
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 4 ноември 1977 
С к о п ј е 

Број 38 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
22 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

514. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилувањ.е, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 26 октомври 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Благоја Никола Чоревски, од Титов Велес, 
2. Полихронис Коста Димитријадес, од Солун. II 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 
една година и шест месеци на: 

1. Ацо Боро Гогов, од Скопје. III 

Изречената казна се намали за една година и 
шест месеци на: 

1. Костадин Трајан Илиев, од Радовиш. 

IV 
Изречената казна се намали за 1 година на: 
1. Ристо Никола Џаџов, од с. Разловци, 
2. Фиданчо Славе Велевски, од с. Нов Истев-

Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Демирали Неби Велуровски, од с. Јурумлери, 
2. Василе Крсте Наумовски, од Прилеп, 
3. Димитар Драган Игновски, од Титов Велес, 
4. Драган Бранко Софрониевски, од Кичево. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Костадин Иван Симјановски, од Кичево. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната му се намали за 

2 години на: 
1. Јанис Петрос Петридис, од Скопје. 

VIII 
Изречената казна затвор од 3 месеци им се за-

мени со условна осуда, со тоа што таа нема да се 
изврши ако осудените во рок од 1 година не сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Горѓи Јованов Спасовски, од Пехчево, 
2. Никола Ангеле Трпевски, од с. Велгошти, 
3. Алексо Јован Трчајлажовски, од с. Сопот-

ница. 
IX 

Изречената казна затвор од 2 месеци и се за-
мени со условна осуда со тоа што таа нема да се 
изврши ако осудената во рок од 1 година не стори 
ново кривично дело на: 

1. Нада Цветан Бошњаковска, од Охрид. 

X 
Неиздржаниот дел од казната затвор во трае-

ње од 6 месеци му се заменува со условна осуда 
со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во 
рок од 1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Венко Христо Недановски, од Ресен. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 06-560 
26 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

515. 
Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за 

распоредот на девизите утврдени за потребите на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА 
НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ 
НЕМА ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ВО 1977 ГОДИНА 

1. Во Девизната резерва се пренесуваат деви-
зите утврдени за стоковни и нестоковни плаќања 
што одделни корисници нема да ги искористат во 
1977 година и тоа: 

1) Радио-телевизија — Скопје 3.100.000 дин. 
2) Општата заедница на образова-

нието - Скопје 2.000.000 
3) Републичкиот хидрометеоро-

лошки завод — Скопје 1.424.000 „ 
4) Републичката заедница на 

здравството и здравственото 
осигурување — Скопје 1.500.000 „ 

5) Републичкиот завод за технич-
ка соработка — Скопје 830.000 „ 

6) Институтот за градежништво 
- Скопје ^ 400.000 

ВКУПНО: 9.254.000 дин. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-1982/6 
2 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с, р. 

Ј 
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516. 
Врз основа на член 8, став 2 од Законот за обез-

бедување средства за финансирање на Програмата 
за изградба и купување станови за работниците 
и функционерите во републичките органи и во оп-
штествено-политичките организации за периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/76) и член 169 став 2 од Деловникот на Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/76), Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ И ЗА ЗАЕМ ЗА 
СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Извршниот совет е согласен, за извршување 

на Програмата за изградба и купување станови 
за работниците и функционерите во републичките 
органи и во општествено-политичките организации 
за периодот од 1976 до 1980 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 38/76), републичкиот секретар за 
финансии да склучи: 

1. Договор за кредит во износ од 20.000.000 ди-
нари врз основа на орочување на средствата во из-
нос од 10.000.000 динари од придонесот за станбена 
изградба од личните доходи на работниците и 
функционерите во органите и организациите што 
се финансираат од Републичкиот буџет. 

2. Договор за заем со Самоуправната интересна 
заедница на становањето на град Скопје (Заедница-
та), во износ од 10.000.000 динари, кои да се оро-
чат во Стопанската банка — Филијала Скопје, пре-
ку Заедницата, за добивање на станбен кредит. 

Средствата од кредитите од претходниот став 
ќе се користат за купување и изградба на станови 
преку Заедницата, за решавање на станбените пра-
шања на работниците и функционерите во репуб-
личките органи и во општествено-политичките ор-
ганизации од точка 2, потточка 1 на Програмата од 
став 1 на овој член. 

Член 2 
Договорите за кредитите од член 1 на оваа 

одлука, републичкиот секретар за финансии ќе ги 
склучи со Заедницата, под условите утврдени од 
Стопанската банка — Филијала Скопје. 

Член 3 
Кредитите од член 1 на оваа одлука ќе се от-

платуваат од средствата на Републичкиот буџет 
предвидени за оваа намена со Законот за обезбе-
дување средства за финансирање на Програмата 
за изградба и купување на станови за работниците 
и функционерите во републичките органи и во 
оиштествено-политичките организации, преку Заед-
ницата, а заемот — од придонесите за станбена из-
градба од личните доходи на работниците и функ-
ционерите во органите и организациите кои се ф и -
нансираат од Републичкиот буџет, што ќе се упла-
туваат во Заедницата во 1978 и 1979 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-2270/1 
24 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

517. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на алинејата 3 на точка 
8 под „Б" и на точката 12 под „В" на оддел И од 
Правилникот за критериумите и мерилата за рас-
пределба на личните доходи, кој е составен дел на 
Самоуправната спогодба за основите и мерилата за 
стекнување и распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи, склучена 
од работниците на Основната организација на 
здружениот труд „Хирургија" во состав на Орга-
низацијата на здружениот труд Градска болница 
во Скопје на 30 јули и на 18 август 1976 година, 
по одржаната јавна расправа на 20 септември 1977 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА алинејата 3 на точка 8 
под ,,В" на оддел II од Правилникот за критериу-
мите и мерилата за распределба на личните доходи, 
кој е составен дел на Самоуправната спогодба за 
основите и мерилата за стекнување и распоредува-
ње на доходот и распределба на средствата за лич-
ни доходи, склучена од работниците на Основната 
организација на здружениот труд „Хирургија" во 
состав на Организацијата на здружениот труд 
Градска болница во Скопје на 20 јуни и на 18 
август 1976 година. 

2. СЕ УКИНУВА точката 12 под „В" на оддел 
II од Правилникот за критериумите и мерилата за 
распределба на личните доходи, кој е составен 
дел на Самоуправната спогодба за основите и ме-
рилата за стекнување и распоредување на доходот 
и распределба на средствата за лични доходи, 
склучена од работниците на основната организа-
ција на здружениот труд „Хирургија" во состав 
на Организацијата на здружениот труд Градска 
болница во Скопје на 30 јуни и на 18 август 1976 
година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Хирургија" во состав на Организа-
цијата на здружениот труд Градска болница во 
Скопје на начинот пропишан за објавување на са-
моуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на алинејата 3 на 
точка 8 под „В" и на точката 12 под „В" на оддел 
II од правилникот означен во точките 1 и 2 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нивната уставност и законитост. 

5. На јавната расправа. Судот на основа спи-
сите и искажувањата на овластените претстав-
ници на учесниците во постапката утврди дека со 
алинејата 3 на точка 8 под „В" на оддел II од оспо-
рениот правилник, како составен дел на означена-
та самоуправна спогодба, по основот стручност (сте-
пен на образование) на работникот со завршена 
средна стручна подготовка за одредено занимање 
(специјализиран стручен работник) му се опреде-
лени 90 бода, додека на работникот со завршено 
средно образование (стручен работник — специја-
лист) по истиот основ му се определени НО бода. 

Според ставот 1 на член 7 од Законот за сред-
ното образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/70, 39/71, 53/73 и 17/74) средното образо-
вание што го организираат училиштата и другите 
установи и организации за средно образование, за 
кое е утврдено дека ги исполнуваат условите за 
вршење образовно-воспитна дејност пропишана со 
овој закон (верифицирани установи) добиваат оп-
што признание од општествената заедница. Со 
членот 17 од овој закон е предвидено дека учи-
лишта за средно образование се: стручните учи-
лишта за одделни занимања и струки во стопан-
ството и општествените служби, гимназиите и умет-
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ничките училишта. Според членот 193 од истиот 
закон на лицата кои до истекот на рокот пред-
виден во членот 192 на овој закон (19 октомври 
1971 година) се здобиле со образование во некое 
од постојните училишта и други установи и орга-
низации според наставниот план и програма што 
биле одобрени од надлежен орган, им се признава 
средно образование во смислата на овој закон. 

Судот смета дека средно образование во смис-
лата на Законот за средното образование им се 
признава на сите оние лица кои до 19 октомври 
1971 година се здобиле со образование во некое 
од постојните училишта и други установи и орга-
низации според наставниот план и програма што 
биле одобрени од надлежен орган. Затоа, при вред-
нувањето на работните места овие лица треба да 
се третираат како лица со средно образование во 
смислата на овој закон, односно при распредел-
бата на средствата за лични доходи на работниците 
во основната организација на здружениот труд по 
основот образование односно стручна подготовка 
на оваа категорија работници треба, во смислата 
на Законот за средното образование, да им се опре-
делува ист број на бодови како и на оние работ-
ници кои со средно образование се здобиле преку 
редовно школување во траење од четири години. 

Со оглед на тоа што со алинејата 3 на точка 
8 под „Б" на оддел II од правилникот во состав 
на оспорената самоуправна спогодба на работници-
те со завршено средна стручна подготовка за оп-
ределено занимање им е определен помал број на 
бодови (90) во споредба со работниците со заврше-
но средно образование (НО), Судот оцени дека на 
стручната подготовка на работниците со завршена 
средна стручна подготовка за определено зани-
мање не и е дадено исто општествено признание 
како и на работниците со завршено средно образо-
вание и дека поради тоа таа не е во согласност со 
членовите 7, 17 и 193 од Законот за средното обра-
зование. 

Судот на расправата утврди исто така дека со 
членот 54 од оспорената спогодба е определен про-
цент на учество на работникот во распределбата на 
средствата за лични доходи по основот минат труд, 
и тоа во зависност од работниот стаж и дека со 
точката 12 под „Б" на оддел II од правилникот на 
самоуправната спогодба, како нејзин составен дел, 
е предвидено основот работно искуство изразено во 
работен стаж да се вреднува исто како и минатиот 
труд со ист процент. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој работник во согласност со начелото 
на распределба според трудот и со порастот на 
продуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд му припаѓа од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд личен 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 основ-
ната организација. Со ставот 1 на член 4 од со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 22/73) е предвидено дека работниците во ос-
новната организација на здружениот труд ги утвр-
дуваат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи на работниците. 

Судот смета дека учеството на работникот во 
распределбата на средствата за лични доходи од не-
говиот тековен труд по основ работно искуство се 
утврдува во зависност од стажот пропишан како 
потребен за вршење на работи на соодветното ра-
ботно место, а не според должината работен стаж 
на работникот. Затоа, учеството на работникот во 
распределбата на средствата за лични доходи од 
неговиот тековен труд по основот работно искуство 

не може да се утврдува со примена на сосема исто-
ветен критериум како и по основот минат труд. 

Со оглед на тоа што со точката 12 под „В" на 
оддел II од Правилникот за критериумите и ме-
рилата за распределба на личните доходи е пред-
видено основот работно искуство изразен во рабо-
тен стаж да се утврдува со примена на сосема исто-
ветен критериум како и по основот минат труд, 
Судот оцени дека таа не е во согласност со устав-
ното начело за распределба според вложениот труд 
и резултатите од трудот утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 34/77 Претседател 
20 септември 1977 година на Уставниот суд на 

Скопје Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

518. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за кон-
кретна распределба на станови за работни луѓе со 
ниски доходи во семејството, донесен од собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на ста-
новање во Прилеп на седницата одржана на 15 
јуни 1976 година, по одржаната јавна расправа на 
21 септември 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за конкретна 
распределба на станови за работни луѓе со ниски 
доходи во семејството, донесен од собранието на 
Самоуправната интересна заедница на становање 
во Прилеп на седницата одржана на 15 јуни 1976 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Самоуправната интересна за-
едница на становање во Прилеп на начинот пропи-
шан за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на алинејата 2 на став 1 
на член 3 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нејзината уставност и законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
оспорениот правилник се утврдени условите и об-
јективните критериуми за конкретна распределба 
на становите во организациите основачи на самоуп-
равната интересна заедница на становање. 

Со точките 1 и 5 на членот 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на становање 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74) е предвидено 
заедницата на становањето да ја утврдува поли-
тиката на станбената изградба во согласност со оп-
штествените планови на општествено-политичките 
заедници, да ја утврдува програмата и да ги рас-
поредува средствата за остварување на поповолни 
услови за станбена изградба за потребите на работ-
ните луѓе со пониски доходи од оние организации 
на здружениот труд кои не располагаат со пот-
ребните средства за таа цел, како и за надомес-
тување на дел од станарината на работните луѓе 
и граѓаните со пониски доходи. Според ставот 1 
на член 42 од Законот за станбените односи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/73) давателот на стан 
на користење со општ акт го утврдува начинот, 
условите и редот на првенство за давање станови 
на користење. 

Судот смета дека самоуправната интересна за-
едница на становање со закон е овластена да ја 
утврдува политиката на станбената изградба и да 
ги распоредува средствата за остварување на попо-
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волни услови за станбена изградба за потребите на 
работните луѓе со пониски доходи за работниците 
од оние организации на здружениот труд кои не 
располагаат со потребните средства за таа цел т. е. 
да врши глобална распределба на средствата наме-
нети за решавање на станбени прашања. Според 
тоа, таа со закон не е овластена со свои акти да 
врши конкретна распределба на становите. Оваа 
распределба, според мислењето на Судот, ја вршат 
организациите на здружениот труд, кои од гло-
балната распределба добиле стан, и тоа според на-
чинот, условите и редот на првенство утврдени со 
овој самоуправен општ акт. 

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник 
Самоуправната интересна заедница на становање 
во Прилеп ги утврдила начинот и условите за кон-
кретна распределба на становите за работните лу-
ѓе со ниски доходи во семејството, Судот оцени де-
ка тој не е во согласност со точките 1 и 5 од За -
конот за самоуправните интересни заедници на ста-
новање и со ставот 1 на член 42 од Законот за 
станбените односи. 

Судот на расправата посебно утврди дека со 
алинејата 2 на став 1 на член 3 од оспорениот пра-
вилник е предвидено, како услов за добивање на 
стан, работниците да имаат постојано место на ж и -
веење на подрачјето на општина Прилеп најмалку 
10 години и да имаат својство на работник во здру-
жениот труд најмалку 5 години. 

Судот смета дека работните луѓе основаат са-
моуправни интересни заедници во станбената об-
ласт заради задоволување на своите лични и за-
еднички потреби и интереси и заради усогласување 
на трудот во оваа област со тие потреби и интере-
си и дека правата, обврските и одговорностите во 
меѓусебните односи во овие заедници се уреду-
ваат со самоуправни акти на заедницата. Меѓутоа, 
со овие акти не може да се повредува Уставот и за-
конот т. е. со пропишување на такви услови за 
стекнување на право на стан не може некои работ-
ници да се стават во понеповолна положба во однос 
на другите работници. 

Со оглед на тоа што со алинејата 2 на став 1 
на член 3 од оспорениот правилник како услов за 
здобивање на стан е предвидено работникот да има 
постојано место на живеење на подрачјето на оп-
штината Прилеп најмалку 10 години и својство на 
работник во здружениот труд најмалку 5 години, 
Судот смета дека со тоа некои работници за оп-
ределен период се исклучени од распределбата на 
становите иако овие станови се резултат и на нив-
ниот труд и придонес, со што очигледно се соз-
дава нееднаквост меѓу овие работници и оние кои 
учествуваат во таа распределба. Поради тоа Судот 
оцени дека оваа одредба од оспорениот правилник 
не е во согласност со уставното начело на еднак-
вост на граѓаните во нивните права, утврдено во 
членот 204 и во алинејата 9 на став 3 на оддел II 
од Основните начела на Уставот на СР Македонија, 
како и со ставот 3 на член 14 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд. 

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

У. бр. 39/77 
21 септември 1977 година 

Скопје 

519. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спогод-
ба за заедничките основи и мерила за распределба 
на личните доходи на работниците во Организа-
цијата на здружениот труд Медицински центар во 
Кавадарци, утврдена од советот на центарот на сед-
ницата одржана на 18 ноември 1974 година, по одр-
жаната јавна расправа на 21 септември 1977 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за за-
едничките основи и мерила за распределба на лич-
ните доходи на работниците во Организацијата на 
здружениот труд Медицински центар во Кавадар-
ци, утврдена од советот на центарот на седницата 
одржана на 18 ноември 1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Медицинскиот центар во Кава-
дарци на начинот пропишан за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на самоуправната 
спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, 
посебно на членот 22 од спогодбата, затоа што ос-
новано се постави прашањето за нејзината устав-
ност и законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека оспо-
рената самоуправна спогодба е донесена од страна 
на советот во потесен состав на Медицинскиот цен-
тар во Кавадарци. 

Со ставовите 1 и 2 на член 23 од Уставот на 
СР Македонија е предвидено дека работниците во 
основната организација на здружениот труд ги ут-
врдуваат основите и мерилата за распоредување на 
доходот и основите и мерилата за распределба на 
средствата за своите лични доходи и дека работ-
ниците во основната организација на здружениот 
ТРУД утврдуваат со работниците во другите органи-
зации на здружениот труд заеднички основи и ме-
рила за распоредување на доходот и за распредел-
ба на средствата за лични доходи. Со членот 4 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/73) е предвидено работниците во ос-
новната организација на здружениот труд со само-
управна спогодба да ги утврдуваат основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи. Најпосле, со членот 463 од Законот за здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76) е 
предвидено работниците во основната организација 
на здружениот труд со референдум да одлучуваат 
и за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи. 

Судот смета дека за утврдување на основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи во основната организација на здружениот 
труд одлучуваат, како за неотуѓиви права, исклу-
чиво работниците со склучување на самоуправна 
спогодба по постапка утврдена со закон. 

Со оглед на тоа што оспорената самоуправна 
спогодба ја утврдил советот во потесен состав на 
Медицинскиот центар во Кавадарци, Судот оцени 
дека таа во целина не е во согласност со ставо-
вите 1 и 2 на член 23 од Уставот на СР Македо-
нија, членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд и со 
членот 463 од Законот за здружениот труд. 

На расправата Судот посебно утврди и тоа де-
ка оспорената самоуправна спогодба содржи осно-
ви и мерила за распределба на личните доходи, 
но само за утврдување на претпоставениот придо-
нес, а не и за наградување според конкретните ре-
зултати т. е. според реализираниот труд. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 
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Според членот 22 од Уставот на СР Македонија 
на секој работник, во согласност со начелото за 
распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд, му припаѓа од доходот на ос-
новната организација на здружен труд личен 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 зголемува-
њето на доходот на основната организација. Сог-
ласно ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд на работникот му припаѓа личен доход во 
согласност со начелото за распределба според тру-
дот и порастот на продуктивноста на неговиот и на 
вкупниот општествен труд и со начелото на соли-
дарноста на работниците сразмерно со резултатите 
од неговиот труд и личниот придонес што го дал 
со својот тековен и минат труд и со тоа придонел 
за зголемувањето на доходот во основната органи-
зација и на вкупниот општествен доход. Според 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд личниот доход на работникот се утврдува спо-
ред резултатите од неговиот труд и според него-
виот личен придонес што со својот тековен труд и 
со управувањето и стопанисувањето со општестве-
ните средства, како и со својот и општествен ми-
нат труд го дал за зголемувањето на доходот на 
основната организација, во согласност со начелото 
на распределба според трудот и сразмерно со по-
растот на производноста на својот труд и на тру-
дот на работниците во другите основни" организа-
ции со кои ги здружил трудот и средствата и на 
вкупниот општествен труд. 

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправна 
спогодба не се предвидени основи и мерила за рас-
пределба на личниот доход во зависност од постиг-
натите резултати во вршењето на работата и работ-
ните задачи, Судот оцени дека таа не е во соглас-
ност и со начелото за распределба според трудот 
содржано во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија, во ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд. 

Најпосле, Судот на расправата посебно утврди 
дека со членот 22 од оспорената самоуправна спо-
годба е определено на работник кој зазема работно 
место за кое не го исполнува условот во поглед на 
стручната подготовка, почетната основа на лич-
ниот доход да му се намалува и тоа на работници-
те со работно искуство до 20 години 15'%, а на ра-
ботниците со работно искуство над 20 години 10%. 

Имајќи ги предвид погореозначените уставни 
и законски одредби, Судот смета дека личниот до-
ход на работникот зависи од резултатите на тру-
дот што тој ги постигнал со својот тековен и ми-
нат труд и со тоа дал личен придонес во зголему-
вањето на доходот на основната организација. Лич-
ниот доход се утврдува според сите основи и ме-
рила кои работниците ги утврдиле. Еден од основи-
те е и образованието. Затоа, доколку еден работ-
ник врши работи односно работни задачи за чие 
вршење нема соодветно образование, може да му 
се намали личниот доход за определен процент, но 
само по основот образование, а не и по другите 
основи (од целиот личен доход). Со други зборови, 
работниците можат со самоуправна спогодба да ги 
предвидат стручната подготовка и работното ис-
куство како услов за стекнување својство на работ-
ник во здружениот труд. Тие исто така можат да 
предвидат по основите стручна подготовка и ра-
ботно искуство работник да добива бодови според 
стручната подготовка и работното искуство што 
работникот фактичко го има, а не според стручна-

та подготовка и работното искуство што со актот 
за систематизација на работните места се бара за 
определено работно место. Ваквото определување 
Р1е е противуставно и незаконито, бидејќи при утвр-
дувањето на претпоставениот придонес на работ-
никот треба да биде земено предвид влијанието 
што врз работниот придонес го има степенот на 
стручната подготовка, односно работното искуство 
што работникот фактичко го има, а не степенот на 
стручната подготовка и определеното искуство што 
се предвидени со актот за систематизација на ра-
ботното место. Ова затоа што, се претпоставува 
дека придонесот на работникот со повисока стручна 
подготовка, односно работното искуство е поголем 
од придонесот на работникот со пониска стручна 
подготовка односно помало работно искуство, што 
не значи дека врз основа на критериумите и мери-
лата за конечна распределба на личниот доход ра-
ботникот не ќе може да оствари соодветен доход 
на основа својот фактичен придонес. 

Со оглед на тоа што со членот 22 од оспоре-
ната самоуправна спогодба на работник кој врши 
работи односно работни задачи за кои нема соод-
ветно образование му се намалува определен про-
цент од целокупниот личен доход, а не само по ос-
новот образование, Судот оцени дека тој не е во 
согласност со уставното начело за распределба спо-
ред вложениот труд и резултатите од трудот, утвр-
дено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
и во членот 126 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 51/77 
21 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

520. 
Уставниот суд на Македонија, на основа алине-

јата 1 на став 1 на член 20 во врска со алинејата 2 
на член 15 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржа-
на на 28 септември 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 18 од Самоуправната 
спогодба за основите и мерилата за условите за 
стекнување и распределба на средствата за лична 
и заедничка потрошувачка на работниците во 
Стручната служба на Општинската заедница на 
вработувањето во Струмица, склучена од работници-
те во стручната служба на 17 јули 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Стручната служба на Општин-
ската заедница на вработувањето во Струмица на 
начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 53/77 од 8 ју-
ни 1977 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на членот 18 од самоуправ-
ната спогодба означена во точката 1 на оваа одлу-
ка затоа што основано се постави прашањето за не-
говата согласност со членот 23 од Уставот на СР 
Македонија, со ставот 1 на член 5 од сојузниот За-
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд и со ставот 1 на член 466 од Законот 
за здружениот труд. 
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4. Во претходната постапка и на седницата од 
28 септември 1977 година Судот утврди дека со 
означената самоуправна спогодба се утврдени ос-
нови и мерила за условите за стекнување и рас-
пределба на средствата за лична и заедничка пот-
рошувачка во стручната служба на заедницата на 
вработувањето во Струмица, основи и мерила за 
утврдување на работниот придонес на работникот и 
неговото учество во распределба на средствата. Раз-
гледувајќи ја понатаму самоуправната спогодба 
Судот утврди дека во нејзиниот член 11 како ос-
нови за утврдување на личниот доход на работни-
ците се определени: стручност, обем и сложеност 
на работата и умствени и физички напори, а во 
членот 14 се разработени овие основи и се опреде-
лени мерила за секој основ, а даден е и табеларен 
преглед со бодовната вредност на работните места. 
Судот, меѓутоа, утврди дека со членот 18 од оспо-
рената спогодба е предвидено за одделни работни 
места работната заедница да може, по предлог на 
секретарот на општинската заедница на вработу-
вањето со посебна одлука да определи додатни бо-
дови за сложеност, одговорност, раководење и ква-
литет во работата. Според мислењето на Судот 
оваа одредба содржи елементи за измена на само-
управната спогодба затоа што кога однапред се ут-
врдени основите и мерилата за распределба на 
личниот доход со определување на додатни бо-
дови се менуваат веќе утврдените мерила. 

Согласно ставот 1 на член 5 од сојузниот За -
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73), 
предлогот на самоуправната спогодба го подготву-
ва работничкиот совет, а согласно ставот 1 на член 
466 од Законот за здружениот труд предлог-актот 
на основната организација, за кој работниците од-
лучуваат со лично изјаснување, го утврдува работ-
ничкиот совет во основната организација, ако со 
закон или статутот на основната организација не е 
определено предлог-актот да го утврдува комисија 
или друго тело што ќе го изберат работниците. 

Со оглед на тоа што со членот 18 од спогодбата 
е предвидено дека работната заедница донесува од-
лука за определување додатни бодови на предлог 
на секретарот на заедницата на вработувањето а 
не од работничкиот совет или друго тело што ќе 
го избираат работниците, односно со определува-
њето на додатните бодови се менуваат веќе утврде-
ните мерила во спогодбата, а притоа измената во 
спогодбата не е извршена во согласност со постап-
ката за донесување на спогодбата, Судот оцени 
дека не е во согласност со членот 23 од Уставот на 
СР Македонија, со ставот 1 на член 5 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд како и со ставот 1 на член 466 од 
Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија, Судот ја донесе на седница без 
претходно одржување на јавна расправа затоа што 
оцени дека за натамошното разјаснување на сос-
тојбата на работите по предметот не е неопходно 
присуството на учесниците во постапката. 

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

У. бр. 53/77 
28 септември 1977 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Петар Лештаров, с. р. 

521. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на точката XI од Одлуката за формира-
ње на комисии како помошни тела на работничкиот 
совет, донесена на 3 март 1976 година од работнич-
киот совет на Индустријата за кожи „Борис Кид-
рич" од Битола, на седницата одржана на 6 ок-
томври 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката XI од Одлуката 
за формирање на комисии како помошни тела на 
работничкиот совет донесена од работничкиот совет 
на Индустријата за кожи „Борис Кидрич" од Би-
тола на 3 март 1976 година, во времето на нејзиното 
важење не била во согласност со сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд како и со Законот за здружениот труд. 

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и 
одлука со која се поништува пропис или друг 
општ акт. 

3. Одлукава ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Индустријата за кожи „Борис Кид-
рич" од Битола на начинот пропишан за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

4. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несена претставка со барање да се поведе постапка 
за оценување законитоста на одредбата означена 
во точката 1 на оваа одлука затоа што била доне-
сена од работничкиот совет на работната органи-
зација. Подносителот на претставката смета дека 
изборот на дисциплинската комисија е во над-
лежност на работниците, а не работничкиот совет, 
па предложи Судот да ја поништи означената од-
редба, за да се отклонат негативните правни пос-
ледици со примената на таа одредба. 

5. Во претходната постапка и на седницата од 
6 октомври 1977 година, Судот утврди дека работ-
ничкиот совет на Индустријата за кожи „Борис 
Кидрич" од Битола со означената одлука извршил 
избор на повеќе комисии меѓу кои и комисија за 
заштита на работните обврски (дисциплинска ко-
мисија). Сите овие комисии, според одлуката, се 
конституирани како помошни тела на работничкиот 
совет. 

Судот исто така утврди дека во текот на постап-
ката, доносителот на актот, со одлука на работнич-
киот совет од 15 септември 1977 година, ја укинал 
оспорената точка XI од Одлуката за формирање 
на комисии како помошни тела на работничкиот со-
вет и притоа побара од Судот да ја запре постап-
ката. 

6. Разгледувајќи ја одлуката со која е укината 
оспорената одредба, Судот утврди дека со неа не 
е определен начинот за отстранување на последи-
ците од евентуалната незаконитост на оспорената 
одредба, односно работничкиот совет кога ја укинал 
оспоредната одредба не утврдил дали имаат правна 
важност одлуките и решенијата на дисциплинската 
комисија избрана според таа одредба. Со оглед на 
тоа, Судот одлучи, согласно ставот 2 на член 14 од 
Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, да не ја запре постапката, туку 
да ја користи можноста предвидена во ставот 2 на 
член 419 од Уставот на СР Македонија, според која 
Уставниот суд на Македонија може да ја оценува 
уставноста на законите и уставноста и законитоста 
на прописите и општите акти и на самоуправните 
општи акти што престанале да важат, ако од прес-
танокот на важењето до поведувањето на постапка 
не поминало повеќе од една година. 

7. Според ставот 2 на член 6 од сојузниот За -
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73), 
кога со самоуправната спогодба за меѓусебните од-
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носи на работниците во здружениот труд тоа е 
предвидено, за остварувањето на правата и обврс-
ските од меѓусебните односи од здружениот труд од-
редени со таа спогодба одлучуваат органите кои 
непосредно се избрани од работниците во основна-
та организација. Во ставот 1 на член 199 од Законот 
за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
53/76) е определено дека за утврдување на пов-
редите на работните обврски или на други повре-
ди на работната дисциплина, за утврдување на од-
говорноста и изречување на мерките за тие повреди 
во основната организација се формира дисциплин-
ска комисија. Според ставот 2 на член 200 од Зако-
нот за здружениот труд, претседателот и. другите 
членови на дисциплинската комисија ги избираат 
работниците на начинот на кој се избира работ-
ничкиот совет, а за времето утврдено со самоуправ-
ниот општ акт. 

8. Судот смета дека согласно членот 199 од За -
конот за здружениот труд дисциплинската комиси-
ја не претставува работно тело на работничкиот 
совет, туку е орган на организацијата на здруже-
ниот труд и како таква, во смислата на ставот 2 на 
член 200 од Законот за здружениот труд, мора да 
биде избрана непосредно од работниците во орга-
низацијата на здружениот труд. Судот исто така 
смета дека работничкиот совет вршејќи избор на 
членовите на дисциплинската комисија ги пречеко-
рил своите овластувања, па оцени дека оспорената 
точка XI од Одлуката за формирање на комисии 
како помошни тела на работничкиот совет, во вре-
мето на нејзиното важење, не била во согласност 
со ставот 2 на член 6 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд, 
а исто така и со ставот 2 на член 200 од Законот за 
здружениот труд. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија, Судот ја донесе на седница без 
одржување на јавна расправа затоа што оцени 
дека за натамошното разјаснување на состојбата 
на работите по предметот, не е неопходно присуст-
во на учесниците во постапката. 

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

У. бр. 98/77 
5 октомври 1977 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Петар Лештаров, с. р. 

522. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста на одлуката број 01-881, посебно на чле-
нот 5, донесена на 3 јуни 1976 година од работнич-
киот совет на Комуналното претпријатие „Водовод 
и бањи" во Битола, по јавната расправа одржана 
на 14 септември 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА одлуката број 01-881, посебно 
членот 5, донесена на 3 јуни 1976 година од работ-
ничкиот совет на Комуналното претпријатие „Во-
довод и бањи" во Битола, со која се укинати кон-
тролните водомери на корисниците на вода во згра-
ди со повеќе станови. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Комуналното претпријатие „Во-
довод и бањи" во Битола на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти на прет-
пријатието. 

3. По повод на поднесена претставка од група 
граѓани на Битола, Уставниот суд на Македонија 
со решение У. бр. 106/76 од 26 мај 1977 година по-

веде постапка за оценување уставноста на самоуп-
равниот општ акт означен во точката 1 од оваа 
одлука, посебно на неговиот член 5, затоа што осно-
вано се постави прашањето за нивната согласност 
со точката 20 од став 2 на член 185 и ставот 2 на 
член 260 од Уставот на СР Македонија. 

Во претходната постапка и на јавната расправа 
Судот утврди дека според членот 1 од оспорената 
одлука се укинуваат сите контролни водомери што 
ги поседуваат физичките лица во заедница на згра-
ди со повеќе станари, додека во членот 2 од оваа 
одлука е определено дека по нејзиното влегување 
во сила наплатувањето на потрошената вода исклу-
чиво ќе се врши според покажаната состојба на 
главниот водомер на зградата односно влезот. По-
натаму, според членот 3 од одлуката нема да се 
земат предвид индивидуалните уплати за потроше-
ната вода што се помали од фактурираната коли-
чина на потрошената вода од зградата односно вле-
зот, а уплатата за потрошената вода од зградата 
треба да се врши целосно од овластен претставник 
на заедницата на станарите и тоа на инкасантот 
или преку пошта. Во членот 4 од одлуката е опре-
делено дека начинот на распоредувањето на потро-
шената вода по индивидуални корисници во за-
едницата на станарите е право и обврска на сами-
те станари. Одлуката според членот 5 влегува во 
сила веднаш. 

Судот понатаму утврди дека според точката 20 
од став 2 на член 185 од Уставот на СР Македонија 
во општината, покрај другото, се определуваат и 
општите услови за вршење на дејностите на кому-
налните и сличните организации. Општите услови 
за вршење на комуналната дејност во областа на 
водоснабдувањето на Битола се уредени со Одлу-
ката за управување, одржување и користење на 
водоводот во Битола, донесена од Собранието на 
општина Битола на седницата одржана на 16 ја -
нуари 1967 година („Службен гласник на општина 
Битола" бр. 1/67). Во ставот 1 на член 15 од оваа 
одлука на Собранието на општина Битола е опре-
делено дека по барање за поставување на посебен 
водомер од страна на корисник на вода кој живее 
во зграда со повеќе станови и користи вода од 
заеднички приклучок преку заеднички водомер, 
комуналното претпријатие издава одобрение и ги 
одредува техничките услови за секој случај по-
себно. Според ставот 2 на овој член од одлуката 
изведувањето на ваквите приклучоци, монтирање-
то на водомерот и другите инсталации до водомер-
ната шахта ги врши барателот, а комуналното прет-
пријатие врши само прегледување и непосредно 
приклучување. Тршоците во врска со поставува-
њето на посебниот водомер, согласно ставот 3 на 
член 15 од одлуката, паѓаат на товар на корис-
никот. 

Според тоа, прашањето за правото на корис-
ниците на вода во згради со повеќе станови да 
поставуваат посебни водомери и условите под кои 
тоа право можат да го остварат е уредено со озна-
чената одлука на Собранието на општина Битола 
и тоа, според мислењето на Судот, влегува во ре-
дот на прашањата што претставуваат општи усло-
ви за вршење на дејноста на комуналните органи-
зации, што според Уставот, е овластено да ги уре-
дува само собранието на општината. Со оглед на 
тоа што со оспорената одлука на работничкиот со-
вет на Комуналното претпријатие „Водовод и бањи" 
во Битола е укината можноста за поставување на 
посебни водомери предвидена во одлуката на Соб-
ранието на општина Битола, т. е. се уредува пра-
шање што како општ услов за вршење на дејноста 
на комуналните организации можело да ги уредува 
само Собранието на општина Битола, Судот утврди 
дека оспорената одлука во целина не е во соглас-
ност со точката 20 став 2 на член 185 од Уставот 
на СР Македонија. 
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Судот посебно утврди дека членот 5 од оспо-
рената одлука не е во согласност со ставот 2 на 
член 260 од Уставот на СР Македонија. Ова за-
тоа што според^ него одлуката влегува во сила вед-
наш, што значи и пред нејзиното објавување на 
начинот предвиден во комуналната организација за 
објавување на самоуправните општи акти, а спо-
ред ставот 2 на член 260 од Уставот на СР Маке-
донија самоуправните општи акти не можат да се 
применуваат пред да се објават на соодветен на-
чин. Во случајов, објавувањето на оспорената од-
лука имало посебно значење, со оглед на тоа што 
таа се однесува на остварување на права и обвр-
ски на работните луѓе и граѓаните надвор од кому-
налната организација на здружениот труд. 

При одлучувањето за уставноста на оспорената 
одлука Судот ги имаше предвид и ги ценеше наво-
дите на претставникот на Комуналното претприја-
тие „Водовод и бањи" во Битола дека треба да се 
прави разлика меѓу посебните водомери и контрол-
ните водомери, дека членот 15 од одлуката на Соб-
ранието на општината Битола ги има предвид са-
мо посебните водомери и дека таа не дава мож-
ност за поставување на контролни водомери, така 
што постојните контролни водомери на граѓаните 
се поставени без основ. Судот меѓутоа застана на 
мислење дека членот 15 од одлуката на Собранието 
на општината Битола дава основ за толкување дека 
под посебен водомер се подразбираат и контролни 
водомери, кои се исто така/ посебни водомери во 

однос на заедничкиот водомер. Ова дотолку повеќе 
што на јавната расправа се утврди дека некои кон-
тролни водомери се поставени со одобрение на Ко-
муналното претпријатие за „Водовод и бањи" во 
Битола. Меѓутоа, независно од ова, според мисле-
њето на Судот, воопшто прашањето за допуште-
носта односно за натамошно задржување или уки-
нување на постојните посебни односно контролни 
водомери, е прашање што треба да го уреди оп-
штината, а не комуналната организација, бидејќи 
станува збор за остварување на одредени права 
и обврски на работните луѓе и граѓаните. При ова 
Судот го имаше предвид и фактот што, според из-
јавата на претставникот на Собранието на општи-
ната Битола, во новата одлука што се подготвува 
и која треба да ја замени одлуката на собрание-
то на општината од 1967 година, се уредува праша-
њето и се допушта можноста за поставување на 
посебни односно контролни водомери. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 106/76 
14 септември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
315. 

Во врска со член 4 од Општествениот договор 
за висината и движењето на средствата за ф и -
нансирање на општата и заедничката потрошу-
вачка преку Републичкиот буџет и финансиските 
планови на републичките самоуправни интересни 
заедници во 1977 година, Собранието на РСИЗ за 
социјална заштита, на седницата одржана на 31. 
X. 1977 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА 
СТОПАНСТВОТО ОД ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТУ-
ВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОД ЗА РСИЗ ЗА СО-
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31. 

ХП. 1977 ГОДИНА 
I 

ОЗТ од областа на стопанството како обврзни-
ци на придонесот од доходот со стапка од О,30% за 
Републичката самоуправна интересна заедница за 

социјална заштита се ослободуваат од уплатување 
на тој придонес за периодот од 1 до 31. ХП. 1977 
година. 

П 

Одлуката влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1. ХП. 1977 година и 
ќе важи до 31. ХП. 1977 година. 

Ш 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СР Македонија'4. 

Бр. 08-603/1 
1 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Пред овој суд се води спор за право на корис-
тење на земјиште по тужбата на тужителот Смо-
ковски Петар од Скопје, ул. „М. Крале" бр. 19, 
застапуван од полном. адв. Петар Сердук од Скоп-
је, против тужените Мустафов Рефик и Мустафов 
Мустафа од Скопје, со непознато место на живеење. 

Се повикуваат тужените Мустафов Рефик и 
Мустафов Мустафа во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се јават во Општинскиот суд 
Скопје И— Скопје или да ја соопштат својата точ-
на адреса. 

Во колку тужените не се јават во рок од 30 де-
на во судот или не ја достават својата точна адре-
са, судот на истите ќе им одреди привремен зас-
тапник. 

Од Општинскиот суд во Скопје И, П. бр. 511/77. 
(88) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

К а ј Општинскиот суд во Куманово е покрената 
постапка за утврдување на смрт по предлогот на 
предлагачката Керими Кимете од Куманово, со 
стан на ул. „Страшко Арсов" бр. 6, за лицето Ра-
мадан Агушевиќ со стан на ул. „Краља Уроша" 
бр. 46, роден на ден 16. Ш. 1902 година во Скопје, 
од татко Незир и мајка Хамид е Агушевиќ. Се по-
викува именованиот во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во судот или пак лицата кои знаат за истиот 
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да го известат судот за тоа. Во колку судот не до-
бие било какви обавестувања за истиот постапката, 
за утврдување и прогласување за умрен ќе про-
должи. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Куманово, Р. бр. 372/1977 
година. (86) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 
за владение по тужбата на тужителот Латифи 
Исни од село Челопек против тужениот Рамадани 
Ќамил од село Челопек, на времена работа во Гер-
манија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Рамадани Ќамил да се 
јави пред овој суд, да достави точна адреса или да 
определи полномошник кој ќе го застапува по 
овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен прив-
ремен старател, по барање на судот, од Центарот за 
социјални работи на Општината Тетово кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 938/75. 
^ ^ ^ 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 259 од 14. IX. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 344-01-00 го запиша во судскиот 
регистар следното: Место досегашниот директор на 
ООЗТ комунално услужно претпријатие „Единст-
во" — Св. Николе, во состав на РО на здружен 
труд за превоз на патници и стока во земјата и 
странство, туризам, угостителство, застапување на 
странски фирми и комунално-механички сервисни 
услуги „Балканшпед" — Радовиш Телевски Коцев 
Ангел, се именува за в. д. директор Јовановски 
Јордан. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Единст-
во" Св. Николе бр. 517 од 27. VIII. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 259/76. (160) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 151 од 31. Ш. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 390 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на предметот на работење на 
Трговската организација на големо за земјоделско-
сточарски производи и механизација и репромате-
ријали „Слобода", со седиште во Штип, така што 
досегашната дејност се проширува уште со: 

— откуп и пласман на водоземци од индиви-
дуални и правни лица; 

— откуп на рептили и полжави како и жаби 
од индивидуални и правни лица; 

— откуп на билни растенија за фармацевтска-
та индустрија; 

— откуп на маховина, клека. шипки и др.; 
— откупот и пласманот на горенаведените про-

изводи ќе се врши преку магазини и откупни 
центри; 

— пласман на големо и мало на разно јужно 
овошје; 

— барање согласност за пласман преку мало-
продажба на разни прехранбени производи наве-
дени во самата регистрација, како и семенски ма-
теријал (малопродажба преку тезги на пазаришта 
во Штип). 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Работната организација, 
бр. 170 од 29. Ш. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 151/77. (217) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 33 од 10. XI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 12 ја запиша во судскиот регис-
тар деловната единица под назив: Земјоделска за-
друга „Оризарство", с. Колешино, Струмичко — 
Деловна единица — Продавница бр. 6, со седиште 
во Струмица, ул. „Кирил и Методи" бр. 40. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на следните стоки: тргов-

ски мешани колонијални стоки, електроуреди, кон-
фекција, трикотажа, железарија, леб, брашно, су-
вомесни производи, смрзната риба и пилешко смрз-
нато место, алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
цигари, гумени и пластични производи и друго. 

Раководител на продавницата е Ризов Ѓорги. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Оризарство" бр. 02-608 од 11. УШ. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
33/76. ^ „ ( 1 4 7 ) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 33 од 27. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 255-00-46 го запиша во судскиот 
регистар следното: Предметот на работење (дејно-
ста) на Деловната единица — Склад за промет на 
огревен и градежен материјал на големо и мало бр. 
12, со седиште во Св. Николе, ул. „Ангел Трајчев" 
бб во состав на „Прогрес" — организација на здру-
жен труд за трговија на големо и мало од Св. Ни-
коле се проширува уште и со: 

— продажба на сите видови градежен и огре-
вен материјал на големо и мало. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трговија 
на големо и мало „Прогрес" — Св. Николе, бр. 
02-65/7 од 21. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
33/77. ( 2 0 9 ) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 34 од 27. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 255-00-44 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Предметот на работењето (дејноста) 
на Деловната единица Киоск за цигари бр. 29, со 
седиште во Св. Николе, во состав на „Прогрес" ор-
ганизација на здружен труд за трговија на големо 
се проширува уште и со: 

— промет со судски марки, таксени марки, по-
штенски марки, меници и останати хартии од вред-
ност, школски материјал и играчки. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трго-
вија на големо и мало „Прогрес" — Св. Николе, бр. 
02-65/7 од 21. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
34/77. ^ ^ ^ ^ (210) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 32 од 27. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 255 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Предметот на работењето (дејноста) на 
ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес" од Св. 
Николе се проширува уште со: 

— промет и продажба на таксени марки, суд-
ски марки, поштенски марки, меници и останати 
хартии од вредност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трго-
вија на големо и мало „Прогрес" — Св. Николе, 
бр. 02-65/7 од 21. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
32/77. (211) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 14 од 24. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 205-06-00 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Предметот на работењето на ООЗТ 
за промет на големо и мало со угостителство — 
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Чешиново, во состав на „Опалит" производно-инду-
стрискиот комбинат — Чешиново се проширува 
уште и со: 

— промет на текстил, конфекција, трикотажа 
и обувки; 

— откуп на селскостопански стоки; 
— пакување на индустриски стоки; 
— пакување на селскостопански стоки. 
Овластени за потпишување на имотот на жиро-

сметката на ООЗТ за промет на големо и мало со 
угостителство се следните лица: 

— Ванчо Ѓорѓиев, директор на ООЗТ промет, 
— Лазар Стојанов, ш е ф на големопродаја, 
— Тиме ѓорѓиев, ш е ф на малопродаја со уго-

стителство. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ за про-
мет на големо и мало со угостителство бр. 0201-347 
од 26. Ш. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
14/77. (203) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 3 од 12. I. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 220-01-00 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот в. д. директор на ООЗТ — Изградба, одржу-
вање и експлоатација на основни објекти и мрежа 
— Кочани во состав на Водостопанското претпри-
јатие „Брегалница" — Кочани Арсов Трајко му 
престанува. За директор е именуван Кушевски Ми-
рослав, кој со полни и неограничени овластувања 
ќе ја застапува и потпишува основната организаци-
ја на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Водостопанско-
то претпријатие „Брегалница" — Кочани, бр. 
02-РС-5-1-2 од 7. I. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
3/77. (207) 

ната единица бр. 56, со седиште во село Тркање, 
Кочанско, во состав на ООЗТ „Прехрана" — Коча-
ни при РО ,,Нова трговија" — Кочани се проши-
рува уште и со продажба на леб. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлука 1^ на Работничкиот совет на ООЗТ „Пре-
храна" — Кочани во состав на РО „Нова трговија" 
- Кочани, бр. 0201-3/5 од 9. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
26/77. (201) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 30 од 27. I. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 203-00-78 го запиша во судскиот 
регистар следното: Деловната единица — Продав-
ница бр. 68, со седиште во Кочани, во состав на 
ООЗТ „Прехрана" — Кочани на Трговската работ-
на организација „Нова трговија" — Кочани ќе ја 
потпишува односно ќе ги потпишува заклучниците 
и испратниците за продадената стока лицето Ци-. 
бевска Костадинка. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на ООЗТ „Прехрана" — Кочани, бр. 
0404-1991 од 4. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
30/77. (204) 

Окружниот стопански суд вФ Штип со реше-
нието Фи. бр. 37 од 3. П. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 232 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на досегашниот ди-
ректор на ОЗТ Гимназија „Наум Наумовски — Бор-
че" — Пробиштип Јакимов Добре му престанува. 
За Е.Д. директор е именувана Радинска Маке-
донка. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Училишниот совет на ОЗТ Гимназија 
„Наум Наумовски — Борче" — Пробиштип, бр. 
03-6/1 од 3. П. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
37/77. (208) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 4 од 12. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 33 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на досегашниот в. д. 
директор Крстевски Ванчо престанува. За в. д. ди-
ректор на ОЗТ Дом на културата „Крсте Мисирков" 
— Св. Николе е именуван Мишев Лазар Благој, 
кој ќе ја застапува и потпишува, без ограничување 
организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на Домот на кул-
турата „Крсте Мисирков" — Св. Николе, бр. 515 од 
23. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
4/77. (212) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 15 од 24. I. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 128 го запиша во судскиот регистар 
следното: Досегашниот директор на ОЗТ Основно 
училиште „Гоце Делчев" од село Митрашинци, Бе -
ровско Јовановски Димитар се менува. За в. д. ди-
ректор е именуван Калаџиски Ратко Атанас кој со 
полни и неограничени овластувања ќе ја потпишу-
ва и застапува основната организација на здружен 
труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлукава на Собирот на работните луѓе на ОЗТ Ос-
новно училиште „Гоце Делчев" од село Митрашин-
ци, Беровско, бр. 01-211 од 20. I. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
15/77. (197) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 55 од 1. Ш. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 367 го запиша во судскиот регистар 
следното: ООЗТ „Извоз увоз" малограничен промет 
со НР Бугарија и Грција и транзит со сите видови 
трговски стоки од дејноста на работната организа-
ција, со седиште во Струмица ќе ја застапува и пот-
пишува во меѓусебните односи во правниот промет 
со трети лица Семенковски Кирил, в. д. директор, 
и Серафимовски Иван, ш е ф на отсекот за „Извоз-
увоз" при ООЗТ „Извоз-увоз" — Струмица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
,Извоз-увоз" — Струмица во состав на РО „Југо-

промет" — Струмица, бр. 02-144/1 од 17. П. 1977 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
55/77. (215) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 26 од 27. I. 1977 година, на регистарска 
влошка бр. 203-00-06 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Предметот на работењето на Делов-

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 131 од 23. Ш. 1977 година, на реги-
старска влошка бр. 230-03-00 и 230-04-00 го запиша 
во судскиот регистар следното: Досегашниот овла-
стен потписник на ООЗТ — трговија на големо и 
мало „Снабдител" — Штип во состав на „Макпро-
мет" — производно трговско претпријатие на големо 
и мало — Штип Пеев ѓорѓи се брише од региста-
рот. На негово место е овластен да ја потпишува 
ООЗТ „Снабдител" — лицето Димитров Јанко и но-
виот овластен потписник — Чучков Кирил. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Снаб-
дител" — Штип, бр. 02-31 од 11. Ш. 1977 година. 
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ООЗТ — Трговија на големо и мало — Штип, во 
состав на „Макпромет" — Штип ќе ја потпишуваат 
новоовластените потписници: Атанасов Коле и Ги-
цев Николчо. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
„Трговија на големо и мало" — Штип, бр. 02-158 од 
16. Ш. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
131/77. (218) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 335 од 9. ХП. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 203 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Деловната единица — Продавница 
бр. 33, со седиште во село Мојанци, Кочанско, во 
состав на ООЗТ „Прехрана" при Трговската ра-
ботна организација на големо и мало „Нова трго-
вија" — Кочани, ја дополнува својата дејност уште 
со продажба на леб. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Пре-
храна" при „Нова трговија" — Кочани, бр. 0201-3/5 
од 9. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
335/76. (138) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 336 од 9. ХП. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 203 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Деловната единица — Продавница 
бр. бб, со седиште во село Истибање, Кочанско, во 
состав на ООЗТ „Прехрана" при Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
— Кочани престана со своето работење. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Нова тр-
говија" - Кочани, бр. 0201-1/21 од 17. X. 1976 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
336/76. (139) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 334 од 9. ХП. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 203 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Деловната единица — Продав-
ница бр. 74, со седиште во с. Тркање, Кочанско, 
во состав на ООЗТ „Прехрана" — Кочани, при РО 
,,Нова трговија" — Кочани ќе обавува уште и про-
дажба на леб. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Пре-
храна" - Кочани, бр. 0201-3/5 од 6. XI. 1976 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
334/76. (137) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Уверение за заварувач на име Славко Крс-
тевски, ул. „П. Тошев" бр. 40, Прилеп. (2632) 

Здравствена легитимација на име Вела Стоја-
носка, ул. „Б. Шемкоски" бр. 46, Прилеп. (2633) 

Воена книшка АГ—49511, издадена од Одделе-
нието за народна одбрана на СО — Кратово на име 
Саве Т. Миј алков, с. Емирица, Кратово. (2634) 

Работна книшка на име Велјан Јошевски, с. 
Жабјани, Битола. (2635) 

Свидетелства од Ш и IV година и диплома на 
име Шинаси Мемети, с. Глоѓи, Тетово. (2636) 

Работна книшка на име Насуф Цуцак, с. Ори-
зари, Т. Велес. (2637) 

Работна книшка на име Борис Караџов, ул. 
„К. Рогужаров" бр. 32, Т. Велес. (2638) 

Работна книшка на име Никола Ивановски, 
ул. „23" бр. 43, Битола. (2639) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Стив Наумов" — с. 
Бешиште, на име Дафина Милошевска, с. Бешиш-
те, Прилеп. (2640) 

Возачка дозвола на име Павле Мамула, ул. 
„ЈНА" бр. 2, Тетово. (2641) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово 
на име Стојан Трпковски, ул. „Т. Циповски — Мер-
џан" бр. 78, Тетово. (2642) 

Ученичка книшка на име Паце Николоски, 
ул. „И. Антески" бр. 3, Гостивар. (2643) 

Здравствена легитимација на име Јелена Кал-
тури, ул. „Беличица" — 35, Гостивар. (2644) 

Лична карта на име Јелена Калтури, ул. „Бе-
личица" — 35, Гостивар. (2645) 

Здравствена легитимација на име Есат Кал-
тури, ул. „Беличица" бр. 35, Гостивар. (2646) 

Лична карта на име Есат Калтури, ул. „Бели-
чица" бр. 35, Гостивар. (2647) 

Уверение за положен испит електричар на име 
Силјан Игнески, ул. „Браќа Гиноски" — Гостивар. 

(2648) 
Свидетелства од П, Ш, IV клас и диплома на 

име Алимурат Исмаили, с. Доброште, Тетово. (2649) 
Лична карта издадена од Тетово на име Абди 

Алифекри, с. Стримница, Тетово. (2650) 
Свидетелство од Ш клас гимназија на име Ше-

риф Амзаи, с. Беловиште, Гостивар. (2651) 
Свидетелство и диплома на име Хусеин Ху-

сеини, с. Доброште, Тетово. (2652) 
Возачка дозвола на име Ајет М. Етеми, с. Па-

латица, Тетово. (2653) 
Свидетелства од V и VI одделение на име Петко 

Милески, ул. „Пр. Бригада" бр. 10, Тетово. (2654) 
Режи карта на име Љуба Митковска, с. Теово, 

Г. Велес. (2655) 
Свидетелство за I година гимназија на име Ѓор-

ѓи Пирганоски, ул. „Поп Спасе Егумен" бр. 11, При-
леп. (2656) 

Ученичка книшка од VIII одделение на име Та-
лат Мамудоски, ул. „Авала" бр. 27, Прилеп. (2657) 

Диплома за ВК — бравар, издадена од Град-
ското собрание во Скопје на име Христо Ламев, 
Скопје. (2658) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Среќ-
ко Симуноски, Скопје. (2659) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Екрем 
Кантуров, Скопје. (2660) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Јов-
че Донев, Скопје. (2661) 

Воена книшка издадена од Скопје на име На-
сер Мустафа, Скопје. (2662) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ебиб 
Шаќиров, Титоград. (2663) 

Воена книшка издадена од Краљево на име 
Јусуф Чиљафи, Скопје. (2665) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ра-
мадан Демири, Скопје. (2666) 

Свидетелства за завршено П и Ш година, из-
дадени од Индустриското училиште „Киро Спан-
џов — Ерко" — Кавадарци на име Васо Станоев, 
Кавадарци. (2667) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Максим Пупунчевски, с. Слепче, Д. Хисар. (2668) 

Диплома за завршено економско училиште „Ко-
чо Рацин" — Скопје на име Милена Змеј коска, 
Скопје. (2669) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Иљаз Таири, Куманово. (2670) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бајрам Рамадан, Скопје. (2671) 
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Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Љупчо Петровски, Скопје. (2672) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Асан Рушид, Скопје. (2673) 

Лична карта на име Миџаит Азизи, с. Равен, 
Гостивар. (2674) 

Свидетелство за завршен испит на име Лена 
Такшева, ул. „Г. X. Панзов" бр. 32, Т. Велес. (2675) 

Свидетелство за завршен IV клас на име Лена 
Такшева, ул. „Г. X. Панзов" бр. 32, Т. Велес. (2676) 

Свидетелство за VIII одделение на име Богдан 
Силески, ул. „Мечкин Камен" бр. 124, Прилеп. 

(2677) 
Свидетелство од П година на име Орце Пав-

ловски, ул. „Н. Парапунов" бр. 174, Гостивар. (2678) 
Возачка дозвола на име Демир Ислами, с. Вра-

њовце, Гостивар. (2679) 
Свидетелство за VII одделение на име Ваху-

дин Касами, с. Топлица, Гостивар. (2681) 
Свидетелство за завршено основно училиште на 

име Шерафедин Хасити, с. Врапчиште, Гостивар. 
(2682) 

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од 
Училиштето „Ванчо Милановски" с. Кшање — Ку-
маново на име Гојчо Мишевски, с. Кокошиње, Ку-
маново. (2683) 

Работна книшка на име Сунчица Балканска, 
ул. „Димитар Влахов" бр. 43, Куманово. (2684) 

Свидетелство за VI одделение на име Ѓоре Мо-
мироски, с. Браилово, Прилеп. (2685) 

Здравствена легитимација на име Томас Јо^ 
шески, Прилеп. (2686) 

Уверение бр. 08-783/1 од 12. Ш. 1971 година, из-
дадено од СО — Берово на име Најден Лазаров, 
с. Трсино, Виница. (2687) 

Свидетелство за П година гимназија на име 
Снежана Милчикоска, ул. „Кире Гаврилоски" бр. 
17, Прилеп. (2688) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година и диплома 
за завршен испит издадени од Гимназијата „К. Пеј-
чиновиќ — Тетово на име Стинан Мемети, Тетово. 

(2689) 
Свидетелства за I, П, Ш, IV година и диплома, 

издадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ" — Тето-
во на име Хусеин Хусеини, с. Доброште, Тетово. 

(2690) 
Свидетелства за I, П, Ш, IV година и диплома, 

издадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ" — Те-
тово на име Рувиде Сулејмани, ул. „К. Ј. Питу" 
бр. 114, Тетово. (2691) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гимна-
зијата „К. Пејчиновиќ" Тетово на име Нагиб Али-
ју, с. Камењане, Тетово. (2692) 

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчи-
новиќ" — Тетово на име Ќенан Адили, ул. „Ле-
нин" бр. 17, Тетово. (2693) 

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчино-
виќ" — Тетово на име Моска Шкипе, ул. „Ленин" 
бр. 17, Тетово. (2694) 

Свидетелство за IV одделение основно училиш-
те на име Мустафа Дибери, с. Стримница, Тетово. 

(2695) 
Возачка дозвола на име Благој Самарџиев, ул. 

.,11 Октомври" бр. 7, Т. Велес. (2696) 
Свидетелства за Ш, IV клас и диплома на име 

Азир Нуредини, с. Речане, Гостивар. (2697) 
Свидетелство од П година, издадено од Учи-

лиштето „Перо Наков" — Куманово на име Мом-
чило Спасовски, с. М. Нагоричане, Куманово. (2698) 

Работна книшка на име Летка Демировска, Ку-
маново. (2699) 

Работна книшка на име Владе Златановски, 
Скопје. (2700) 

Воена книшка на име Славе Мижимакоски, с. 
Мислешево, Струга. (2701) 

Свидетелство за П година гимназија на име 
Бранко Јованоски, ул. „Н. Вапцаров" бр. 20, При-
леп. (2702) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милан 
Робески ,ул. „Орде Кобецо" бр. 7, Прилеп. (2703) 

Свидетелство за I година гимназија на име Са-
ли Селмани, с. Беловиште, Гостивар. (2704) 

Свидетелство за Ш клас гимназија на име Мен-
ду Јусуфи, с. Градец, Неготино. (2705) 

Свидетелство за V одделение на име Емрја 
Адили, с. Топљице, Гостивар. (2706) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вера 
Стојаноска ул. „Стр. Симонов" бр. 42, Куманово. 

(2707) 
Воена книшка на име Ангелко Денковски, ул. 

„Ј. Сандански" бр. 1, Куманово. (2708) 
Свидетелство за матурски испит на име Мино 

Настески, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 94, Тетово. (2709) 
Лична карта на име Сефер Бајрами, с. Селце, 

Тетово. (2710) 
Пасош на име Сефер Бајрами, с. Селце, Тетово. 

(2711) 
Возачка дозвола на име Сефер Бајрами, с. 

Селце, Тетово. (2712) 
Свидетелства од I до IV клас и диплома на име 

Браим Алилај, Тетово. (2713) 
Свидетелство на име Себат Џеладини, с. Ж е -

лино, Тетово. (2714) 
Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчи-

новиќ" — Тетово на име Сабедин Арифи, с. Каме-
њане, Тетово. (2715) 

Свидетелство за VI одделение на име Алифек-
ри Каримани, с. Жеровјане, Тетово. (2716) 

Здравствена легитимација на име Сефе Кур-
т и ш ^ ул. „Н. Парапунов" бб Гостивар. (2717) 

Свидетелство за VII одделение на име Едип Џа-
фери, с. Топлица, Гостивар. (2718) 

Свидетелство од IV одделение на име Бари 
Мучо, с. Врапчиште, Гостивар. (2719) 

Свидетелство за VП одделение на име Вајдин 
Јашари ,с. Топлица, Гостивар., Гостивар. (2720) 

Свидетелство за VII одделение на име Фесат 
Алиу, с. Топлица, Гостивар. (2721) 

Свидетелство за V одделение на име Неџат 
Дурмиши, с. Топлица, Гостивар. (2722) 

Свидетелство за VII одделение на име Сабае-
дин Решити, с. Врапчиште, Гостивар. (2723) 

Уверение за ѕидаро-тесар на име Шабан Аса-
ни, с. Скудриње, Гостивар. (2724) 

Уверение од тесарски и ѕидарски занает на 
име Бедримунир Селмани, с. Врапчиште, Гостивар. 

Свидетелство за VI одделение на име Фуат 
Аќифи, с. Топлица, Гостивар. (2726) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ри-
сто Илиовски, Скопје. (2727) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Велимир Булбуловски, Скопје. (2728) 

Упат за приоритет за вработување, издаден од 
Заводот за вработување — Скопје на име Даница 
Петковска, Скопје. (2729) 

Ученичка книшка за завршена Ш година, из-
дадена од ГМЦ — градежен отсек (ракувач на гра-
дежни машини) на име Сами Беговски, Скопје. 

(2731) 
Свидетелство за положен завршен испит, из-

дадено од Учителската школа З е ф Љуш Марку" 
— Скопје на име Шукри Лимани, Скопје. (2733) 

Свидетелство за положен курс по шиење и кро-
ење, издадено од Работничкиот универзитет „Кочо 
Рацин" — Скопје на име Слободанка Дичевска, 
Скопје. (2735) 

Свидетелства за завршена I, П и Ш година, из-
дадени од Градежно-машинскиот центар за струч-
но образование на кадри во Скопје на име Божа 
Величковиќ, ул. „Р. Домановиќ" бр. 25, Врање. 

(2736) 
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Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Венда Шабан, Скопје. (2737) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Јана Ѓориќ, Косовска Каменица. (2739) 

Свидетелство на име Весела Чоклевска, Бе-
рово. (2740) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Дедо Ило Малешевски" — Берово на 
име Весела Мушкарска, с. Смојмирово, Берово. 

(2741) 
Ученичка книшка на име Родна Спасова, ул. 

„Ст. Богоев" бр. 21, Т. Велес. (2742) 
Работна книшка на име Ружица Милошева, ул. 

,,Брегалница" бр. 10, Битола. (2743) 
Диплома за техничко училиште на име Томе 

Јосифовски, ул. „К. Јосифов" бр. 36, Битола. (2744) 
Здравствена легитимација на име Костадин 

Карапеески, ул. „М. Пијаде" бр. 269, Прилеп. (2745) 
Здравствена легитимација на име ѓорѓија Ка-

р а е в с к и , ул. „М. Пијаде" бр. 269, Прилеп. (2746) 
Свидетелство за завршено трговско училиште 

на име Верка Рујаноска, ул. „М. Козар" бр. 62, 
Прилеп. (2747) 

Свидетелство од Ш година, издадено од Тргов-
скиот училишен центар на име Живко Мицакоски, 
с. Вранче, Прилеп. (2748) 

Свидетелство од I година гимназија на име Пет-
ре Петрески, ул. „Тризла" бр. 7, Прилеп. (2749) 

Свидетелство од П година, издадено од Гим-
назијата „Стив Наумов" — Ресен на име Борче 
Косевски, с. Сопотско, Ресен. (2750) 

Свидетелство за завршено V одделение на име 
Трајанка Паунова, Градско, Т. Велес. (2751) 

Работна книшка на име Летка Ангелова, ул. „Д. 
Груев" бр. 34, Т. Велес. (2752) 

Диплома и свидетелство за Ш и IV година на 
име Нухиу Бедри, с. Одри, Тетово. (2753) 

Диплома на име Осман Сулејмани, ул. „Ра-
дован Цониќ" бр. 17, Тетово. (2754) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
молетката „Братство" — с. Челопек на име Сави-
ца Трпчевска ,с. Блаце, Тетово. (2755) 

Свидетелства од I и IV разред гимназија на име 
Ибраим Дервиши, с. Боговиње, Тетово. (2756) 

Диплома и свидетелство, издадени од Гимна-
зијата „К. Пајчиновиќ" на име Рецеп Мустафаи, с. 
Синичане, Тетово. (2757) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зејнула Зејнула, с. Џепчиште, Тетово. (2758) 

Свидетелства од I, П, Ш, IV година и диплома 
на име Хусеин Хусеини, с. Доброште, Тетово. (2759) 

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име 
Ариф Цека, ул. „И. Р. — Лола" бр. 341, Тетово. 

(2760) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шамиран Јакупи, с. Раковец, Тетово. (2761) 
Свидетелства од Ш и IV клас гимназија на име 

Фадил Зејнели, ул. „Благоја Тоска" бр. 5, Тетово. 
(2762) 

Диплома и IV клас гимназија на име Аднан 
Адиљи, ул. „Ленин" бр. 17, Тетово. (2763) 

Свидетелство од I година, издадено од УСНО 
„Злате Малакоски" на име Благоја Стеваноски, ул. 
„Г. Делчев" згр. 31/8, Гостивар. (2764) 

Свидетелство од I година, издадено од УСНО 
„Злате Малакоски" на име Љупчо Лазаревски, ул. 
„Н. Тесла" бр. 55, Гостивар. (2765) 

Свидетелство од I година, издадено од УСНО 
„3. Малакоски" на име Дончо Спасеноски, ул. „Ж. 
Брајкоски" бб, Гостивар. (2766) 

Свидетелство за завршен испит и свидетелство 
од Ш клас економско училиште на име Миодраг 
Николоски, ул. „С. Спирески" бр. 4, Гостивар. (2767) 

Свидетелство за IV година економско училиште 
на име Славица Пејчиноска, ул. „Бр. Гиноски" бр. 
64, Гостивар. (2768) 

Свидетелство од IV одделение на име Али Ис-
маили, с. Лакавица, Гостивар. (2769) 

Свидетелство на име Зулфиќар Мислиу, с. 
Чајле, Гостивар. (2770) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Сузана Јорданоска, ул. „Будимаш" бр. 6, Прилеп. 

(2771) 
Ученичка книшка за незавршено VI одделение 

на име Пецо Јанчески, ул. „Б. Кидрич" бр. 12, 
Прилеп. (2772) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Ацко 
Крстески, с. Галичани, Прилеп. (2773) 

Ученичка книшка на име Киро Стојаноски, ул. 
„М. Тито" бр. 112, Прилеп. (2774) 

Свидетелство за IV одделение на име Алек-
сандра ѓорѓиева, ул. „Васа Кошулова" бр. 22, Т. 
Велес. (2775) 

Свидетелство за завршено VII оделение, изда-
дено од Централното основно училиште „Даме 
Груев" — Градско на име Марика Дукова, Градско. 

(2776) 
Свидетелство од VIII одделение на и ме Рефик 

Шабани, с. Пирок, Тетово. (2777) 
Лична карта издадена од СУП — Тетово на 

име Мифтар Нухи, ул. „И. Р. Лола" бб, Тетово. 
(2778) 

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчи-
новиќ" — Тетово на име Абуш Бајрами, с. Требош, 
Тетово. (2779) 

Здравствена легитимација на име Насер Мус-
тафи, ул. „Ленин" бр. 103, Тетово. (2780) 

Дозвола на име Миливоје Јовановски, ул. „Т. 
Ц. Мерџан" влез Ш/5, Тетово. (2781) 

Свидетелство од I до IV клас и диплома, из-
дадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ" на име Таир 
Велију, с. Доброште, Тетово. (2782) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Белкисе Џефери, с. Боговиње, Тетово. (2783) 

Свидетелство од VIII одделение на име Мамут 
Ферати, с. Одри, Тетово. (2784) 

Свидетелство од VII одделение на име Љатиф 
Идризи, с. Порој, Тетово. (2785) 

Свидетелство за V одделение на име Јонуз 
Сејфулаи, с. Врапчиште, Гостивар. (2786) 

Свидетелство за VI одделение на име Џумаљи 
Арифи, с. Врановце, Тетово. (2787) 

Свидетелство за VII одделение на име Фекри 
Беџети, с. Топлица, Гостивар. (2788) 

Свидетелство за VI одделение на име Синане-
дин Мурати, с. Врапчиште, Гостивар. (2789) 

Свидетелство за V одделение на име Салуш 
Булќизаку, с. Врапчиште, Гостивар. (2790) 

Воена книшка, издадена од Одделението за на-
родна одбрана — Ресен на име Дилавер Шабана 
Далиповски, с. Лавци, Ресен. (2791) 

Диплома за завршено средно занатско учи-
лиште „Перо Наков" — Куманово, на име Перица 
Наќески, с. Колицко, Куманово. (2792) 

Свидетелство за завршено прва година УЗУС 
во Т. Велес на име Љубе Тасков, с. Градско, Т. 
Велес. (2793) 

Свидетелство за II година, издадена од ХТТУ 
„Б. Кидрич" — Т. Велес на име Луиза Андова, 
ул. „М. Тито" бр. 69-1/4, Т. Велес. (2794) 

Свидетелство за И година индустриско училиш-
те на име Ленче Стојманова, ул. „Б. Главинов" бр. 
65, Т. Велес. (2795) 

Свидетелство за VII одделение на име Исен 
Асани, с. Порој, Тетово. (2796) 

Диплома од IV клас на име Засније Глигурчук, 
ул. „Б. Кочоски" бр. 109, Тетово. (2797) 
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Свидетелство од VIII одделение на име Али-
мани Кемаледини, Тетово. (2798) 

Свидетелства за I, П и III година гимназија 
на име Идриз Рецепи, с. Речица, Тетово. (2799) 

Свидетелство на име Идни Ејупи, с. Речица, 
Тетово. (2800) 

Свидетелство за V одделение на име Ба јрам 
Меџити, с. Теново, Тетово. (2802) 

Свидетелства за I, П, Ш, IV година и диплома 
за завршен испит на име Али Фетаху, ул. „Б. Ми-
ладинови" бр. 318, Тетово. (2803) 

Диплома и свидетелства од I, П, Ш и IV го-
дина на име Невзат Велиу, с. Доброште, Тетово. 

(2804) 
Свидетелство од IV оддделение на име Рами 

Муртезани, с. Требош, Тетово. (2805) 
Свидетелство за I година гимназија на име 

Александар Богорончески, ул. „Кирил и Методи" 
бр. 10, Прилеп. (2806) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Владо Димоски, ул. „К. Јосифовски" бр. 131, При-
леп. (2807) 

Работна книшка на име Јордан Јордановски, 
ул. „Јоле Андоноски" бр. 2, Прилеп. (2808) 

Свидетелство за П година економско училиште 
на име Здравко Ристески, ул. „Ленин" бр. 86, При-
леп. (2809) 

Свидетелство од 64/65 година на име Благоја 
Тодороски, Прилеп. (2810) 

Свидетелство за I година издадено од гимнази-
јата „Ацо Русковски" — Берово на име Милка 
Кафеџиска, Делчево. (2811) 

Свидетелство за VII одделение на име Панче 
Јакимовски, ул. „Ј. Сандански" бр. 27, Кр. Па-
ланка. (2812) 

Диплома на име Рецеп Шефко, с. Д. Бањица, 
Гостивар. (2813) 

Диплома на име Абуфер Шефко, с. Д. Бањица, 
Гостивар. (2814) 

Потврда од авто школа бр. 0603-4/76 на име 
Керим Сулејмани, с. Равен, Гостивар. (2815) 

Свидетелство за VII одделение на име Нафи 
Фетаи, с. Чајле, Гостивар. (2816) 

Свидетелство за VII одделение на име Мемеди 
Лазати, с. Балиндол, Гостивар. (2817) 

Свидетелства од I, П и Ш година гимназија на 
име Шабан Зурат, с. Г. Бањица, Гостивар. (2818) 

Свидетелство за IV одделение на име Сејдин 
Сејдини, с. Србиново, Гостивар. (2819) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Стручното училиште „Коце Металец" — 
Скопје на име Слободан Атанасовски, Скопје. (2820) 

Кредитно писмо бр. 3 од 20. VI. 1977 година, 
издадено од Стопанската банка — Филијала — 
Скопје на име Спасена Ангелова, Скопје. (2821) 

Воена книшка издадена од Суботица, на име 
Столе Миновски, Скопје. (2822) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Благоја Трајковски, Скопје. (2823) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Веле 
Јосифофски, Скопје. (2824) 

Воена книшка издадена од Брчко на име Миле 
Трајковски, Скопје. (2826) 

Свидетелство за Ш година издадено од Гим-
назијата „Никола Карев" — Скопје на име Слави-
ца Јанакиевска, Скопје. (2827) 

Свидетелство за завршена I и Ш година, изда-
дени од Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје 
на име Весна Милеска, Скопје. (2828) 

Воена книшка издадена од Ѓаковица на име 
Душан Маневски, Скопје. (2830) 

Ученичка книшка за завршено VIII одделение, 
издадено од ЦОУ „Браќа Рамиз Хамит" — Скопје 
на име Џемаил Јонуз, Скопје. (2831) 

Свидетелство и ученичка книшка за завршена 
I година, издадено од Средното училиште „Димитар 
Влахов" — Скопје на име Џемаил Јонуз, Скопје. 

(2832) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Цека Исни, ул. „Мирса Асен" бр. 11, Тетово. 
(2835) 

Свидетелства од I до IV година гимназија на 
име Дрита Касими, с. Речица, Тетово. (2836) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Камбери Музафер, ул. „101" бр. 7, Тетово. (2837) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година гимна-
зија на име Ајдини Имери, с. Пирок, Тетово. (2838) 

Свидетелства за I и П година гимназија на 
име Насер Лику, с. Боговиње, Тетово. (2839) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Идриз Бркиу, с. Доброште, Тетово. (2840) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Афет Рецепи, с. Одри, Тетово. (2841) 

Свидетелство за VI клас на име Рецеп Азизи, 
с. Боговиње, Тетово. (2842) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Бесник Мурсели, ул. 102 бр. 13, Тетово. (2843) 

Лична карта издадена од СУП — Нови Сад на 
име Алими Неџбедини, с. Добарце, Тетово. (2844) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Тоде Видоески, с. Фалише, Тетово. (2845) 

Свидетелства од I до IV година и диплома за 
гимназија на име Мехди Мемети, ул. „Цетинска" 
бр. 97, Тетово. (2846) 

Свидетелства од I до IV одделение основно 
училиште на име Незир Рецепи, с. Џепчиште, Те-
тово. (2847) 

Свидетелство за VIII одделение на име Беќир 
Асани, с. Боговиње, Тетово. (2848) 

Свидетелство за IV година и диплома за гим-
назија на име Имери Џеват, с. Речица, Тетово. 

(2849) 
Свидетелство за IV година и диплома за гим-

назија на име Тахири Рамадан, с. Пршовци, Те-
тово. (2850) 

Свидетелство на име Тајур Исмаили, с. Бого-
виње, Тетово. (2851) 

Свидетелство за VII одделение на име Милица 
Ристовска, с. Туденце, Тетово. (2852) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Исени Абдилатими, с. Доброште, Тетово. (2853) 

Свидетелства од I до IV година и диплома за 
гимназија на име Идриз Иљази, ул. „Ј. Сандански" 
бр. 3, Тетово. (2854) 

Свидетелства за Ш, IV и диплома за гимназија 
на име Садулаи Беса, с. Теарце, Тетово. (2855) 

Свидетелство за Ш година гимназија на име 
Мухамед Белили, с. Шипковица, Тетово. (2856) 

Работна книшка на име Роза Галабовска, с. 
Владимирово, Берово. (2857) 

Воена книшка на име Заим Ценоски, с. Окти-
си, Струга. (2858) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дими-
тар Миловски, с. Панчарево, Пехчево. (2859) 

Работна книшка на име Миодраг Павичевиќ, 
ул. „11 Октомври" бр. 17/1, Куманово. (2860) 

Свидетелство за VII одделение на име Садик 
Хајдари, с. Топлице, Гостивар. (2861) 

Свидетелство за основно училиште на име Ис-
маили Демири, с. Добридол, Гостивар. (2862) 

Свидетелство од П година на име Миољуб 
Спировски, с. Сараќино, Тетово. (2863) 

Свидетелство од VII одделение на име Бесим 
Фетаи, с. Чегране, Гостивар. (2864) 

Пасош бр. МА 378722 на име Кирил Иванов-
ски, ул. „Хелсинки" бр. 36, Скопје. (2865) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 68—34 на име Ж А С -
Скопје ЕЗТ, Гостивар. (2866) 
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Свидетелство за VIII одделение вечерно учи-
лиште на име Надежда Стојаноска, ул. „Егејска" 
бр. 89, Прилеп. (2867) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Кос-
та Канески, ул. „Оцка Милошеска" бр. 4, Прилеп. 

(2868) 
Работна книшка издадена од Заводот за вра-

ботување — Скопје на име Мирко Петковски, 
Скопје. (2833) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
училиштето во с. Делогожди, на име Нејат Рама-
дани, с. Требишта, Струга. (2834) 

Воена книшка на име Томислав Ацески, ул. 
„Водњанска" бр. 50, Скопје. (2869) 

Свидетелство за I година економско училиште 
на име Марјанка Наијдоска, ул. „Мечкин Камен" 
бр. 20, Прилеп. (2870) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зурап 
Хајдари, с. Топлица, Гостивар. (2871) 

Свидетелство од I година на име Елези Сад-
ри, с. Чајле, Гостивар. (2872) 

Свидетелство од IV одделение на име Ариф А. 
Сами, с. Лакавица, Гостивар. (2873) 

Свидетелство од IV одделение на име Хајрула 
Беќири, с. Форино, Гостивар. (2874) 

Диплома на име Буде Трпески, ул. „Страхил 
Симоноски" бр. 27, Гостивар. (2875) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име Бу-
де Трпески, ул. „Стр. Симоноски" бр. 27, Гостивар. 

(2876) 
Свидетелство од IV одделение на име Зулфи 

Асани, с. Лакавица, Гостивар. (2877) 
Возачка дозвола на име Бајрам Лимани, ул. 

„П. Попоски" бр. 42, Гостивар. (2878) 
Сообраќајна книшка на име Бајрам Лимани, 

ул. „П. Попоски" бр. 42, Гостивар. (2878) 
Работна книшка на име Даница Срќевска, ул. 

„Н. Парапунов" бр. 107, Гостивар. (2879) 
Свидетелство за I клас индустриско училиште 

на име Сулејман Халими, с. Зајас, Кичево. (2880) 
Свидетелство од Ш клас гимназија на име 

Станка Крстевска, кеј „Вардар" бб, Гостивар. (2881) 
Свидетелство од I клас гимназија на име Синан 

Љутвиу, ул. „Ленинградска", Гостивар. (2882) 
Свидетелство од I година на име Драган Си-

миќ, ул. „142" бр. 35, Гостивар. (2883) 
Свидетелство од VI одделение на име Фикрит 

Синани, с. Чајле, Гостивар. (2884) 
Свидетелства од П и Ш клас гимназија на име 

Ирфан Исл,ами, с. Градец, Гостивар. (2885) 
Свидетелства од П и Ш клас на име Лиман 

Ибраими, с. Добридол, Гостивар. (2886) 
Свидетелство од VIII одделение на име Ферзи 

Вехапи, с. Камењане, Тетово. (2887) 
Свидетелство за VIII одделение на име Месут 

Шабани, с. Градец, Тетово. (2888) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Менсур Зеадини, с. Желино, Тетово. (2889) 
Здравствена легитимација бр. 634003, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Милан Димитриевски, с. 
Рогачево, Тетово. (2890) 

Свидетелство за VI одделение на име Бекри 
Азири, с. Радиовце, Тетово. (2891) 

Свидетелство за VII одделение на име Алија 
Ферати, с. Жеровјане, Тетово. (2892) 

Свидетелства од П, Ш, IV година и диплома на 
име Лума Сулејман, ул. „Детинска" бр. 37, Тетово. 

(2893) 
Возачка дозвола на име Андро Јанкоски, ул. 

„138" бр. 13, Тетово. (2894) 
Свидетелство од I до IV клас и диплома на име 

Камил Камили, ул. „М. Ацев" бр. 23, Тетово. (2895) 
Свидетелство од IV разред гимназија на име 

Узјан Рамадани, ул. „К. Ј. Питу" бр. 18, Тетово. 
(2896) 

Свидетелства за П и Ш клас и диплома на име 
Рецеп Мусаи, ул. „Призренска" бр. 1, Тетово. (2897) 

Свидетелство од I до IV клас гимназија на име 
Меди Велиу, ул. „Борче Кочоски" бр. 8, Тетово. 

(2898) 
Свидетелства од I до IV клас гимназија и дип-

лома на име Наџи Мемети, ул. „И. Р.Лола" бб, Те-
тово. (2899) 

Свидетелство за П клас на име Рамадан Та-
хири, с. Пршовце, Тетово. (2900) 

Свидетелство од IV одделение на име Сулејман 
А. Сулејмани, с. Порој, Тетово. (2901) 

Свидетелство од Ш година, издадено од ХТТУ 
— Т. Велес на име Нада Митровска, с. Сујаклари, 
Т. Велес. (2902) 

Свидетелство на име Љубица Дамеска, ул. „Ко-
ле Цветков" бр. 84, Т. Велес. (2903) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стојадин 
Иваноски, ул. „Ѓемиџиска" бр. 2а, Куманово. 2904) 

Воена книшка издадена од В. П. 9091 — Би-
тола на име Милован Недељковиќ, с.Умин Дол, 
Куманово. (2905) 

Свидетелства од I и II клас, издадени од Учи-
лиштето „Перо Наков" на име Нехат Ибиши, с. 
Ваксинце, Куманово. (2906) 

Свидетелство од I година, издадено од Учи-
лиштето „Перо Наков" на име Зоран Крстевски, 
ул. „Д. Божинов" бр. 62, Куманово. (2907) 

Воена легитимација бр. 020373 на име Бра-
нислав Дашиќ, ул. „М. Тито" бр. 37/10, Куманово. 

(2908) 
Свидетелство од УШ одделение на име Маре 

Јанкулоска, ул. „Д. Н а р е д н и о т " бр. 61а, Прилеп. 
(2909) 

Свидетелство од VIII одделение на име Новко 
Димоски, ул. „Тризла" бр. 313, Прилеп. (2910) 

Работна книшка на име Надежда Талеска, ул. 
,,Мечкин камен" бб, Прилеп. (2911) 

Свидетелство за завршен испит на име Тра-
јанчо Ташев, ул. „Љубен Весов" бр. 2, Т. Велес. 

(2912) 
Свидетелство од Ш и IV година и диплома на 

име Митко Крлев, ул. „Б. Ѓорев" бр. 61, Т. Велес. 
(2913) 

Свидетелство од VIII одделение на име Слобо-
данка Ризовска, с. Десово, Т. Велес. (2914) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Училиштето „К. Неделковски" на име Иванка Кор-
бева, Т. Велес. ( 2915) 

Свидетелство од Ш разред на име Рамадан 
Тахири, с. Пршовце, Тетово. (2916) 

Свидетелство од I клас индустриско училиште 
на име Исмаил Јакупи, ул. „Драге Тодороски" бр. 
34, Гостивар. (2917) 

Свидетелство од I година гимназија на име Ке-
рим Даути, с. Форино, Гостивар. (2918) 

Свидетелства од Ш и IV година гимназија на 
име Шезо Алили, с. Д. Ѓоновица, Гостивар. (2919) 

Диплома издадена од гимназија — педагошки 
смер на име Шезо Алили, с. Д. Ѓоновица, Гостивар. 

(2920) 
Свидетелство од Ш и IV година гимназија и 

диплома на име Маир Мифтари, с. Симница, Гос-
тивар. (2921) 

Свидетелство од Ш и IV година и диплома од 
техничка школа — машински смер на име Слав-
ко Богдановски, ул. „Балиндолска" бр. 227, Гос-
тивар. (2922) 

Свидетелства од I до Ш година гимназија на 
име Ризван Јакупи, с. Добридол, Гостивар. (2923) 

Диплома на име Лазе Трпески ,ул. „Бр. Гинос-
ки" бр. 96, Гостивар. (2924) 

Воена книшка на име Ефтим К. Смолварски 
с. Будинарци, Берово. (2925 
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КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА НА УСТАВНИОТ СУД 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за двајца самостојни советници во Уставниот 
суд на Југославија 
У с л о в и : 
Дипломирани правник со положен соодветен 

стручен испит, познавање системот на општестве-
ното уредување на СФРЈ и работно искуство на 
правни работи од 10 години. 

Покрај мајчиниот јазик, пожелно е знаење на 
јазиците на другите народи и народности на Југо-
славија. 

Кон пријавата да се приложи: кратка биогра-
фија со прегледот на движењето во текот на ра-
ботата, заверен препис на документите за школ-
ската подготовка и стручниот испит. 

Пријавите со прилозите да се достават на 
адреса: Уставен суд на Југославија — за Конкурсна 
комисија — 11070 Нови Београд, булевар Лењина 
бр. 2. 

Рок за поднесување на пријавата е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. Неблаговре-
мените и непотполните пријави не ќе се земаат 
предвид. 

Работничкиот совет на работната организација 
Овчарско стопанство „1-ви Мај", село Драгоево — 
Штипско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување (реизбор) на директор на 

работната организација 
Кандидатите покрај општите услови предви-

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

— да имаат висока, виша или средна стручна 
подготовка, 

— кандидатите со висока и виша стручна под-
готовка треба да имаат најмалку пет години рабо-
тен стаж проведен непрекинато на раководно ра-
ботно место во струката — овчарство, а кандида-
тите со средна стручна спрема треба да имаат де-
сет години работен стаж на раководно работно место 
во струката — овчарство. 

Кандидатите треба да поседуваат морално-по-
литички квалитети и организаторски способности. 

Конкурсот трае петнаесет дена, сметајќи од де-
нот на објавувањето на конкурсот. 

Кандидатите своите пријави треба да ги доста-
вуваат до работната организација, ул. „Диме Гав-
ровски — Кара", бр. 1 — Тетово. 

Некомплетираните и ненавремено поднесените 
пријави за исполнетите услови од конкурсот нема 
да се земаат во разгледување. 

УСЛОВИ: Покрај општите законски услови за за-
сновање работен однос, кандидатите Треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

1. За работното место под точка 1 се бара кандида-
тот да има завршено медицински факултет и поло-
жен специјалистички испит или само завршен ме-
дицински факултет, да има 8 години работно ис-
куство во струката, од кои најмалку 4 години на 
раководни работни места, да поседува стручни и ор-
ганизаторски способноста и морално-политички 
квалитети; 

2. За работното место под точка 2 се бара канди-
датот да има завршено виша или средно економ-
ско училиште, да има 8 години работно искуство 
во струката, од кои 4 на раководни работни места, 
да поседува стручни и морално-политички ква-
литети ; 

3. За работното место под точка 3 се бара кандида-
тот да има завршено средно медицинско училиште, 
да има најмалку 5 години работно искуство во стру-
ката, да поседува организаторски и морално-поли-
тички квалитети. 

Кон пријавата кандидатите да ги приложат 
следните документи: 

—- доказ за завршена школска подготовка и 
положен испит, 

— кратка биографија, 
— уверение дека не е под истрага, 
— доказ за работното искуство. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Пријавите се доставуваат до Конкурсната коми-

сија на Медицинскиот центар — Дебар. 

СОДРЖИНА 
Страна 

514. Одлука за помилување на осудени лица 825 
515. Одлука за пренесување во Девизната ре-

зерва на девизите што одделни корис-
ници нема да ги искористат во 1977 го-
дина - - — - - — - - - 825 

516. Одлука за давање согласност за склу-
чување на договори за кредит и за заем 
за станбена изградба — — — — — 826 

517. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 34/77 од 20 септември 1977 
година — — — — — — — — — 826 

518. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 39/77 од 21 септември 1977 година 827 

519. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 51/77 од 21 септември 1977 година 828 

520. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 53/77 од 23 септември 1977 година 829 

521. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 98/77 од 5 октомври 1977 година 830 

522. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 106/76 од 14 септември 1977 година 831 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

315. Одлука за ослободување на ОЗТ од об-
ласта на стопанството од обврската за 
уплатување придонес од доход за РСИЗ 
за социјална заштита за периодот од 1 до 
31. XII. 1977 година - - - - - - 832 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР -
ДЕБАР 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните раководни работни места: 
1. Директор, 
2. Шеф на сметководството и 
3. Главна медицинска сестра. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

бата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


