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55*3. 
_ Врз основа на член 276 од Деловникот на Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија,, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 28 септември 1982 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ПО ПОВОД МАСАКРОТ ВО ПАЛЕСТИНСКИТЕ 

ЛОГОРИ САБРА И ШАТИЛА 

1. Делегатите на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничката седни-
ца, ја .искажуваат својата длабока огорченост и" 
енергичен протест против страотниот масакар из-
вршен врз невините жени, деца и старци припад-
ници на Палестинскиот народ во логорите Сабра и 
Шатила вр Бејрут. 

2. Садистичкиот колеж длабоко ги возбуди си-
те работни луѓе и граѓани на Социјалистичка Ре-
публика Македонија кои во името на најелементар-
ните Цорми на хуманоста и правдата бараат осуда на 

- актот, и во тоа барање се сврстуваат во редот на 
оној огромен дел од чорештвото, за кој човечкиот 
живот }1 неговото достоинство се вредности дос-
тојни за човекот да се нарече човек. 

Делегатите на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија енергично укажуваат дека 
сторителите на тоа гнасно дело се општо познати и 
дека никакви махинации не можат да ја скри-
јат вистината. » 

Злосторниците Менахем Бегин, Ариел Шарон и 
нивните ^извршители мбра да одговараат како 
пред својот народ така и пред1 светската јавност. 

Енергично изјавуваме дека повеќе не смее да 
се отстапува пред криминалното и агресивно бес-
неење на Израелската Јсолдатеска и пред свире-
пите убиства и масовното истребување на Палес-
тинскиот народ. 

3. Израелската агресија врз Либан и окупаци-
јата на арапските територии мора да бидат ликви-
дирани и мора да се оствари неотуѓивото право на 
Палестинскиот народ на самоопределување за сло-
бодна и независна држава. 

Бр. 50-940/1У 
28 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

554. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја б од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава • 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 
I 

Се прогласува Законот за посебниот данок на 
промет на производи и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 септември 1982 
година. 

Бр. 08-2324 
28 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СКРМ, 

Бешко Станковски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Посебниот данок на промет на производи и по-

себниот данок на надоместоци за услугите (во на-
1 тамошниот текст: посебен данок на промет) се пла-
ќа според одредбите на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот, одредбите на 
овој закон и одлуките. на општините со кои се 
воведува посебниот општински данок. 

Член 2 
Со оврј закон се уредува и начинот на утвр-

дување на даночната обврска, евидентирањето, 
пресметувањето и плаќањето, инспекцискиот над-
зор, како и роковите за плаќање на основниот и 
на посебниот данок на промет на граѓаните и гра-
ѓанските правни лица (во натамошниот текст: да-
ночни обврзници — граѓани). 

Член 3 
Заради изедначување на условите за стопани-

сување и заради неусогласен стопански и опште-
ствен развој на Социјалистичка Република Маке-
донија, Републиката и општините склучуваат до-
говор за усогласување на даночната политика, со 
кој ќе ги усогласат општите елементи за оданочу-
вање на производите и услугите со посебниот ре-
публички и општински данок на промет. 

II. ПОСЕБЕН РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 4 
Посебниот републички дано^ на промет се пла-

ќа на производите и услугите определени со Тари-
фата, која е составен дел на овој закон. 

Со Тарифата од став 1 на овој член се утвр-
дуваат и стапките на посебниот републички данок 
на промет. 

Член 5 
Посебниот републички данок на промет не се 

плаќа на прометот на употребувани предмети, ос-
вен на прометот на употребувани предмети од зла-
то и од други благородни метали и на прометот на 
природни скапоцени камења и природен бисер што 
граѓанинот ќе го изврши непосредно, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 
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III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ПОСИНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ДАНОЧ-

НИТЕ ОБВРЗНИЦИ — ГРАЃАНИ 

1. Начин на утврдување на даночната обврска 

Член 6 
Данокот на промет на производи и услуги (ос-

новен и посвоен) од даночните обврзници — тра-
гани се пресметува и се наплатува според вистин-
ски остварениот промет, во годишен паушален из-
нос или во процент при исплатата на надоместокот 
за продадените производи, односно извршените ус-
луги. 

Член 7 
Даночните обврзници — граѓаните на кои, спо-

ред законот за даноците на граѓаните, данокот од 
личен доход им се утврдува' според вистинскиот 
доход, го плаќаат и данокот на промет на произ-
води и услуги според вистински остварениот про-
мет. 

Даночните обврзници — граѓани на кои, според 
Законот за даноците на граѓаните, данокот од ли-
чен доход им се утврдува во годишен паушален 
износ, го плаќаат и данокот на промет на произ-
води и услуги во годишен паушален износ. 

Даночните обврзници што повремено оствару-
ваат промет од производи и услуги со општествени 
правни лица, а данокот од личен доход на тој при-
ход го плаќаат во процент од секој одделно оства-
рен бруто — приход, според Законот за даноците 
на траганите и обој закон, го плаќаат и данокот на 
промет на производи и услуги во процент по од-
бивање. 

а) Утврдување и плаќање на данокот според 
вистински остварениот промет 

Член 8 
На даночниот обврзник — граѓанин што дано-

кот на промет го плака според вистински остваре-
ниот промет, данокот на промет му се утврдува врз 
основа на податоците од книгата на прометот и од 
документацијата, која е задолжителна за правилно 
водење на книгата на прометот и даночната при-
јава, пропишана со сојузен закон. 

Ако утврдувањето на данокот на промет не 
може да се изврши согласно со став 1 на овој 
член, односно ако во постапката на прегледот на 
книгата на прометот и другата документација за 
правилното водење на книгата на прометот се ут-
врди дека тие не се уредно, ажурно или точно во-
дени, или не се водени, или даночниот обврзник 
не поднесол пријава за облог, општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на приходите 
(органот за приходи на општината) ќе го утврди 
прометот на производи и услуги и ќе го пресмета 
данокот врз основа на: 

1) податоците за остварениот вкупен промет со 
кои располага органот за приходи; 

2) споредувањето со прометот остварен на друг 
обврзник од иста или слична дејност од подрачје-
то на општината што дејноста ја врши под приб-
лижно еднакви услови, на кого прометот му е ут-
врден врз основа на книгата на прометот и друга-
та документација, и 

3) споредувањето на прометот со организација 
на здружениот труд од иста или слична дејност, 
односно нејзина работна единица од подрачјето на 
општината. 

Ако на подрачјето нд. општината нема даночен 
обврзник или организација на здружениот труд од 
иста или слична дејност во смисла на став 2 точки 
2 и 3 на овој член, споредувањето ќе се изврши со 
обврзник или организација на здружениот труд — 
работна единица од друга соседна општина во Ре-
публиката. 

б) Утврдување и плаќање на данокот според 
годишен паушален износ 

Член 9 
Годишниот паушален износ на данокот на про-

мет се утврдува на начинот и според постапката 
пропишани за утврдување на данокот од личен до-
ход од вршење на дејноста. 

На секоја општествено-политичка заедница и 
припаѓа од годишниот паушален износ на данокот 
на промет износот на данокот сразмерно на уче-
ството на нејзината стапка во збирната стапка. 

Годишниот паушален износ на данокот на про-
мет од овој член се однесува само на прометот из-
вршен со граѓаните на подрачјето на општината 
каде што се оданочува даночниот обврзник — гра-
ѓанинот. 

в) Утврдување и плаќање на данокот на промет 
во процент од секој одделно остварен промет 

Член 10 
Данокот на промет на производи и услуги од 

секоЈ одделно остварен промет по одбивање го ут-
врдува и го наплатува општественото правно лице 
— исплатител при исплатата на надоместокот за 
испорачаните производи, односно за извршените 
услуги, на начинот и според постапката за пла-
ќање на данокот од личен доход што се плаќа во 
процент од секој одделно остварен бруто-приход 
пропишани со Законот за даноците на граѓаните. 

2. Евидентирање на данокот на промет 

Член 11 
Даночните обврзници —- граѓани го евиденти-

раат прометот од производи и услуги во книгата 
на прометот и во другата документација според 
формата, содржината и начинот што ги пропишува 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на финансиите. 

Член 12 
Ако даночниот обврзник од член 9 од овој за-

кон остварува повремено промет со општествени 
правни лица, на тој промет плаќа данок на промет 
на производи и услуги во процент од секој одделно 
остварен промет и тоа на начинот и според пос-
тапката пропишани со член 10 од овој закон. 

Член 13 
Даночните обврзници — граѓани што вршат 

повремено промет со производи односно услуги, 
освен обврзниците на данокот сто одбивање (члено-

, ви 10 и 12 од овој закон), должни се секој поеди-
нечно остварен промет да т о пријават на органот 
за приходи на општината во рок од 8 дена од де-
нот на остварувањето на прометот. 

Член 14 
Даночните обврзници од член 9 од овој закон 

не подлежат на обврската за издавање на сметки, 
односно не го евидентираат прометот во регистар 
— каса, утврдена со член 23 од Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот. 

Даночните обврзници од членовите 10 и 12 не, 
водат книга на промет, како и друга документаци-
ја од член 11 од овој закон. 

3. Пресметување и наплатување на данокот * 
. на промет 

Член 15 
Даночните обврзници — граѓани од членовите 

8 и 9 од овој, закон, кои данокот го плаќаат според 
вистинскиот промет и во годишен паушален износ, 
должни се да му поднесат на органот за приходи 
на општината даночна пријава за остварениот про-
мет одделно од производи и одделно од услуги, 
како и други податоци потребни за утврдување на 
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основиците на данокот* нај доцна до 31 јануари во 
годината за која се врши облогот со данок. 

Член 16 
Даночните обврзници — граѓани што данокот 

го пл&ќаат според вистински остварениот промет 
поднесуваат даночна пријава за остварениот про-
мет според состојбата искажана во книгата на про-
метот и во другата документација за правилно во-
дење на книгата на прометот, по истекот на годи-
ната. 

Даночните обврзници — граѓаните што дано-
кот го цлаќаат во годишен паушален износ подне-
суваат даночна пријава според прометот што се 
очекува да се оствари во текот на годината. 

Даночната пријава се поднесува до органот за 
приходи на општината, кој го врши облогот со 
данок од личен доход од вршење на дејноста. 

Формата и содржината на даночната пријава 
ја пропишува функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган, на управата надлежен за рабо-
тите на финансиите. 

Член 17 
12\ко даночниот обврзник од член 16 од овој за-

кон ја врши дејноста на подрачје надвор од оп-
штината каде што се задолжува со данок од личен 
доход од вршење на дејност, односно врши промет 
на производи или услуги, должен е на органот за 
приходи на општината на чие подрачје врши про-
мет на производи, односно услуги да му поднесе 
посебна пријава пред започнувањето на дејноста, 
односно остварувањето на прометот, во која ќе да-
де податоци потребни за облог со данокот на про-
мет. 

Ако данокот на промет на производи и услуги 
е утврден и наплатен" во општината на чие под-
рачје даночниот обврзник не се задолжува со да-
нок од личен доход од вршење на дејноста, орга-
нот за приходи на општината е должен да му дос-
тави податоци за остварениот промет на неговото 
подрачје и за утврдениот и наплатениот данок на 
промет на органот за приходи на општината над-
лежен за облогот со данок од личен доход од вр-
шење на дејноста. 

Податоците од став 2 на овој член органот за 
приходи на општината е должен да ги достави на ј -
доцна до 31 јануари за остварениот промет во прет-
ходната година. 

Член 18 
Даночните обврзници — граѓани, на кои дано-

кот на промет им се утврдува според вистински 
остварениов промет, данокот на промет на произ-
води и услуги за остварениот промет во текот на 
месецот го плаќаат месечно во рок од 10 дена по 
истекот на месецот во кој е остварен прометот, а се 
должни на органот за приходи на општината да 
му достават тримесечна спецификација за вкупно 
пресметаниот и платениот данок на промет и куму-
лативно за годината со поднесувањето на даноч-
ната пријава. 

Даночните обврзници — граѓани, на кои дано-
кот на промет им се утврдува во годишен пауша-
лен износ, данокот на промет на производи и ус-
луги го плаќаат тримесечно во еднакви износи. 

Член 19 
Обврската по основ на данокот на промет (ос-

новниот и посебниот) ја утврдува со решение орга-
нот за приходи на општината. 

Решението од став 1 на овој член особено ги 
содржи: вкупниот износ на прометот остварен во 
годината за која се врши утврдување на данокот, 
износот на данокот на промет, односно за основ-
ниот, посебниот републички и посебниот општин-
ски данок на промет; сметките на кои треба да се 
уплатат даноците со налог и рокот за уплата, ка-
ко и износот на евентуалната камата пресметана . 
од 36% годишно до денот на уплатата на даноците. 

Член 20 
Даночниот обврзник — граѓанинот што самос-

тојно врши угостителска дејност со личен труд со 

средства во сопственост на граѓаните го пресмету-
ва посебниот данок на промет на алкохолните пи-
јалаци и на освежителните газирани безалкохолни 
пијалаци и ароматизирани сирупи според набаве-
ната цена. 

Данокот на промет од став 1 на овој член да-
ночниот обврзник *— граѓанинот е должен да го 
пресмета и да го уплати во рок од 10 дена од из-
вршената набавка. 

Член 21 
Општината ќе пропише ца самостојниот зана-

етчија — производител да му се одбие данокот на 
промет платен на материјалите од кои се израбо-
тени производите од данокот што треба да го плати 
на финалните производи што се продадени не-
посредно на крајниот потрошувач, под следниве 
услови: 

1. работните книги уредно да се водени и при-
фатени како основ за утврдување на основицата и 
на обврската во смисла на овој з^кон и на Законот 
за даноците на граѓаните и 

2. во фактурите и во другите исправи да е 
утврдено дека е платен данокот на промет при на-
бавката на материјалот од кој е изработен произ-
водот. 

При утврдувањето на .износот на платениот 
основен и посебен данок на промет на употребе-
ниот материјал кој треба да се одбие во смисла на 
став 1 од овој член, органот за приходи на општи-
ната е должен да ги има предвид утврдените, од-
носно вообичаените нормативи за потрошок на тие 
материјали, како и другите околности што се од 
влијание за утврдување на обврските, ценејќи ја 
притоа исправноста на документацијата поднесена 
од даночниот обврзник. 

Член 22 
Во поглед на наплатата, присилната наплата, 

книжењето, жалбите, обновата на постапката, еви-
дентирањето на побарувањата, начинот на исплата-
та на побарувањата, гарантството, враќањето, зас-
тареноста на данокот на промет, зголемениот данок 
за ненавремено поднесена пријава и во поглед на 
прекршоците на органите што ја водат постапката, 
Сообразно се применуваат одредбите од Законот за 
даноците на граѓаните. 

4. Инспекциски надзор над утврдувањето, пресме-
тувањето и уплатувањето на данокот на промет 

Член 23 , 
Инспекциски надзор над Исправноста на книго-

водствено-даночните исправи, како и над пресме-
тувањето и плаќањето на данокот на промет ка ј 
даночните обврзници — граѓани . врши органот за 
приходи на општината. * 

Ако органот за приходи на општината од став 
1 на овој член утврди неправилности во водењето 
та книговодствено-даночните исправи или во прес-

метувањето и плаќањето на данокот на промет, ќе 
донесе решение со кое ќе ги утврди неправилнос-
тите и ќе му наложи на даночниот обврзник да ги 
отстрани утврдените -неправилности во определе-
ниот рок. 

Член 24 
Инспекциски надзор над правилното утврдува-

ње на даночните основици и обврски, како и над 
пресметувањето и наплатувањето на данокот на 
промет од страна на органот за приходи на општи-
ната, врши Републичкиот финансиски инспекторат. 

Ако при надзорот од став 1 на овој член се. 
утврди дека прописите се применети неправилно, 
Републичкиот финансиски инспекторат ќе му на-
реди на органот за приходи на општината да ги 
отстрани во определениот рок утврдените непра-
вилности и недостатоци. 

Член 25 
Ако работниците овластени за вршење на над-

зор од членовите 22 и 23 не ги преземат дејствија-



Стр. 724 — Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА , ОШ 2 октомври 1982 

та на надзорот неопходни за остварување на редо-
вен увид во контролата на работењето и постапу-
вањето на даночните обврзници, односно органот 
за . приходи или ако не поведат, односно не бараат 
поведување на постапка пред надлежен орган по 
повод утврдените неправилности, одговараат дис-
циплински за потешка повреда на работната дол-
жност. 

Против овластениот работник што ќе ги извр-
ши повредите со потешки последици или ќе извр-
ши повеќе повреди од став 1 на овој член, ќе се 
поведе дисциплинска постапка заради сменување 
од должноста, односно одземање на овластувањето. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Од вкупните приходи на посебниот републич-

ки данок на промет ќе се издвојуваат на посебна 
сметка 10%, но најмногу до износот од 175 милио-
ни динари, за отплата на обврските по заемот за 
изградба и реконструкција на патиштата во СР 
Македонија. 

Издвојувањето од став 1 на овој член ќе се 
врши во периодот од 1982 до 1985 година. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Заклонот за посебниот данок на 
промет на производи и услуги („Службен весник 
на СРМ" број 45/72, 3/73, 17/74, 30/74, 19/75, 22/75, 
34/75, 39/76, 27/77, 42/77, 41/78, 24/79, 37/79, 26/80 и 
43/80), освен одредбата од член 3-а, која останува 
да важи до 31. XII 1982 година. 

Тарифните броеви 1 и 4 од Тарифата на овој 
закон ќе се применуваат од 1. I 1983 година! 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден рд де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

ТАРИФА НА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК / 
НА ПРОМЕТ 

Тарифен број 1 
На прометот на сите производи што служат за 

крајна потрошувачка се плаќа посебен републички *• 
данок на * џромет на производи по стапка од 5 
отсто. 

Не се плаќа посебен републички данок на про-
мет на производи според овој тарифен број на: 

1) производите за кои во оваа тарифа се пред-
видени посебни стапки; 

2) производите за кои со Законот за оданочу-
вање на производите и услугите во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ" број 33/72, 39/72, 55/72. 
12/73, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 
3/81 и 23/82) и со овој закон, односно со Тарифата, 
се предвидени даночни ослободувања; 

3) сода-вода и минерална вода;, 
4) прометот на значки, медаљони, златници, 

сребреници, плакети, придодато^ и слично, кои се 
издаваат: 

— по повод историски и културни настани од 
значење за развојот на социјализмот и за развојот^ 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и 

— по повод одржувањето на олимписки игри, 
светски, европски и пошироки меѓународни и ре-
гионални игри и натпревари. 

Издавачот односно увозникот е должен, пред 
нивното пуштање во промет, да прибави мислење 
од републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на културата за тоа дали се во прашање 
производи од оваа точка. За производите од оваа 
точка издадени во друга република односно по-
краина, а што се наоѓаат во прометот на терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија, 
важи мислењето издадено од ^надлежниот орган 
на соодветната република односно покраина. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Посебен републички данок на промет на про-

изводи по овој тарифен број се плаќа и на мотор-
ните возила што ги увезуваат граѓаните и граѓан-
ските правни лица. Во овој случај посебниот да-
нок го плаќа граѓанинот, односно граѓанското прав-
но лице во местото на своето живеалиште односно 
седиште. 

Тарифен број 2 
На прометот на алкохолните и на освежите л-

ните газирани безалкохолни пијалаци и аромати-
зирани сирупи се плаќа посебен републички данок 
на промет на производи и тоа: 

1. на прометот на алкохолните и на освежител-
ните газирани безалкохолни пијалаци и аромати-
зирани сирупи произведени од 50 отсто и повеќе 
домашни суровини по вредности: 

— природна ракија и вињак 4 отсто 
— други алкохолни пијалаци 12,5 отсто 

,— освежителни газирани безалко-
холни пијалаци и ароматизирани 
сирупи 4 отсто 

— пиво 7 Т)тсто 
— природно вино 2 отсто 
2. на прометот на алкохолните и на освежител-

ните газирани безалкохолни пијалаци и аромати-
зирани сирупи од сите ^видови' произведени со по-
малку од 50 отсто домашни суровини сметано по 
вредности од 30 отсто. 

Тарифен број 3 
На промет на книги и други публикации се 

плаќа посебен републички данок на промет на про-
изводи по стапка од 35 отсто. 

Посебен р е п у б л и ч к и данок на промет на произ-
води од став 1 на овој тарифен број не се плаќа 
на прометот на:,книги, брошури и други публика-
ции, грамофонски плочи, снимени магнетофонски 
и видео-касети и снимени магнетофонски и маг-
нетни ленти од областа на науката, уметноста, кул-
турата, образованието и воспитувањето, стручни 
публикации, информативен печат, филмови за нас-
тава и каталози и книги на музеи, ликовни гале-
рии и изложби. 

Мислење за тоа дали се во прашање произво-
ди од став 2 на овој тарифен број е должен да 
прибави издавачот, односно увозникот- од репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на културата, пред пуштањето на тие производи 
во прометот. 

За публикациите издадени во другите соција-
листички републики, односно социјалистичките ав-
тономни покраини, кои се наоѓаат во прометот на 
територијата на Социјалистичка. Република Маке-
донија, важи мислењето из да деко од надлежниот 
орган на соодветната република односно покраина. 

Тарифен број 4 
Посебен републички данок на промет на произ-

води се плаќа по стапка од 10 отсто на проме-
тот на: 

1. телевизори во боја; < 
2. мотори за чамци со јачина преку 9 КС; 
3. сите видови производи изработени повеќе од 

2% злато и други благородни метали, како и про-
изводите изработени од сребро, освен производите 
изработени од сребро во филигран, на чиј промет 
се плаќа данок- по тарифен број 1 од оваа тарифа; 

4. украсна стока и предмети изработени од 
брушено кристално (оловно) стакло; 

5. природни скапоцени камења и природен би-
сер и предмети изработени со тие камења и би-
сери; 

6. козки од рептили (змии, гуштери, крокодили 
и слично), благородни и фини крзна и производи 
од тие кожи к крзна (облека, обувки и други про-
изводи) и 

7. фотокамери и кинопроектор^ 
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Тарифен број- 5 
На меничните кредити се плаќа посебен репуб-

лички данок на промет на услуги и тоа: 

На износот на меничниот кредит во динари Динари 
до 5.000 6 

над 5.000 ДО 7.500 10 
7.000 ДО 10.000 15 

10.000 ДО 15.000 20 
15.000 ДО 25.000 30 
25.000 ДО 50.000 60 

- >» 50.000 ДО 100.000 100 
100.000 ДО 150.000 150 

и за секои започна-
ти 5.000 динари над 150.000 динари 15 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Посебниот да^ок на надоместоците за услуги 

да се плаќа на износот на меничниот кредит во 
динари, а ако кредитот гласи во4 странска валута, 
се пресметува според курсот што важи во моментот 
на настанувањето ла даночната обврска (купување 
на единствен меничен бланкет); 

2) На мениците издадени од странство, а пла- ' 
тиви во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, по кои е веќе платен данок, односно 
такса според странските прописи, да се плаќа по-
себен данок на надоместоците за услуги во износ 
од 10 динари на меничниот износ. Ако на таквите 
меници не е платен данок, односно такса според 
странските прописи, се плаќа данок според овој та-
рифен број; 

3) По мениците издадени во странство, а пла-
тени во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, како даночен обврзник да се смета 
меничниот доверител, а посебниот данок на надо-
местоците за услуги да се плаќа при откупот на ме-
ниците од домашната банка; 

4) На мениците издадени странство, а пла-
тнен во странство или во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија/ посебниот данок 
на надоместоците за услуги да се плаќа според овој» 
тарифен број, а ако по тие меници се бара интер-
венција ' на југословенските органи, без оглед на 
тоа дали на таквите меници веќе е платен данок 
и л и такса според странските прописи, па и во 
случаите од точка 2 од забелешката; 

5) На мениците издадени во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија посебниот да-
нок на надоместоците за услуги да се плаќа исклу-
чително со купување и употреба на единствените 
менични бланкети и тоа во- моментот на издавање-
то на меницата; 

6) За меничниот кредит што го надминува из-
носот од 150.000 динари, посебниот данок на надо-
местоците ,за услуги претходно да се доплати спо-
ред овој Тарифен број на износот над 150.000 ди-
нари ка ј Службата на општественото книговод-
ство што ќе! ја потврди таа доплата на меничниот 
бланкет пропишан за износот над 100.000 до 150.000 
динари и врз него ќе ја означи новата менична 
вредност за која меџичниот. бланкет важи по из-
вршената доплата на данокот; 

7) За мениците што се издаваат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија (врз 
основа на меѓународни договори за кредитни дого-
вори за кредити штб ги склучуваат домашни ор-
ганизации на здружениот труд со странски лица), 
да не биде задолжителна употребата на единстве-
ните менични бланкети. Таквата меница може да 
биде пополнета и на странски јазик, а посебниот 
даћок на надоместоците за услуги го наплатува до-
машната банка, најдоцна,при откупот на меницата; 

8) За меничфгге кредити дадени во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на оп-
штествени правни лица, како и за меничните кре-
дити дадени за изградба на станови или за купу-
вање на* новоизградени, а уште невселећи станови 
од организациите на здружениот труд што ги про-

изведуваат за пазарот, посебниот данок на надо-
местоците за услуги да се плаќа според овој тари-
фен број само со употреба на единствениот мени-
чен бланкет определен за вредност од над 10.000 
до 15.000 динари, без оглед на висината на м е ш а -
ниот кредит; 

9) На мениците што се издаваат според одред-
бите од Законот за обезбедување на плаќањето по-
меѓу корисниците на општествени средства („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 60/75, 2/76, 13/76 и 22/78), 
не се плаќа посебниот данок на надоместоците за 
услуги. 

555. 
(Врз обнова на член 376,, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 
БАНКИТЕ ДА ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ДО КРАЈОТ НА 

1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за определување орган 
за давање согласност банките да даваат кредити 
за покривање на пречекорувањата во финансира-
њето на инвестициите до крајот на 1982 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе 'на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 септември 1982 
година. 

Бр. 08-2323 
28 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СОГ-
ЛАСНОСТ БАНКИТЕ ДА ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ДО КРА-

ЈОТ НА 1982 ГОДИНА 

# л е н 1 
За надлежен оргрн во смисла на член 2 став 

3 од Законот за привремена забрана на давањето 
гаранции за идните приливи и планираните кре-
дити за финансирање ка инвестициите, на дава-
њето кредити и гаранции за покривање на прече-
корувањата во финансирањето на инвестициите и 
користењето на краткорочните извори на средства 
за финансирање на инвестициите („Службен лист 
на СФРЈ" број 42/82), се определува Извршниот 
совет на Собранието Социјалистичка Република 
Македонија (Извршен совет). 

Член 2 
Барањето за давање согласност банките да да-

ваат кредити за покривање на пречекорувањата во 
финансирањето на инвестициите се поднесува до » 
Извршниот совет преку Републичкиот секретаријат 
за финансии, кој изготвува предлог за согласност. 

Кон барањето се приложува и доказ дека сред-
ствата за покривање на пречекррувањата се обез-
бедени во инвестиционо-кредитниот потенцијал на 
банката од долгорочните извори на средства на тој 
потенцијал. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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556. 
Врз основа на член 318 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 92 од За-
конот за системот на општественото планирање и 
за Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ"* бр. 
10/79 и 42/80), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНЕТО! НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТВУВА-
ЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВА-
ЊА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 
1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за подготвување и донесување 
измени и дополнувања на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија од 1981 до 
1985 година {„Службен весник на СРМ" број 18/82), 
во точката 2 зборот „септември*" се заменува со 
зборот „октомври", а зборот „ноември" се заменува 
со зборот: „декември". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2335 
28 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. д-р Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Сервет Салиу, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванча Близнаковски, е. р. 

557. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1982 година 
(„Службен весник на СРМ"} број 12/81), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЗГОЛЕМЕНИТЕ 

ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО 

1. На Радио-телевизија — Скопје и се одобру-
ва компензација на дел од зголемените трошоци 
на работењето во 1982 година. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се 
утврдува во износ од 40.000.000 динари и ќе се ис-
плати од средствата на Републичкиот буџет за 1982 
година, Раздел 69, Позиција 607. 

3. Оваа одлука ќе ја изврши Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-1918/3 
30 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

558. 
Врз основа на член 178 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 ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 'МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се именува Радуле Костовски, досегашен 
член на Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија и републички 
секретар за информации. 

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

Бр. 17-1642/1 
22 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

559. 
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 НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за енергетика, индустрија и градеж-
ништво се назначува Ратко Чадиковски, секретар 
на координационен одбор за економска политика 
во Стопанската комора на Македонија. 

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

Бр. 17-1641/1 
22 јули 1982 година 

Скопје 
- Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

560. 
Врз основа на член 39 став 1 алинеја 3 од За-

конот за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти и над предметите за општа употреба 
(„Службен весник на СРМ", бр. 29/73), претседате-
лот на Републичкиот комитет за здравство и соци-
јална политика, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НАД ПРЕХРАНБЕНИ-

ТЕ ПРОДУКТИ И НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА 
ОПШТА УПОТРЕБА 

I 
Во Решението за определување здравствени и 

други организации за вршење испитување на 
здравствената исправност над прехранбените про-
дукти и над предметите за општа употреба ((„Служ-
бен весник на СРМ", бр. 27/81) во точката 2 став 2 
се додава нова точка 10 која гласи: 

„10. Медицински центар — Штип". 
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И 
Ова решение влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на С!Р 
Македонија". 

Бр. 08-01-4355 
28 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Каменчо Горгов, е. р. 

561. 
Врз основа на член 150 став 3 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 
11/76), републичкиот секретар за народна одбрана 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ВИШИОТ 

СУД НА ЧЕСТА 

1. За секретар на Вишиот суд на честа за. ре-
зервните офицери, помладите офицери и воените 
службеници се именува Тенчева Зорица, стручен 
соработник за правни работи во Републичкиот сек-
ретаријат за народна одбрана. 

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

Бр. 09-768/1 
8 септември 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 
за народна одбрана, 

генерал-мајор 
Никола Кастратовиќ, е. р. 

562. 
Врз основа на член 150 став 3, од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СМР", бр. 
11/76), републичкиот секретар* за народна одбрана 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СЕК-

РЕТАР НА ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА 

1. Се разрешува од должноста секретар на Ви-
шиот суд на честа за резервните офицери, помла-
дите офицери и воените службеници Шапова Нај-
да, советник за управно-правни работи во Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбрана, поради 
истек на мандатот. 

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

Бр. 09-768/1 
8 септември 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 
за народна одбрана, 

генерал-мајор 
Никола Кастратовиќ, е. р. 

563. 
Уставниот суд на Македонија врз основа на 

членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки 
на седницата одржана на 9 септември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за одредување на 

времени стартни основи бр. 02-1675 на Водосто-
панската работна организација „Водостопанство — 
Пелагонија" во .Битола, донесена од работничкиот 
совет на 8 јануари 1981 година. 

. 2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Водостопанската работна орга-
низација „Водостопанство —* Пелагонија" во Бито-
ла на начинот определен во самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот'труд во Бито-
ла поведе постапка пред Уставниот суд на Маке-
донија за оценување на уставноста и законитоста 
на Одлуката за одредување времени стартни осно-
ви бр. 02-1675 донесена од Работничкиот совет на 
водостопанската работна организација „Водосто-
панство — Пелагонија" во , Битола на 8 јануари 
1981 година. Постапката беше поведена затоа што 
оваа одлука била донесена од работничкиот совет 
на работната организација, а не од работниците- со 
референдум. 

4. Во одговор на предлогот на Основниот суд 
на здружениот труд во Битола за поведување пос-
тапка директорот наведе дека во работната орга-
низација бил донесен нов правилник за организа-
ција и систематизација на работите и работните за-
дачи, со кој биле предвидени нови работни зада-
чи, па со оглед на тоа дека во правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи не биле 
предвидени стартни основи за нив, работничкиот 
совет донел одлука за одредување на времени 
стартни основи за „новоотворените работи и работ-
ни задачи". Потоа изјави дека е отпочната постап-
ката за донесување на нов правилник за распре-
делба н& средствата за лични доходи. 

6. Разгледувајќи ја оспорената одлука Судов 
утврди дека таа била донесена од Работничкиот 
совет на работната организација и дека со неа 
биле утврдени времени стартни основи така, што 4 

за определени работи и работни задачи биле утвр-
дени определен број бодови. 

Согласно членот 463 од Законот за здружениот 
труд работниците во основната организација ,со ре-
ферендум одлучуваа за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците. Со оглед 
на тоа што оспорената одлука ја донел работнич-
киот совет, а не работниците со референдум, Су-
дов оцени дека таа е во спротивност со означената 
законска одредба. 

* На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

У. бр. 111/82 
9 септември 1982 година 

Скопје ' 
Претседател 

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

564. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 9 септември 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за згблемување на 
аконтацијата на личните доходи, донесена од Со-
ветот на Работната заедница на Секретаријатот за 
внатрешни работи на Собранието на општината 
Озфид, на седницата одржана на 16 јули 1981 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Секретаријатот за внатрешни 
работи на Собранието на општина Охрид на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нејзината законитост. 
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4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ната одлука аконтациите на личните доходи на ра-
ботниците на секретаријатот, добиени по сите осно-
ви и мерила предвидени во Правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи, се зго-
лемени и тоа: на началниците на одделенијата и 
на командирот на станицата на милицијата за 15%; 
на заменикот командир, командирот на одделение 
на милиција — 92, командирот на станицата на 
милицијата за КР)С, командирот на станицата на 
милиција во Издеглавје, водачи на сектори, рако-
водители на смени БО СМ 92, раководители на ин-
спекторати, инспектори и раководител-оперативен 
аналитичар — 12%; на милиционери, криминалис-
тички техничари и шифрери за 10°/о; на команди-
ри во противпожарна единица за 7°/о; и за сите 
други работници за 5%. 

Од содржината на оспорената одлука се гле-
да дека со неа се менуваат соодносите во распре-
делбата на средствата за лични доходи на работ-
ниците, а со тоа и основите и мерилата. 

Со алинејата 3 на член 223 од Законот за 
државната управа („Службен весник на СРМ" .бр. 
45/80) е предвидено работниците во работната за-
едница на органите на управата со референдум да 
одлучуваат за основите и мерилата за распределба 
на средствата за Лични доходи. 

Поради тоа што со одлуката се менуваат соод-
носите во распределбата на средствата за лични 
доходи на работниците во работната заедница на 
Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието 
на Општина Охрид, а со тоа и во нивните основи 
и мерила, Судот смета дека таа треба да биде ) 
донесена од работниците со референдум. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука ја 
донел советот н^ работната заедница, а не работ-
ниците со референдум, Судот оцени дека таа не 
е во согласност со членрт 223 од Законот за др-
жавната управа. 

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

У. бр. 247/81 
9 септември 1982 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
565. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
членот 3 5 алинеја 2 и членот 20 о*д Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 9 септември 1982 
година донесе 

О Д Л У К А 

СЕ УКИНУВААТ: 
а) Одлуката за измени и дополнувања на Стату-

тот на Основната организација на здружениот труд 
Центар за продолжено лекување и рехабилитација 
„Кажановска Бања", општина Бази Баба, во сос-
тав на Работната организација Градска општа бол-
ница во Скопје, донесена од работниците на ос-
новната организација со референдум одржан на 
15 декември 1980 година; 

б) Одлуката за измени и дополнување на Ана-
литичката процена на работите и работните зада-
чи, составен дел на Правилникот за распределба 
на личните доходи, донесена од работниците на 
истата основна организација со референдум одр-
жан на 15 декември 1980 година; и 

в) Планот за среднорочен 'развој од 1981—1985 
година, донесен од работниците на истата основна 
организација со референдум одржан на 15 декем-
ври 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и ЕО Центарот за продолжено леку-
вање и рехабилитација „Кажановска Бања" на 
начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот. суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на самоуправните општи 
акти означени во точката 1 на оваа одлука затоа 
што основано се постави прашањето за нивната 
уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди: 
а) дека со Одлуката за измени и дополнувања 

на Статутот на болницата, ставот 1 на член 81 од 
статутот е дополнет со следниот текст: „Директорот 
на болницата непосредно ја организира и коорди-
нира работата во организационите единици за 
здравство, го определува организациониот облик 
за прегледување на пациентите од страна на ле-
карите и ја определува -потребната медицинска 
документација., како и определува кој и на кој на-
чин ке ја води истата"; 

б) со Одлуката за измени и дополнување на 
Аналитичката проценка на работите и работните 
задачи (преглед бр. 1 и 2) по основите сложеност, 
одговорност, напори и услови за работа се опре-
делени интензитетите, односно боговите по секој 
од овие основи. Меѓутоа, вреднувајќи ги опреде-
лените интензитет:! по утврдените основи, одлуката 
во Прегледот бр. 1 бодовите ги предвидува во рас-
пон, а не во точно определен број, што создава 
Можност од субјективизам при вреднувањето на 
работите и работните задачи. Така, на пример, спо-
ред интензитетот I (неквалификувани и полуква-
лификувани работници), по основот сложеност се 
предвидени од 100 до 120 бода, по основот одговор-
ност за средствата од 0 до 18 бода, за извршување 
на " задачите од 0 до 17 бода и за. организација на 
работата од 0 до 36 бода. На истиот начин се пред-
видени бодови и за другите основи; и 

в) со Планот на среднорочниот развој од 1981 
година до 1985 година се планирани работата и 

"развојот на болницата, даден е преглед на бројот 
на работниците по квалификации, предвиден е 
планот на средствата во општествениот сектор, по-
тоа е даден преглед на планот на физичкиот обем 
на услугите (болнички денови), како и планетана 
вкупниот приход, доходот и личниот доход. 

Ад. а) Со членот 124 од Уставот на СР Маке-
донија е предвидено дека организацијата на Здру-
жениот труд има свој статут и дека статутот на 
основната организација го донесуваат, по предлог 
на работничкиот совет, работниците на основната 
организација со мнозинство на гласови од сите 
работници. Според ставот 1 на член 121 од Уставот.^ 
секоја организација на здружениот труд има ра-
ботоводен орган што го води работењето на орга-
низацијата на здружениот труд, го организира и 
усогласува процесот на работата во неа и ги из-, 
вршува одлуките на работничкиот совет и на не-
говиот извршен орган. Соодветни одредби содр-
жи и Законот за здружениот труд. Така, со членот 
337 од овој закон е предвидено статутот на основ-
ната организација да содржи и одредби за дело-
кругот на работоводниот орган. Со членот 513 од 
истиот закон е предвидено дека работоводниот ор-
ган на основната организација го води работењево 
на основната организација, го организира и усогла-
сува процесот на трудот во неа, ја предлага де-
ловната политика и мерките за нејзиното спрове-
дување, ги извршува одлуките и заклучоците до-
несени со лично изјаснување на работниците и 
одлуките и заклучоците на работничкиот совет 
на основната организација и на неговиот извршен 
орган, ги разгледува, пред утврдувањето, предлог 
планот и сите поединечни одлуки во врска со из-
вршувањето на планот и дава мислење и предло-
зи за нив и врши други работи утврдени со закон 
и со статутот на основната организација. Со чле-
нот 463 од овој закон е предвидено работниците "во 
основната организација со референдум да одлу-
чуваат за статутот на основната организација. Нај -
после, со ставот 2 на член 462 од истиот закон е 
предвидено дека за сите прашања за кои се доне-
суваат одлуки со лично изјаснување на работници-
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те мора да се обезбеди претходно расправање за 
тие прашања на начинот определен со статутот. 

0& означените - уставни и законски одредби 
несомнено произлегува дека пред донесувањето на 

у статутот односно одлуките за неговите измени и 
дополнувања работниците, мора претходно да рас-
правале по нивниот предлог. Со оглед на тоа што 
пред донесувањето на Одлуката за измени и до-
полнување на Статутот работниците претходно не 
расправале на свои собири, туку расправата се 
водела само пред работничкиот совет на основната 
организација, Судот оцени дека таа е во спротив-
ност со членот 462 од Законот за здружениот труд. 
Меѓутоа, од друга страна, материјално-правно не 
би можело да и се забележи на оваа одлука ниш-
то друго затоа што според означениве уставни и 
законски одредби работниците се овластени со ста-
тут, кој го донесуваат со референдум, да го опре-
делуваат делокругот на работоводниот орган, што во 
конкретниот случај тоа и го сториле. 

Ад. б) Со членот 23 од Уставот на ОР Македонија 
и со членот 12,7 од Законот за здружениот труд е 
предвидена обврска работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд да ги утврдуваат 
основите и мерилата за распределба на средства-
та за лични доходи. Од друга страна, според чле-
нот 22 од Уставот и членот 126 од овој закон на 
секој работник, во согласност со начелото на рас-
пределба' според трудот и со порастот на продук-
тивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд, му припаѓа од доходот на 
основната организација, на здружениот труд ли-
чен доход за задоволување на неговите лични, 
заеднички и општи општествени потреби, според 
резултатите од неговиот труд и неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го -
дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците во основната органи-
зација на здружениот труд се должни да утвр-
дат основи и мерила. Во конкретниот случај, тие 
утврдиле основи и мерила. Меѓутоа, мерилата со-
држани во прегледот бр. 1 ги определиле во рас-
пон. Определувањето на мерилата во^ распон да-
ва можност некој друг, а не работниците со ре-
ферендум, да го определува бројот на бодовите 
по секој од определените основи. Со оглед на тоа 
што со оваа одлука мерилата се утврдени во рас-

пон, Судот оцени дека таа не е во согласност со 
членовите 22 и 23 од Уставот на СР Македонија, 
односно дека е во спротивност со членовите 126, 
127 и 462 од Законот за здружениот труд. 

Ад. в) Согласно ставот 2 на член 50 од Зако-
нот за системот на општественото планирање и 
за општествениот план на Социјалитичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на ОРМ" бр. 
10/79), планот на основната организација на здру-
жен труд работничкиот совет го донесува врз ос-
нова на претходно прифаќање од страна на мио- . 
зинството на сите работници, на начинот опреде-
лен со статутот во согласност со законот. 

Со оглед на тоа што пред донесувањето на 
оспорениот цлан не било обезбедено претходно, 
расправање по него. Судот оцени дека тој не е во 
согласност со ставот 2 на член 50 од овој закон. 

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

У. бр. 157/81 
9 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд да Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

По повод извршеното срамнување со извор-
ниот текст е утврдено д е к ^ во Наредбата за утвр-
дување на факторот за пресметување на вистин-
скиот приход од земјоделска дејност, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 3/82 год. се пот-
п а д н а л а грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТО-
РОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ 

ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Во точката 1 на крајот од реченицата наместо 
бројката „1,5" треба да стои бројката „3,8". 

Бр. 08/75/1 
16 февруари 1982 година 

Скопје 

од Републичкиот секретаријат за 
финансии 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 
285. 
. Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 
5 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кичево 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/78), Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, на седницата ќа 
Соборот на делегатите — корисници на услугите " 

— работници и Соборот на делегатите — даватели 
на услугите, одржана на 28. IX. 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС 3|А ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ПРАВА ОД ТОА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

За учениците ка ј приватните работодавци кои 
не посетуваат односно не се во можност да посе-
туваат училиште за средно образование за одреде-

но занимање, основица за пресметувале и плаќа-
ње придонес за здравствено осигурување и за ос-
тварување на права од тоа осигурување претста-
вува наградата што ја прима ученикот: 

— за ученици од прва година — 800 динари; 
— за ученици од втора година — 1200 динари; 
— за ученици од трета година — 1600 динари. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1982 
година и .ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-3700/6 
28 септември 1982 година 

Кичево 

Претседател, 
Љупче, Стефаноски, е. р. 



Стр. 730 — Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА , О Ш 2 октомври 1982 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — 
ГОСТИВАР 

286. 
Врз основа на член 57 и 58 од Законот за 

вработување и осигурување во -случај на неврабо-
теност, член 39 и 40 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница за вработува-
ње, член 56 и 57 од Статутот на Општинската за-
едница за вработување, како и општите мерки за 
стабилизација на стопанството, Собранието на Оп-
штинската заедница за вработување, по претходна 
согласност и предлог на Извршниот одбор на За-
едницата, на 30 август 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 0801-63 ОД 10 
МАРТ 1982 ГОДИНА И НАМАЛУВАЊЕ НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 

0,75°/о на 0,70% НА БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД 
Член 1 

[Придонесот за вработување по стапка 0,75% се 
намалува на 0,70% на, бруто личниот доход на 
вработените во општествениот и приватниот сек-
тор. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила на денот на доне-

сувањето > а ќе се применува од 1 август 1982 го-
дина. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи поранешната одлука бр. 0801-63 од 10 март 
1982 година. 

Бр. 08-170 
30 август 1982 година Претседател 

Гостивар Заим Шабани, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО. И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ 
287. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-
равните заедници на здравството и здравственото 
осигурување и член 29 став 1 точка 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Радовиш, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, на седницата на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите и на Соборот 
на делегатите на работниците од здружениот труд 
во здравството — даватели на услуги, одржана на 
8 септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА 
Член 1 

Членот 1 став први на Одлуката за стапката 
на придонесот за здравствено осигурување на ра-
ботниците за 1982 година се менува и гласи: „Стап-
ката на придонесот за здравствено осигурување на 
работниците се намалува од 8% на 6°/о од бруто 
личниот доход". 

Член 2 
Одлуката за намалување гна стапката на при-

донесот за здравственоч осигурување на работни-
ците е од привремен карактер, а претставува сос-
тавен дел на Одлуката бр. 01-112 од 10 март 1982 
година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 август 1982 година 
Бр. 01-258 

20 септември 1982 година 
Радовиш 

Претседател, 
Гонца Атанасова, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О П Ш Т И Н С К И С У Д С К О П Ј Е I — С К О П Ј Е / 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, се 
води спор за сопственост на недвижност по туж-
бата на тужителот Аети Алиов Исни од Скопје, 
против тужениот Исљам Ештрефа Ибрахим од 
Скопје, ул. „160" бр. 18, сега со непознато место 
на живеење. 

Се повикува тужениот Исљам Ештрефа Ибра-
хим во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
да се јави пред овој суд, да достави адреса или 
да одреди полномошник, кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на спорот XV. П. бр. 
935/82. 

По истекот на овој рок, ќе му биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи — Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XV. 
П. бр. 935/82. (93) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Демирова Азисе од 
Скопје, ул. „Мелничка" бр. 9, против тужениот 
Демиров Хајредин од Штип, ул. „Радански пат" 
бр. 154, а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот ^Демиров Хајредин да 
се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас или во истиот рок да ја дос-
тави својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 
дена во спорот ќе биде застапуван од привремен 
старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. 
бр. 1067/82. (90) 

Дедова Донка од Скопје, ул. „Петар Ацев" бр. 
9 поднесе предлог до овој суд за прогласување на 
исчезнатиот Дедов Ставре од Скопје за умрен, во 
кој наведува дека Дедов Ставре загинал во вој-
ната во текот на 1946 година, бидејќи од окончу-
вањето на војната па наваму до денес за него 
ништо не се знае. 

Бидејќи исчезнатиот до денес не се јавил, се 
повикуваат сите оние што за него имаат созна-
ние дека е жив, како и секој оној што знае неш-
то за неговиот живот, да му соопшти на судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен лист на СФРЈ", „Службен весник на 
СТРМ" или во Општинскиот суд Скопје II — Скоп-
је. По истекот на горенаведениот рок судот ќе 
донесе решение со кое ќе го прогласи исчезнатиот 
Дедов Ставре за умрен. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Скопје II — Скопје, 
Р. бр. 21/82. (91) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е 
постапката за исполнение на договор по тужбата 
на тужителот Јован Димиќ од е. Вратница, против 
тужениот Славе Ристиќ од е. Вратница, а сега со 
непозната адреса во Белград. Вредност на спорот 
700 динари. 

Се повикува тужениот Славе Ристиќ од е. 
Вратница, а сега со непозната адреса во Белград 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно ќе му биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 228'82. 
(87) 
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Пред овој суд се води спор за штета по туж-
бата на тужителот ООЗТ „Шумарство" во состав 
на ООЗТ „Шик Јелак" — Тетово^против тужениот 
Аслани Ризвана Мефаил од е. добарце. Вредност 
на спорот 6.264,00 динари. 

Се поканува тужениот Аслани Мефаил од е. 
Добарце, сега со непозната адреса во Швајцарија, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да 
одреди свој полномошник во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се 
постави привремен старател кој ќе се грижи за. 
неговите права и интересново постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, М. бр. 954/82. 
(88) 

Пред овој суд се води спор за нарушување на 
владение по тужбата на тужителот Јовановски 
Симов Антоније од Скопје против тужениот Исма-
или Алија Нешат од е. Теарце. Вредност на^ спо-
рот 500,00 динари. - -

С& повикува тужениот Исмаили Нешат од е. 
Теарце, а сега на привремена работа во СР Гер-
манија со н^еќозната адреса, да се јави во судот 
или одреди свој полномошник во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе4 му 
се постави привремен старател кој ќе се грижи 
за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1285/82. 
(89) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за законска издршка по тужбата на тужи-
те лите Стевановски Мито Ецо и Стојна, ж. на Стева-
новски Ецо, двајцата од е. Одри, Тетовско, против 
тужените Митоски Ецов Иванчо од е. Јегуновце, 
Стевановски Ецов Стеван од е. Жилче, ^ега на при-
времена работа во странство, Стеванове™ Ецов Ни-
кола од село Одри, сега на привремена работа во 
СР Германија, Стеваноски Ецов Спасо од е. Одри, 
сега на привремена работа во Австралија, Стева-
новски Ецов Југослав и Стевановски Ецов Бошко 
од е. Јегуновце. Вредност на спорот 18.000,00 ди-
нари. 

Бидејќи тужените Стевановски Ецов Стеван и 
Стевановски Ецов Никола се наоѓаат во странство 
со непознати адреси, се повикуваат во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот да одредат свој 
полномошник или да се јават лично во судот. 
Доколку во определениот рок не се јава?1 ќе им 
биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1200/82. 
(92) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр 492 од 31. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1735-0-0-0 го запиша во суд-
скиот ' регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Југо прогрес", Р. О., е. Мр-
зенци, Гевгелија. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување на земјоделците во задруга 
од 19. V. 1982 година. 

Основачи на задругата се: Јонев Цветко, л. к. 
бр.. 13228 — е Мрзенци; Митров Спасе, л. к. бр. 
3104 — е. Мрзенци; Алчниов Перо, л. к. бр. 33106 — 
е. Мрзенци; Ристов Димитар,- л. к. бр. 266§4 — е. 
Мрзенци; Митров Димитар, л. к. бр. 8946 — е. Мр-
зенци; Терзиев Горѓе, л. к. бр. 23434 — е. Мрзенци: 
Димов Горѓе, л. к. бр. 25661 — е. Мрзенци; Делев 
Лазар, л. к. бр. 27588 — е. Мрзенци; Марков Р. 
Санде, л. к. бр. 25351 — е. Мрзенци; Лазаров Дине, 
лк . бо. 21832 — е. Мрзенци; Ризов Димитар, л. к. 
бр. 9846 — е. Мрзенци; Бозаџиев Горѓи, л. к. бр. 
9977 — е. Мрзенци; Костов Кирил, л. к. бр.- 33594 

-т- е. Мрзенци; Ангелов Ангел, л. к. бр. 30362 — е. 
Мрзенци; Митров Драги, л. к. бр. 32667 — е. Мр-
зенци; Илиев Вангел, л. к. бр. 24203 — е. Мрзенци; 
Марков Лазар, л. к. бр. 31188 — е. Мрзенци; Мит-
ков Атанас, л. к. бр. 17531 — е. Мрзенци; Делев 
Горѓе, л. к. бр. 25408 — е. Мрзенци; Петров Лазар, 
л. к. бр. 33788 — е. Мрзенци, Марков Трајан, л. к. 
бр 3304 — е. Мрзенци; Спасовски Ставре, л. к. бр. 
20330 — е. Мрзенци; Стојаков Илија, л. к. бр. 17676 
— р. Мрзенци; Алчниов Никола, л. к. бр. 20040 — 
е. Мрзенци; Дамјанов Блажо, л. к. бр. 30762 — е. 
Мрзенци; Ризов Атанас, л. к. бр. 3400 — е. Мрзен-
ци; Митров Илија, л. к. бр. 5108 — е. Мрзенци; 
Митров Ванчо, л. к. бр. 33314 — е. Мрзенци; Нико-
лов Илија, л. к. бр. 31906 — е. Мрзенци; Лазаров 
Ацо, л. к. бр. 13243 — е. Мрзенци; Илиев Горѓе, л. к. 
бр. 4616 — е. Мрзенци; Илиев Мите, л. к. бр. 6739 
— е. Мрзенци; Попов Миле, л. к. бр. 34262 — е. 
Мрзенци; Стојанов Димитар, л. к. бр. 1584 — е. 
Мрзенци; Богатинов Лазар, л. к. бр. 32501 — е. Мр-
зенци; Ризов Коста, л. к. бр. 14091 — е. Мрзенци; 
Бозаџиев Бошко, л. к. бр. 9805 — е. Мрзенци; Ди-
митровски Боро, л. к. бр. 19389 — е. Мрзенци; Го-
шев Стево, л. к. бр. 20421 — е. Мрзенци; Пенов 
Илија, л. к. бр. 1443 — е. Мрзенци; Динев Димитар, 
л. к. бр. 21198 — е. Мрзенци; Лазаров Лазар, л. к. 
бр. 652 — е. Мрзенци; Лазаров Митко, л. к. бр. 
19196 — е. Мрзенци; Николов Методи, л. к. бр 
21328 — е. Мрзенци; Јанев Јован, л. к. бр. 24667 — 
е. Мрзенци; Крстовски Ристо, л. к. бр. 2198 — е. 
Мрзенци; Гошев Јанко, л. к. бр. 17035 — е. Мр-
зенци; Проданов Богдан, л. к« бр. 26018 — е. Мр-
зенци; Проданова Марија, л. к. бр. 26019 — е. Мр-
зенци. 

Основни дејности; 
-— земјоделско производство и пдроман на зем-

јоделското производство и тоа: пол ј одел ство, гра-
динарство, овоштарство, лозарство, лековити рас-
тенија, шумски плодови, преработка на габи и 
сточарство; 

— вршење услуги од областа на давање совети 
на здружените земјоделци и кооперанти, вршење 
на услуги со земјоделска механизација, сервиси-
рање на земјоделска механизација и промет со 
репроматери ј али: 

Споредни дејности: 
— штедно-кредитно работење, промет со гра-

дежни материјали и мешовита стока и за своите 
кооперанти, изработка на домашни ракотворби. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
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 емчат и здружени-
те земјоделци десеткратно во висина на здруже-
ниот влог кој изнесува 1.000,00 динари. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 492/82. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 993/81 од 21. VI. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1742-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоVправна интересна заедница 
за патишта, Ц. О. — Дебар, ул. „8 Септември" бр. 
72. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-2625/1 
од 3. II. 1981 година од 96 основачи. 

Основни дејности: 140213 — СИЗ во областа на 
патиштата. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а во рамките на овластува-
њата утврдени со Самоуправната спогодба за неј-
зиното основале. 
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За обврските сторени во правниот промет' со 
трети лица, Заедницата одговара со сите свои сред-
ства, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Иваноски 
Лазо, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 993/81. * (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 629 од 25. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-869-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица „Кичево", 
Ц. О. — Кичево, ул. „Маршал Тито" бб со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник Ки-
рил Мартиновски, в. д. директор, без ограничување, 
а се Запишува како нов застапник Величе Наумо-
ски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 629/82. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 510 од 28. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1501 -0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за култура, Ц. О. — Куманово, ул. 
„11 Октомври" бр. 2 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Ивановски Ставре, сек-
ретар, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Стојчевски Драгиша, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 510/82. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 403 од 19. V. 19^2 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-268-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар прибелешката за здружување на 
Централното основно училиште „Кочо Рацин", 
Кратово со друга РО со следните податоци: Се 
запишува прибелешката за здружување-влегување 
во составот на Централното основно училиште 
„Кирил и Методиј" — е. Крилатица — Кратово на 
Централното основно училиште „Кочо Рацин" — 
Кратово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 403/82. (227) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 513 од 29. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр., 3-1396-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата за вработување, Ц. О. 
— Кавадарци, ул. „7-ми Септември" бр. 74 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Колевски Јован, секретар на Заедницата, без огра-
ничување,- а се запишува како нов застапник Ата-
нас Белевски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 513/82. , (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 479 'од 16. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-29-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-

кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
Ц. О. — Скопје, ул. „12 ударна бригада" бр. 2, 
Основна заедница — Кратово, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 36. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спбгодба бр. 1632 од 15. IV. 1982 година од 30 
основачи. 

Основни дејности: 140238 — СИВ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Самоуп-
равната спогодба за нејзиното < основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица основната заедница одговара х;о сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Николовски 
Тихомир, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 479/82. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 404 од 19. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-268-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар прибелешката за здружување на 
Централното основно училиште „Кочо Рацин" — 
Кратово со друга РО со следните податоци: Се за-
пишува прибелешката за здружување — влегува-
ње во составот на Централното основно училиште 
„Цветан Димов", Ц. О. — е. Секулица на Централ-
ното основно училиште „Кочо Рацин" — Кратовб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 404/82. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ниево Фи. бр. 625 од 5. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1747-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Договорната градежна занаетчиска организација 
на здружен труд „Љубаш", Ц. О. — Кавадарци, ул. 
„Народна младина" бр. 1. 

Договорната организација е основана со дого-
вор заклучен во јуни 1982 година помеѓу: Кикерг 
ковски Пецо, Кој доески Перо, Поповска Доста, Ни-
коловски Милан, Митановски Цветко, Лазаревски 
Симо, Здравевски Александар, Неделковски Јонче, 
Шој овски Гоко, Јанкуловски Петар, Колевски Мит-
ре, Димовски Киро, Мијалов Владимир, Стојанов-
ски Борче, Османовски Џемо, Трајковски Тодор, 
Каранфиловски (Мите, Пашоски Алексо, Крстес-
ки Павле, Данев Ванчо, Боризовски Славко, Ата-
насовски Славе и Ѓорѓиевски Коле. 

Основни дејности: 050100 — изградба, рекон-
струкција, адаптација и поправки на стопански, 
станбени и други згради; 

Споредни дејности: 050302 — завршни и зана-
етчиски работи во градежништвото. 

Договорната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските сторени во правниот про-
мет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за 4 застапување е Боризовски 
Славко, работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 625/82. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 657 од 2. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1746-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за патишта на 
општина Чаир, Ц. О. — Скопје, ул. „Босна и Хер-
цеговина" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со самоуправна спогодба од 28. IV. 1981 година, 
потврдана сб решението на Собранието на општи-
ната Чаир, бр. 08-162,1 од 3. VI. 1982 година. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
од 28 основачи. 

.Основни дејности: 140213 — самоуправна инте-
ресна заедница за патишта. 

Самоуправната интересна заедница во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка, а за обврските сторени во так-
виот промет одговара со сите сво^и средства. 

Лице овластено за застапување на СИЗ е Став-
ре Чо лаков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 657/82. (231) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 608 од 21. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1527-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на физичката, култура, Ц. О. — 
Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ" бб со следните по-
датоци: Се бришат како застапници Јаков По-
поски, претседател на Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница на физичката 
култура, без ограничување и Ангел Каковски, сек-
ретар. 

Се запишуваат новите застапници Киро П&пов-
ски, претседател на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница на физичката 
култура, без ограничување и Мунур Љумани, сек-
ретар на заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 608/82. , (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 458 од 30. VI. 1982 година на регис-
тарска влошка бр. 3-1487-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Ц. О. — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 
14 со следните податоци: Се брише досегашниот 
Застапник Александар Донев, секретар, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник Ми-
лован Шиковски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. -458/82. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше- „ 
нието Фи. бр. 562 од 15. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-164-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената На фирмата на Комби-
нираната детска установа „25 Мај" — Скопје, Ма-
џари II, Ц. О. ул: „864" бр. 136, со следните пода-
тоци: 

Досегашната фирма на Комбинираната детска 
установа „25 Мај" — Скопје, Маџари II, Ц. О. ул. 
„865" бр. 136, се менува, така што во иднина ќе 
гласи: Работна организација за згрижување и вос-
питание „25 Мај", Ц. О., нас. „С^нгелиќ I" — 
Скопје, ул. „Сречко Пужалка" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 562/82. (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 441 од 16. VI. 1982 година^ на регис-
тарска влошка бр. 2-1679-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „25 Мај", 
Р. О. — е. Шипковица, Тетово со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Биелими 
Етем, в. д. ^ р е к т о р , без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Велија Несим, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 441/82. . (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 507 од 31. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-535-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и на лице-
то овластено за застапување на Гимназијата „Ки-
рил Пејчиновић", Ц. О. — Тетово со следните по-
датоци: Досегашната фирма на Гимназијата „Ки-
рил Пејчиновић, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Ми-
ладинови" бр. 134, се менува, така што во иднина 
ќе гласи: Центар за насочено образование „Кирил 
Пејчиновић, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Милади-
нови" бр. 134. 

Се брише досегашниот застапник Мирко Крс-
тевски, директор, без ограничување, а се запишу-
ва како нов застапник Миодраг Стој чески, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопанка! суд во Скопје, Фи. 
бр. 507/82. (236) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 145 од 11. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 32 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Домот за средношколска младина — Битола 
со следните податоци: Домот за средношколска 
младина — Битола ќе го застапува Боцевски Ван-
гел, в. д. директор, со неограничени овластувања. 
Му престанува овластувањето на Крмароски Бла-
гоја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 145/82. (239) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 295 од 26. XI. 198,1 година, на регис-
тарска влошка бр. 74 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај за подрачјето на општините: Би-
тола, Демир Хисар и Ресен — Битола. 

Основни дејности — 140213: 
— непосредно и трајно деловно и општествено 

поврзување на4 работниците во организациите на -
здружен труд — даватели на услугите со работа 
ниците во организациите и заедниците — корис-
ници на услугите и усогласување на нивните заем-
ни права, интереси, обврски и одговорности; 

— заедничко утврдување на развојната поли-
тика за железничкиот сообраќај и во таа цел усог-
ласување на меѓусебните планови и програми за 
тековната активност; 

— развој и јакнење на економската, технолош-
ката и техничката основа на железничкиот сообра-
ќај и неговото постојано ускладување и приспосо-
бување кон развојот и потребите на стопанство-
то, другите дејности и граѓаните; 

— јакнење на степенот на современоста, ефи-
касноста, безбедноста и уредноста на железнич-
киот сообраќај; 

- — придонес кон создавањето и обезбедувањето 
еднакви услови на стопанисувањето во' железнич-
киот сообраќај; 

— ускладување на тековната активност и раз-
војната политика на железничкиот сообраќај со 
активностите и развојот на другите гранки на со-
обраќајот, ити. 

Самоуправната интересна заедница во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка. 

За своите обврски Заедницата одговара со сред-
ствата со кои располага. 

Заедницата ќе ја застапува Бал ој ани Димитар, 
секретар, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 295/81. (237) 

Окружниот стоцански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр.. 141 од 7. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 64/74 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицата овластени за застапу-
вање на Фестивалот „Охридско Лето" — Охрид со 
следните податоци: 

Имиња на лицата за застапување: г-
1. Михаил <Миле) Волканоски, директор со не-

ограничено овластување, да се брише од регис-
тарот. 

2. Во регистарот да се запише Љубен Баткос-
ки, индивидуален работоводен орган (директор) со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 141/82. (241) 



Стр. 734 — Бр. 39 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 262 од 22. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 71 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за комунално 
уредување — Охрид. 

Основни дејности — 140225: 
— ја утврдува и остварува политиката на мер-

ките за развој, одржување, заштита и користење 
на комуналните објекти и инсталации; 

— донесува планови и програми за уредување, 
опремување и користење на градежното земјиште 
во согласност со Собранието на општината Охрид; 

— донесува самоуправни спогодби -за основите 
на долгорочните планови и програми за одржува-
ње, користење и развој на комуналните објекти и 
инсталации; 

— утврдува основи за изворите на потребните 
средства и мерки за нивно остварување; 

— донесува критериуми за формирање цени и 
предлага цени за вршење на комуналните услуги; 

— утврдува нормативи за користење и одржу-
вање на комуналните објекти и инсталации; 

— во согласност со Собранието на општината 
ја утврдува висината на надоместокот на трошо-
ците за уредување, опремување и употреба на гра-
дежното земјиште; 

— во согласност со Собранието на општината 
Охрид ја утврдува висината на надоместокот за 
користење на градежното земјиште. 

Заедницата во правниот промет има целосно 
овластување. 

За обврските на Заедницата солидарно се од-
говорни сите членови на Заедницата со своите 
здружени средства, а за обврските што Заедницата 
ги презела во поголема вредност од здружените 
средства одговорни се само оние членови кои се 
согласиле со таквите обврски. 

Заедницата ќе ја * застапува Насте Настески, 
секретар на СИЗ за комунално уредување — 
Охрид, со потполни овластувања, без ограничува-
ње, во склад со самоуправните општи акти на За-
едницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 262/81. (240) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за VIII одделение на име Светла-

на Ангелова, Кочани. (297) 
Индекс, бр. 2877, издаден од Филолошки фа-

култет — Скопје на име Неат Шефкета:, Кума-
ново. (298) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ван-
чо Тонев, Скопје. ' (299) 

Свидетелство за завршен испит и свидетел-
ство за I година, издадени од ЕМУЦ — Битола на 
име Јовески Миливој, Битола. (ЗОО) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 
Марковски, е. Сопотница, Демир Хисар. (301) 

Здравствена легитимација на име Трајковски 
Трајче, Куманово. (302) 

Здравствена легитимација на име Трајче дан-
чевски, Куманово. (304) 

Работна книшка на име Крстевска Гордица, 
Куманово. (305) 

Здравствена легитимација на име „ Трајковска 
Мирослава, Куманово. (306) 

Здравствена легитимација на име Уснија Ма-
мудевска, Куманово. (307) 

Здравствена легитимација на име Ангеловска 
Велика, Куманово. <308) 

Здравствена легитимација на име' Трајковиќ 
Стојан, е. Умин Дол, Куманово. _ . (309) 

Здравствена легитимација на име Маја Јова-
нова, е. Шлегово, Кратово. (310) 
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Ученичка книшка на име Вермашуешев Петар, 
Неготино. 1 (3,11) 

Здравствена легитимациа на име Исмаиљи Би-
љал, е. Д. Палчиште, Тетово. (312) 

Здравствена легитимација на име Гафури Ади-
ле, е. Селце, Тетово. (313) 

" Ученичка книшка на име Гафури ЏеиДат, е. 
Селце, Тетово. • (314) 

Свидетелство за I клас на име Мисими Гарип, 
е. Д. Палчиште, Тетово. (315) 

Здравствена легитимација на име Муамет Муф-
тари, Тетово. (316) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шабани 
Ал виј е, е. Пирок, Тетово. (317) 

Свидетелство за V одделение на име Мустафа 
Латифе, е. Пирок, Тетово. (318) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Нес-
лија Јанузи, Тетово. (319) 

Здравствена легитимација на име Ружди Ис-
мет, Тетово. (320) 

Здравствена легитимација на име Ќефеф Ајда-
ри, Тетово. (321) 

- Здравствена легитимација на име Несими Ра-
сим, е. Синичане, Тетово. (322) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кадри Шефит, е. Стримница, Тетово. (323) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
О. У. „Влазними" на име Србиноски Рајко. (324) 

Свидетелство за завршено VI одделение на име 
Демири Јакуп, е. Врапчиште, Гостивар. (325) 

Свидетелство за VIII одделение на име Адеми 
Али, е. Дебреште, Гостивар. (326) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Јонузи Мазлам, е. Жировница, Гостивар. (327) 

Ученичка книшка за III одделение на име'Име-
ри Кевсера, е. Жировница, Гостивар. (328) 

Свидетелство за IV одделение на име Бари Си-
нани, е. Ломница, Грстивар. (329) 

Свидетелство за IV одделение . на им Селмани 
Хаељил, с.̂  Гурѓевиште, Гостивар. (330) 

Здравствена легитимација на име Јорданка 
Ристова, Виница. (331) 

Свидетелства за I и II година на име Јованов 
Иван, е. Злетово, Кочани. (332) 

Свидетелство за VII одделение на име Ташова 
Елена, Кочани. (333) 

Здравствена легитимација на име Тони Илиос-
ки, Прилеп. (335) 

Свидетелство за III клас, издадено од Хемиско 
училиште на име Петрески Марјан, Прилеп. (336) 

Лична карта на име Марија Гусакоска, е. М. 
Коњари, Прилеп. - (337) 

Свидетелство за VIII одделение на име Микрес-
ки Душан, е. Долнени, Прилеп. (338) 

Здравствена легитимација на име Миле Макси-
мовски, Куманово. (339) 

Свидетелство за I година на име Шабани Ре-
шат, Куманово. (340) 

Здравствена легитимација на име Фардези Ре-
цепи, Куманово. (341) 

Свидетелства за III и IV година на име Емини 
Ејуп, е. Слупчане, Куманово. (342) 

'Здравствена легитимација на име Даринка 
Станковска, Куманово. (343) 

Книшка на име Сушмановска Ремзиј а,~ Кума-
ново. (344) 

Свидетелство за VIII одделение на име Орце 
Стојчев, е. Филиповце, Кратово. (345) 

Свидетелство за VI одделение на име Јованчо 
Бризевски, Берово.' (347) 

Свидетелство за I клас на име Бачевски Бран-
ко, е. чСмојмирово, Берово. (348) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Дав-
чева Сунчица, Неготино. (349) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗОО — 
Скопје на име Демир Бајрами, Скопје. (350) 

Чекови од Југобанка — Скопје по тековна 
сметка 8015-15-50-00072*0 на име Златимир Дим-
чевски, Скопје. (351) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ису-
ф и Рамадан, Скопје. (352) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА , ОШ 
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Свидетелство за У Ш одделение, издадено од О. 
У. „Рајко Жинзифов" — Скопје на име Љупчо 
Ра ј невски, Скопје. (353) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О. 
У. „РаЈко Жинзифов" — Скопје на име Зорица 
Рајчевска, Скопје. <354) 

Ученичка книшка за II одделение, издадено од 
О. У, „29 Ноември" — Скопје на име Горан Та-
севски, Скопје. (355) 

Свидетелство за IV одделение на име Славеска 
Грозда, е. Крајници, Титов Велес. (356) 

Ученичка книшка од I до IV одделение на име 
Цуровска Даница, е. Ново Село, Титов Велес. (357) 

Ученичка книшка на име Павлина Полизов-
ска, е. Русиново, Берово. (358) 

Документ на име Бранко Еракилов, Титов Ве-
лес. (359) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ме-
лов Панче, Неготино. (360) 

Документи на име Бинова Велика, е. Криво-
лак, Неготино. (361) 

Здравствена легитимација на име Таири Имер, 
е. Камењане, Тетово. (362) 

Здравствена легитимација на име Ферати Бде-
нија, е. Камењане, Тетово. (363) 

Свидетелство на име Муниши Агим, е. Пирок, 
Тетово. (365) 

Свидетелство за VIII одделение на име Срби-
носки Тонче, е. Брвеница, Тетово. (366) 

(Свидетелство на име Беадин Души, е. Милети-
но, Тетово. (367) 

Свидетелство за IV одделение на име Велиу 
Енвер, е. Милетино, Тетово. (368) 

Свидетелство за IV одделение на име Велиу 
Шопи, е. Милетино, Тетово. (369) 

Свидетелство за IV одделение на име Мисими 
Сафете, е. Г. Седларце, Тетово. (370) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О. 
У. „Лирија" на име Рефет Ајрулаи, е. Г. Седлар-
це, Тетово. <371) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од О. 
У. „Братство" на име Сабедин Фаризи, *с. Чело-
пек, Тетово. (372) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Феиме Садики, е. Пирок, Тетово. (373) 

Здравствена легитимација на име Адеми Сабри, 
Тетово. (374) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Адеми Сенан, е. Боговиње, Тетово. (375) 

Здравствена легитимација на, име Деари Фери-
де, е. Г. Седларце, Тетово. (376) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Влазерими" на име Сулејман Руж-
ди, е. Падалиште, Гостивар. (378) 

Здравствена легитимација на име Халили Бу-
курије, е. Вруток, Гостивар. (379) 

Свидетелство за VII одделение на име Имери 
Џеват, е. Жировница, Гостивар. (380) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
О. У. „Влазними" на име Ислами Јашар, е. Трново, 
Гостивар. (381) 

Свидетелство за V одделение на име Садики 
Мислими, е. Добридол, Гостивар. (382) 

Свидетелство за V одделение на име Души 
Муамер, Гостивар. (383) 

КОНКУРСИ 

Ус ЛОШ' 

1. За избор и именување на индивидуален ра-
ботоводен орган (директор) на РО покрај општите 
услови утврдени со Законот за работни односи, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посеони услови: 

— да има висока стручна спрема, дипл. рудар-
ски инженер, дипломиран економист; 

— да има најмалку 6 години работен стаж од 
кои најмалку 4 години на раководно работно место 
во производството; 

— да поседува организаторски способности; 
— да е морално-политички подобен за имену-

вање индивидуален работоводен орган; 
— да не е осудуван и да не е под истрага. 
2. За избор на технички директор, покрај - оп-

штите услови утврдени со Законот за работни од-
носи, кандидатот треба да ги исполнува и следни-
те посебни услови: 

— да има висока стручна подготовка — дипл. 
рударски инженер; 

— да има работно искуство од најмалку 5 год. 
во струката. 

Со пријавата кандидатите треба да ги доста-
ват следните документи: 

— диплома за образование и стручна подго-
товка; 

— потврда за работен стаж и работно искуство; 
— уверение дека не е осудуван и не е под 

истрага. 
Пријавите со комплетираните документи да се 

доставуваат на адреса: Рудници „Бентомак" — 
Крива Паланка'' (Конкурсна комисија). 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. (323) 

Врз основа на одлуката на Работничкиот со-
вет на Рудници „Бентомак" — Кр. Паланка, број 
0202-3033/5 од 29 септември 1982 година. Конкурс-
ната комисија за избор и именување на индиви-
дуален работоводен орган (директор) и технички 
директор 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и именување на директор и технич-
ки директор на РО Рудници „Бентомак" — 
Крива Паланка 

Собранието на Земјоделската задруга „Славеј", 
село Мешеишта — Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на директор 
Покрај со Законот пропишаните услови, кан-

дидатот да ги исполнува и следните услови: 
— да има виша или средна школска подготов-

ка и 2 години работно искуство во земјоделието; 
— да е морално политички подобен и да ја 

познава проблематиката на село. 
— Некомплетираните документи нема да бидат 

земени во разгледување. (324) 

Комисијата за избор и именување на Собра-
нието на општина Прилеп 

СООПШТУВА 

дека Собранието на општина Прилеп (ќе вр-
ши избор на еден судија во Општински суд — 
Прилеп 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови — пре-
чистен текст („Службен весник на СРМ" бр. 17/79) 
пријавите да ги доставуваат до Комисијата за из-
бор и именување на Собранието на општина При-
леп, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на Соопштението ве „Службен гласник на општи-
на Прилеп", односно од 7 октомври 1982 година 
заклучно со 21 октомври 1982 година, (325) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

553. Декларација по повод масакрот во Па-
лестинските логори Сабра и Шатила — 721 

554. Закон за посебниот данок на промет на 
производи и услуги — — — — — — 721 

555. Закон за определување орган за дава-
ње согласност банките да даваат кре-
дити за покривање на пречекорувањата 
во финансирањето на инвестициите до 
крајот на 1982 година — — — — — 725 

556. Одлука за измени на Одлуката за под-
готвување и донесување измени и до-
полнувања на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија 
од 1981 до 1985 година — — .— — 726 

557. Одлука за компензација на дел од зго-
лемените трошоци на работењето — — 726 

558. Решение за именување републички со-
ветник во Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Маке-
донија — — — — — — — — — 726 

559. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и гра-
дежништво —> — — — — — — — 726 

560. Решение за дополнување на Решението 
за определување здравствени и други ор-
ганизации за вршење испитување на 
здравствената исправност над прехран-
бените продукти и над предметите за 
општа употреба — — — — — — 726 

561. Решение за именување секретар на Ви-
шиот суд на честа — — — — — — 727 

562. Решение за разрешување од должнос-
та на секретар на Вишиот суд на честа 727 

563. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 111/82 од 9 септември 1982 го-
дина — — — — — — — — — 727 

564.. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр, 247/81 од 9 септември 1982 го-
дина — — — — — — — — — 727 

565. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 157/81 од 9 септември 1982 го-
дина _ _ _ _ _ _ _ _ — — 728 
Исправка на Наредбата за утврдување на 
факторот за пресметување на вистински-

' от приход од земјоделска дејност — — 729 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

КИЧЕВО 

285. Одлука за утврдување основици за прес- 4 

метување и плаќање придонес за здрав-
ствено осигурување и за остварување 
на права од тоа осигурување — — — 729 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

располага со следните изданија: 
УСТАВ НА СФРЈ 
— со амандмани — 
УСТАВ'НА СРМ 
— со амандмани — Цена 150,00 динари 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ и 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања и со регистар на поимите — 

Цена 180,00 динари 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Цена 200,00 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 
— со коментар — Цена 350,00 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
— со објаснувања — Цена 160 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања Цена 85 динари 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ 
за периодот од 1981 до 1985 година 
— со експозе — Цена 98 динари 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 »динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и, со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

ГОСТИВАР 

286. Одлука за измена на Одлуката бр. 
0801-63 од 10 март 1982 година и нама-
лување на стапката на придонесот за 

. вработување од 0,75% на 0,70у/о на бруто 
личниот доход — — — — — -г— — 730 

РАДОВИШ 
287. Одлука за измена и дополнување на 

Одлуката за стапките и тарифите на 
придонесите за здравствено 'осигурува-
ње на работниците и стапките на посеб-
ниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за 1982 го-
дина — — — — — — — — — 730 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цеца 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ —- 91000 Скопје. По уплата на 
парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


