидетелство за III и IV клас на име Шукри 
Бајрами, с. Пирок, Тетово. (3619) 

Воена книшка на име Славче Дујовски, ул. 
„Маршал Тито" бр. 135, Берово. (3620) 

Пасош на име Славче Дујовски, ул. „Маршал 
Тито" бр. 135, Берово. (3620-а) 

Свидетелство на име Душан Митевски, с. Драм-
че, Делчево. (3621) 

Свидетелство на име Благоја Талески, ул. „В. 
Јоциќ" бр. 12/34, Скопје. (3622) 

Работна книшка на име Вера Б. Данаилоска, 
ул. „Охридска" бр. 7, Прилеп. (3623) 

Свидетелство на име Флоринка Секулоска, с. 
Падино, Битола. (3624) 

Свидетелство на име Злата Трајкоска, ул. ,,В. 
Степаноски" бр. 5, Прилеп. (3625) 

Свидетелство на име Панде Чесноска, ул. „Ле-
нин" бр. 94, Прилеп. (3626) 

Свидетелство на име Целе Кликуноски, с. Бе-
ловодица, Прилеп. (3627) 

Свидетелства за I, II и III година на име Мица 
Стеваноска, ул. „Пелинце" бр. 18, Куманово. (3628) 

Свидетелство на име Стевка Лекова, с. Градец, 
Крива Паланка. (3629) 

Свидетелство на име Мире Филипоски, с. Г. 
Крушје, Македонски Брод. (3630) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од ЦОУ 
„Тодор Јанев", нас. Чашка на име Паневски Геле, 
с. Војница, Титов Велес. (3631) 

Свидетелство на име Павлина Василева, нас. 
Чашка, Титов Велес. (3632) 

Свидетелство на име Лепосава Трајковиќ, нас. 
Чашка, Титов Велес. (3633) 

Свидетелство на име Никола Маневски, с. Кро-
јинци, Титов Велес. (3634) 

Свидетелство на име Надежда Заковска, ул. 
„Вардарска" б.б. IV/! 1, Гостивар. , (3635) 

Свидетелство на име Селман Селмани, с. Не-
готино, Гостивар. (3637) 

Свидетелство на име Сеџидан Касами, с. Се-
ември", Гостивар. (3642) 
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Диплома на име Несет Јусуфи, Тетово. (3638) 
Свидетелство на име Амди Вели, с. Камењане, 

Тетово. (3639) 
Диплома на име Реденко Смилески, ул. „Н. Па-

рапунов" бр. 104, Гостивар. (3640) 
Свидетелство на име Ристем Османи, с. Равен, 

Гостивар. (3641) 
Свидетелство на име Сали Ирфани, ул. „18 Но-

ември", Гостивар. (3642) 
Свидетелство на име Насир Рецепи, с. Градец, 

Гостивар. (3643) 
Свидетелство на име Синан Синани ; с. Добри-

дол, Гостивар. (3644) 
Свидетелство на име Атанас Хаџијевски, ул. 

„Карл Маркс" бр. 100, Куманово. (3645) 
Свидетелство на име Светлана Димитровска , 

ул. „Илинденска" бр. 23, Куманово. (3646) 
Работна книшка на име Мери Макарова, ул. 

„Орце Николов" бр. 21, Крива Паланка. (3647) 
Свидетелство на име Трајанка Николовска, с. 

Лознани, Битола. (3648) 
Свидетелство на име Доре Јованоски, ул. „М 

Ацев" бр. 1/13, Прилеп. (3649) 
Ученичка книшка на име Роза Милошевска, ул. 

„Пелагонија" бр. 26, Прилеп. (3650) 
Свидетелство на име Елена Стојчевска, Бул. 

„Ослободување" бр. 52/1/6, Кичево. (3651) 
Свидетелство на име Богдан Андреевски, с. Ба -

њица, Титов Велес. (3652) 
Диплома на име Керим Красниќи, ул. „117" бр. 

4, Тетово. (3653) 
Свидетелство на име Рамадан Медија, с. Пирок, 

Тетово. (3654) 
Здравствена легитимација на име Беќир Зи-

бери, с. Желино, Тетово. (3656) 
Здравствена легитимација на име Џеврије Зи-

бери, с. Желнино, Тетово. (3656) 
Свидетелство на име Илјас Зеноски, с. Непрош-

тено, Тетово. (3657) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нерлин Асипи, с. Г, Речица, Тетово. (3658) 
Свидетелство на име Јасна Неделкоска, с. Су-

шица, Гостивар. (3659) 
Свидетелство на име Ристо Бошкоски, с. Ви-

толиште, Прилеп. (3660) 
Свидетелство на име Љубе Лабуноски, с. Кле-

пач, Прилеп. (3661) 
Свидетелство на име Загорка Ристеска, с. Се-

кирци, Прилеп. (3662) 
Свидетлество на име Милка Свртиноска, с. Ри-

лево, Прилеп. (3663) 
Свидетелство на име Верка Роканоска, ул. ,,Вл. 

Крстески" бр. 20, Прилеп. (3664) 
Извод и потврда од феријална пракса на име 

Ристо Бошкоски, с. Витолиште, Прилеп. (3665) 
Чек бр. 109769, издаден од Југобанка на име 

Аглика Карапева, Занат сервис „Македонија" прод. 
бр. 9, Прилеп. (3666) 

Чек бр. 062518745 на име Стеван Николоски, За -
нат сервис „Македонија" прод. бр. 9, Прилеп. (3667) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кирил и Методи" 
на име Ѓуровски Слободан, Македонски Брод. (3668) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Јоаким Крчоски", 
Македонски Брод на име Димоски Зоре, Македон-
ски Брод. (3669) 

Свидетелство на име Магдалена Елискова, нас. 
Чашка, Титов Велес. (3670) 

Свидетелство на име Цвета Андова, нас. Чашка, 
Титов Велес. (3671) 

Свидетелство на име Османаќи Незири, ул. „Т. 
Черепналкоски" бр. 9, Прилеп. (3672) 

Свидетелство на име Зуди Хусеини, с. Врап-
чиште, Гостивар. (3673) 

Лична карта на име Меркиван Ајредини, ул. 
„С. Симоноски" бр. 53, Гостивар. (3674) 

Свидетелство и диплома на име Методија Гав-
риловски, ул. „Ж. Брајковски" бр. 19, Гостивар. 

(3675) 

Работна книшка на име Мурадие Хаџиќ, Гос-
тивар. (3675-а) 

Здравствена легитимација на име Лозанче стан-
ков, ул. „И. Милутиновиќ" бр. 31, Битола. (3676) 

Работна книшка на име Методија Костадинов-
ски, ул. „В. Јоциќ" бр. 18, Куманово. (3677) 

Здравствена легитимација, издадена од СИЗ за 
здравствено осигурување, Титов Велес на име Став-
рев Николче, ул. „Љубљанска" бр. 18, Титов Велес. 

(3678) 
Воена книшка на име Васил Јованов, ул. „Стра-

шо Пинџур" бр. 22, Титов Велес. (3679) 
Свидетелство на име Божана Зоева, ул. „Би-

толска" бр. 3, Титов Велес. (3680) 
Возачка дозвола на име Хазис Хандари, с. Тре-

бош, Тетово. (3681) 
Диплома на име Исак Шерифи, с. Дебриште, 

Тетово. ' (3682) 
Здравствена легитимација на име Велко Ми-

товски, с. Раотинце, Тетово. (3683) 
Свидетелство на име Локман Зибери, с. Д. Пал-

чиште, Тетово. (3684) 
Воена книшка на име Зулбеар Зулбеари, ул. 

„29 Ноември" бр. 56, Тетово. (3685) 
Диплома на име Ганимете Лимани, ул. „Охрид-

ска" бр. 17, Тетово. (3686) 
Воена книшка на име Џеваир Емши, ул. „Вар-

дарска" бр. 37, Тетово. (3687) 
Свидетелство на име Шабан СЗли, с. Пршовце, 

Тетово. (3688) 
Свидетелство на име Каранфилка Василоска, 

с. Г. Коњари, Прилеп. (3689) 
Свидетелство на име Лилјана Стефановска, ул. 

„К. и Методи" бр. 18, Куманово. (3690) 
Воена книшка на име Агим Мамути, с. Миле-

тино, Тетово. (3691) 
Воена книшка на име Ќемал Алили, с. Селце, 

Тетово. (3692) 
Свидетелство на име Неби Дурмиши, ул. „Бр. 

Гиноски" б.б., Гостивар. (3693) 
Свидетелство на име Љубица Крстеска, с. По-

жаране, Гостивар. (3694) 
Диплома на име Самит Рушити, с. Пирок, Гос-

тивар. (3695) 
Свидетелство на име Науме Шареска, ул. „ЈНА" 

бр. 210, Гостивар. (3696) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Петре Стојаноски, с. Рилево, Прилеп. (3697) 
Свидетелство на име Данчо Врбоски, Прилеп. 

(3698) 
Уверение на име Кирил Антоски, ул. „Кукуш-

ка" бр. 7, Прилеп. (3699) 
Свидетелство на име Веле Косически, с. Топол-

чани, Прилеп. (3700) 
Свидетелство на име Лилјана Стојаноска, с. Г. 

Село, Прилеп. (3701) 
Свидетелство на име Блаже Стојчески, с. Г. 

Село, Прилеп. (3702) 
Диплома на име Лена Јованоска, ул. „Егејска" 

бр. 80, Прилеп. (3703) 
Свидетелство на име Војо Ристески, с. Подмол, 

Прилеп. (3704) 
Лична карта на име Војо Ристоски, с. Подмол, 

Прилеп. (3704-а) 
Свидетелство на име Љубе Илиески, ул. „М. Ко-

зар" бр. 56, Прилеп. (3705) 
Воена книшка на име Исмаиловски Јашар Ра-

миз, ул. „11 Ноември" бр. 72, Куманово. (3606) 
Работна книшка на име Мехмет Рецепи, ул. 

„Крсте Мисирков" бр. 36, Куманово. (3707) 
Лична карта на име ѓурѓа Алексовска, ул. „Б. 

Тоска" бр. 144, Тетово. (3708) 
Ученичка книшка на име Фајредин Зенулаи, с. 

Урвич, Тетово. (3709) 
Свидетелство на име Мемиш Аљиљи, с. Урвич, 

Тетово. (3710) 
Свидетелство на име Грујо Боински, ул. „Ох-

ридска" бр. 7, Делчево. (3711) 
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КОНКУРСИ 
Советот на Економскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставник на неодредено време во 
сите наставнички звања по предметот Деловна 
статистика 
Покрај општите услови предвидени за заснова-

ње на работен однос, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и посебните услови, предвидени во За -
конот за високото образование и Статутот на ф а -
култетот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
факултетот во рок од 30 дена од објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". (161) 

Врз основа на член 14 и 15 од Правилникот за 
работните односи, Работничкиот совет на ГЗРО 
„Ремонт" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работи и работни задачи 
директор на финансискиот сектор 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови пропишани со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. да имаат висока или виша подготовка од 
економска насока и најмалку 5 години работно ис-
куство на раководни работи и работни задачи; 

2. да имаат способност за организирање на ра-
ботите и да поседуваат морално-политички ква-
литети. 

На овие работи и работни задачи се врши реиз-
бор на секои 4 години. 

Личниот доход ќе се одреди по Правилникот за 
распределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка на Работната организација. 

Рок за поднесување пријави е 15 дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Неблаговремените и непотполни пријави нема 
да се земаат во разгледување. 

Кандидатите се должни кон пријавата да под-
несат докази за стручната подготовка, докази за до-
сегашното движење во работата со опис на рабо-
тите и работните задачи кои ги обавувале. 

Пријавите, со потполна документација, се под-
несуваат на адреса: ГЗРО „Ремонт" Скопје, буле-
вар „Македонско-косовска бригада" бр. бб — Скопје. 

Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на двајца стручни советници во Ра-
ботната единица селекција, агротехника и се-
мепроизводство 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работни односи да ги исполнуваат и следните: 
— да имаат завршено земјоделски факултет; 
— да имаат долгогодишна соодветна практика и 

значајни објавени стручни трудови што се приз-
наени во областа на селекцијата. 

Кандидатите со молбата да приложат диплома 
за завршен факултет, список на објавени трудови 
и куса биографија. 

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

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот, со назнака за конкурс. (166) 

Врз основа на член 33 на РО „Југопромет" — 
Ѓ. Петров и членот 85 и 86 од Самоуправната спо-
годба за здружување на работниците при „Југопро-
мет" — Ѓ. Петров. Собирот на работните луѓе при 
РО „Југопромет" — Ѓ. Петров 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место индиви-
дуален раководен орган — директор 

УСЛОВИ: 

Покрај општите услови за вработување, пред-
видени со З З Т и ЗРО, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и посебните услови: 

1. да имаат средно или вишо образование, 
2. работно искуство до 6 години на раководни 

места, 
3. да имаат организаторски способности и морал-

но-политички квалитети, 
4. да не се осудувани за кривични дела по член 

511 од ЗЗТ. 
Молбите со потребните документи да се доставу-

ваат до конкурсната комисија на РО „Југопро-
мет" — Ѓ. Петров, ул. „Железничка колонија" бр. 2. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (154) 

Советот на Шумарскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на наставни работници и 
стручни соработници во исто или повисоко 
звање 

1. Избор или преизбор на еден наставник по 
предметот ПЕДОЛОГИЈА СО ОСНОВИ НА МИНЕ-. 
РАЛОГИЈАТА во звањето вонреден или редовен 
професор; 

2. Избор на еден наставник по предметот УРЕ-
ДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ во звањето доцент; 

3. Избор на еден наставник во сите наставнич-
ки звања по предметот АНАТОМИЈА СО ТЕХНО-
ЛОГИЈА НА ДРВОТО; 

4. Избор на еден стручен соработник во звање-
то асистент по предметот ДЕНДРОМЕТРИЈА. 

Пријавите по Конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
диплома за завршен П, Ш степен на студии, од-
носно за завршен докторат, куса биографија, спи-
сок на стручни и научни трудови и по еден при-
мерок од самите трудови. 

Пријавите, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
отворениот рок од 15 дена. (147) 
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Советот на РО — Земјоделски факултет — 
Скопје, ООЗТ — Институт за овоштарство — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник во сите звања по 
предметот специјално овоштарство 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СР Македонија и Законот за организирање на на-
учните дејности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за овоштарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на Конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (156) 

Врз основа на чл. 70 и 71 од Статутот, Работ-
ничкиот совет на ЗИК „МАЛЕШ", ООЗТ „ДИВНА" 
— Берово, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган 
на ООЗТ 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружен труд и Законот за работни односи, кан-
дидатот треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

I. а) — да има завршено економски факултет или 
виша економска школа со 5 години работно ис-
куство во струката; 1 

б) — да има завршено средно економско учи-
лиште со 6 години работно искуство во стру-
ката ; 

П. — да има најмалку 5 години работно искуство 
во обавување на раководни работи и работни 
задачи што ја чинат основната дејност на 
ООЗТ; 
— да поседува морално-политички квалитети и 
организациони и други способности; 
— да не е под истрага и да не е осудуван за 
кривични дела по чл. 511 од Законот за здру-
жен труд. 
Кон пријавата кандидатот треба да ги достави 
следните документи: 
— диплома за школска подготовка; 
— потврда за работно искуство во струката и 
обавување на раководни работи и работни за-
дачи; 
— уверение дека не е осудуван и не се наоѓа 
под истрага; 
— кратка биографија за движењето во досе-
гашната работа. 
Пријавите со другата документација да се до-
ставуваат до: Конкурсната комисија на ООЗТ 
„ДИВНА" - Берово. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". (155) 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 
О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на 
двајца судии на Општинскиот суд во Куманово 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со законот треба да ги исполнуваат и следни-
ве посебни услови: 

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

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

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

исполнуваат пропишаните услови се доставуваат до 
Комисијата за избор и именување на Собранието 
на општината Куманово. 

Објавата е отворена 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен гласник на Општина Ку-
маново". 

Објавата е објавена во „Службен гласник на 
Општина Куманово" на 3 јули 1979 година. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за измена и дополнување на Од-
е н а т а за составот и именување на прет-
седател и членови на Комисијата за од-
тикување на Претседателството на СРМ 581 
Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект ДВ 400 кУ Битола — 
Неготино од ТС 380/110 кУ. „Битола" до 
ГС 380/110 кУ „Дуброво" на подрачјето 
за општините Битола, Прилеп, Кавадар-
ци и Неготино — — — — — — — 581 
Правилник за дополнување на Правил-
никот за начинот на пресметувањето на 
отстапениот дел на данокот на доход на 
организациите на здружениот труд — — 581 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
V. бр. 6/79 од 1 јуни 1979 година - - 582 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
V. бр. 115/78 од 24 мај 1979 година - - 582 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 147/78 од 6 февруари 1979 година 584 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 148/78 од 10 мај 1979 година - - 585 
Исправка на Уредбата за униформата и 
ознаките на звањата на работниците на 
милицијата — — — — — — — — 586 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за делокругот и основите на ор-
ганизацијата на Стручната служба на 
Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување 
ца Македонија — — — — — — — 587 
Одлука за основите, мерилата и крите-
риумите за финансирање дејноста на ос-
новните заедници на пензиското и инва-
лидското осигурување — — — — — 589 
БИТОЛА 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на стапките на придонесите на 
ОСИЗ за социјална заштита — Битола — 590 
Одлука за привремено намалување на 
стапките на придонесите од личен доход 
од работен однос од стопанството и од 
личен доход од работен однос од несто-
панството — — — — — — — — 590 
ПРОБИШТИП 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална зашти-
та — Пробиштип — — — — — — 591 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
ви ги препорачува следните изданија: 

1. ЗБИРКА 
УСТАВ НА СФРЈ и 
УСТАВ НА СРМ во една книга 
— Второ издание — 

Цена 50 динари. 

2. ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
— Второ издание — 

Цена 60 динари. 

3. ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Цена 62 динари. 

4. ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката 

Приготвил: Новак Марковски, пом. на репуб-
личкиот секретар за законодавство и органи-
зација 

Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир 
Митков и Милан Хорват. 

Цена 100 динари. 

5. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

со објаснувања 
Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на 
група во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација. 

Цена 85 динари. 

6. НОВА ЗБИРКА 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА 

Цена 43 динари 

7. ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 

со објаснувања 
Приготвиле: 
Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски 
Предговор: д-р ѓорѓи Цаца, републички сек-
ретар за правосудство. 

Цена 120 динари. 

8. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цена 35 динари. 

9. ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цена 30 динари. 

10. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — 

Приготвил: д-р Миле Хаци Василев, 
професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 65 динари. 

11. ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ 
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од проф. д-р Владимир Митков, републички 
секретар за законодавство и организација. 

Цена 200 динари. 

12. УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 

Рецензија и предговор: 
Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ 

Цена 90 динари. 

13. ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБ-
РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Приготвил: Мирослав Тодоровски, 
судија во Републичкиот совет за прекршоци 
— се наоѓа во печат — 

Цена 

14. ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија 
за периодот од 1976 до 1980 година 

— со основни пропорции за развојот на СР 
Македонија од 1976 до 1980 година 

Цена 45 динари. 

15. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ 
на Врховниот суд на Македонија 

Цена 150 динари. 

16. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. 

По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со 
сметка. 

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. 


