
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА И А К Е А О Н И Ј А 

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

Среда, 3 ноември 1982 
\ С к о п ј е 

Број 41 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 40 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

575. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 Од 

Уставот на ОРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ 
на седницата одржана на 22 октомври 1982 година, 
донесе 4 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I , * ' 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Драгановски Јован Слободан, од Скопје, 
2. Стевановиќ Велимир Марко, од Ниш, 
3. Гоцев Димче Душко, од е. Дорфулија, 
4. Кадиовски Тодор Кире, од е. Долно Српци, 
5. Зулќуфли Муртезан Муртезани, од Тетово, 
6. Јавовски Ќемал Ќамил, од Битола. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

се замени 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. Којавеци Тосум Есат, од е. Корошиште. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

и 15 дена се замени со условна осуда со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудениот во ррк од 1 
година не стори ново кривично дело на: 

1. Галев М^лан Јоцо, од Кавадарци. 

IV 
Изречената казна затвор, во траење од 3 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Идризи Ебиб Абедин, од е. Г. Лешница, 
2. Пановски Диванис Здравко, од Делчево. 

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 
се замени 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. Мицкоски Наум Тодор, од е. Мешеишта. 
VI 

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

Ј. Великовски Иван Милко, од Кочани. 
VII 

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

1. Стојанов Мирчо Борко, рд Струмица. 
VIII 

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

1. Шатуленко Димитрија Борис, од Скопје. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-525 
22 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

576. 
Врз основа на член 393, став 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 3 од Одлуката за издвојување на дел од 
средствата од малопродажната цена на моторниот 
бензин и плинското масло од посебна сметка 
(„Службен весник на СРМ", бр. 32/82), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА 

СТРАНСКИ КРЕДИТИ 
Член 1 

Средствата издвоени на посебна сметка, сог-
ласно со член 2 од Одлуката за издвојување на 
дел од средствата од малопродажната Зена на мо-
торниот бензин и плинското масло на посебна смет-
ка, Службата на општественото книговодство ќе 
ги насочи за. повлекување на странски кредити од 
Меѓународната банка за обнова и развој и од Ев-
ропската инвестициона банка, а за .развој на сооб-
раќајот, енергетиката и на основното земјоделско 
производство и тоа: 

1. за развој на сообраќајот: 
— за патишта 40% 

I — за железничкиот сообраќај 30% и 
2. за развој основното земјоделско 

производство 30% 
Член 2 

Средствата од член 1, точка 1, алинеја 1 од 
оваа одлука се даваат без обврска на враќање. 

Член 3 
Средствата од член 1, точка 1, алинеја 2 и точ-

ка 2 на оваа одлука се даваат во вид на кредит со 
рок на враќање од 5 години, почнувајќи од 1 јули 
1983 година и со камата од 8% годишно. 

Член 4 
Договор за користење и враќање на кредитите 

од член 3 на оваа одлука ќе склучи, во името на 
Извршниот совет, републичкиот секретар за фи-
нансии. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1956/1 
' 8 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател / 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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577. 
Брз основа на член 393, став 4 од Уставот на 

СРМ, а во врска со точка 10 и 12 од Одлуката за 
највисоките цени за нафта и за дериватите на 
нафта и -за начинот на формирање на цените на 
дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 41/82), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕД-
СТВАТА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МО-
ТОРНИОТ БЕНЗИН И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА 

ПОСЕБНА СМЕТКА 
Член 1 

Во Одлуката за издвојување на дел од сред-
ствата од малопродажната цена на моторниот бен-
зин и плинското масло на посебна сметка („Служ-
бен весник на СВМ" бр. 32/82), во член 1, по ста-
вот 2, се додава нов став, кој гласи: 

„Средствата од став 1 на овој член можат да се 
користат за краткорочни 1 обртни средства до ко-
ристеРБето за намените од став 2 на овој член". 

Член 2 
Во член 3 се додава нов" став 1, кој гласи: 
„Условите за. користење на враќање на сред-

ствата од член 1, став 3 на оваа одлука ќе се утвр-
дат со договор што во името на Извршниот совет 
ќе го склучи републичкиот секретар за финансии". 

Досегашниот став 1 станува став 2. 
Член 3 

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

Бр. 23-1957/11 Претседател 
1 октомври 1982 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

578. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење 

на паричните средства на Републиката и на оп-
штините како депозит во Народната банка на Ма-
кедонија („Службен весник на С Ш " бр. 42/77) и 
на Резолуцијата за политиката на остварувањето 
на Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина, во 1982 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕ-
НИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 3(А КОРИСТЕЊЕ 
НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕ-
ПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1982 ГО-
ДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НА-

РОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Одлуката за намените, начинот и условите 
за користење на слободните парични средства на 
Републиката и на општините во 1982 година што 
се водат како депозит во Народната банка на Ма-
кедонија {„Службен весник на СРМ" бр. 14/82 и 
„Службен весник на СРМ — Посебен службен вес-
ник" бр. 7/82), во член 2 процентот „10%" се заме-
нува со „5°/о": 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 23-2149/1 
29 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб , Ставрев, е. р. 

579. 
[Врз основа ка член 173 став 3 од Законот за 

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

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

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. М-р Лазар Толов се разрешува од должност 
советник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за здравство .и социјална политика, поради за-
минување на друга должност, сметано од 15. IX. 
1982 година. 

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

Бр. 17-1875/1 
16 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

580. , 
Врз основа на член 27 од Законот за студент-

ските домови („Службен весник на СРМ", бр. 27/77), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДИРЕКТОР НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР 
„СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија е согласен со Од-
луката на Советот на Студентскиот центар „Скопје" 
— Скопје со која за директор на Центарот е име-
нуван Добре Јакимов, досегашен директор на Цен-
тарот. 

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

Бр. 17-1865/1 
16 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

581. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 23-а од Правилникот 
за решавање на станбените потреби, донесен од ра-
ботниците на Работната заедница на заедничката 
стручна служба на Самоуправната интересна заед-
ница на становањето и на Самоуправната инте-
ресна заедница за комунална дејност и патишта во 
Титов Велес, со референдум одржан на 5 фев-
руари 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница на заеднич-
ката стручна служба на Самоуправната интересна 
заедница на становањето и на Самоуправната ин-
тересна заедница за комунална дејност и патишта 
во Титов Велес на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 
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3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на членот 23-а од правилникот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата закони-
тост. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник содржи разработен систем на основи и 
мерила за распределба на станови. Така, со членот 
19 се предвидени основите: станбени услови, рабо-
тен придонес, работен стаж, семејни прилики и 
здравствена состојба на работникот. По сите овие 
основи се определени бодови. 

џ Со членот г23-а од правилникот трудот и ре-
зултатите од трудот се предвидени како посебни 
основи за распределба на станови, меѓутоа без 
нивно објективизирање. Со истата одредба, како 
посебен основ за распределба на станови, се пред-
видени и дисциплината и другарскиот однос на 
работникот кон останатите работници на работната 
заедница и кон претпоставените работници, кој ос-
нов, независно од другите основи, повлекува 30 
бода. 

Од содржината на оспорениот правилник, про-
излегува дека тој содржи основи и мерила за рас-
пределба на станови на работниците. Членот 23-а 
од правилникот, пак, ги предвидува трудот и ре-
зултатите на трудот, како посебен основ за распре-
делба на становите без негово објективизирање. 
Оваа одредба, како посебен основ, ги предвидува 
и дисциплината и другарскиот однос на работ-
никот кон останатите работници и кон претпоста-
вените работници, кои, според мислењето на Судот, 
не би можеле да се предвидат како основ бидеј-
ќи создаваат можност за субјективизам. Тоа по-
себно се однесува на одговорноста за ^дисципли-
ната, која се утврдува во посебна постапка што 
се води пред надлежен орган. 

Со ставот 1 на член 463 од Законот за здру-
жениот труд е предвидено работниците во оснрв-
ната организација на здружениот труд со рефе-
рендум да одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка. Со членот 42 од Законот 
за станбените односи („Службен весник на СРМ" 
бр. 36/73) е пропишана обврска работниците во 
основната организација на здружениот^ труд со 
општ акт однапред да ги утврдат основите и ме-
рилата, според кои ќе се определува редот на 
првенството за добивање на стан. 

Од "изнесените законски одредби произлегува 
дека работниците во основната организација на 
здружениот труд со самоуправен општ акт, кој го 
донесуваат со референдум, ги утврдуваат основите 
и мерилата за распределба на станови и на сред-
ствата за станбена изградба. Притоа, тие треба да 
утврдат такви основи и мерила кои ќе овозможат 
најобјективно да се изврши распределбата на ста-
нови без да се овозможи појава на субјективизам. 
| Со оглед на тоа што со членот 23-а рд оспоре-
ниот правилник трудот и резултатите на трудот се 
предвидени како посебен основ за распределба на 
станови без нивно објективизира!*^ и што дисци-
плината и. другарскиот однос на работникот кон 
останатите работници на работната заедница и кон 
претпоставените работници се предвидени, исто та-
ка, како посебен основ, Судот оцени дека таквите 
основи за учество во распределбата на станови мо-
жат да доведат до субјективизам, поради што тој 
не е во согласност со членот 42 од Законот за 
станбените односи. 

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

У. бр. 85/82 
9 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

582. 

Уставниот суд на (Македонија, врз основа на 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за< правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
16 септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА Предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување устав-
носта и законитоста на член 12 точка 1—6 од Пра-
вилникот за станбени односи,, донесен од работни-
ците во Основната организација на здружениот 
труд погон механизација во состав на Работната 
градежна организација „Бетон" во Скопје, со ре-
ферендум на 30 март 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд погон механизација во Скопје, на 
начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, со предлог поднесен до Уставниот суд на Маке-
донија, поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на член 12 точка 1—6 од актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот оспорените точки 1—6 на член 
12 од правилникот се противуставни и незаконити 
затоа што некои работници ги исклучуваат од пра-
вото на добивање стан само заради тоа што се соп-
ственици на определен стан и со тоа е повреден 
уставниот принцип за еднаквост на работниците во 
основната организација на здружениот труд. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судот утврди дека според член 11 од оспорениот 
правилник право на решавање на станбените пот-
реби по одредбите на овој правилник има секој 
работник кој засновал работен однос на неодреде-
но време, членовите на потесното семејство на ра-
ботникот кај кои во меѓувреме настапила смрт ка-
ко последица на повреда на работа или професио-
нално заболување а кои со него живееле во се-
мејно домаќинство, како и работникот пензионер 
кој до заминувањето во пензија работел во основ-
ната организација и ги исполнува условите по 
одредбите на овој правилник за решавањето на не-
говите потреби кои до пензионирањето не му би-
ле решени. Според точките 1—6 на членот 12, пак, 
од оспорениот правилник работникот нема право 
на решавање станбени потреби: ако тој или член 
на неговото семејно домаќинство со кој живее веќе 
е носител на станарско право на соодветен стан; 
ако работникот или член на семејното домаќинство 
со кој заедно живее е сопственик на стан или 
станбена зграда; ако работникот веќе користел 
станбен кредит за решавање на станбеното пра-
шање и го решил со соодветен стан; ако работни-
кот одбил соодветен стан во општествена сопстве-
ност па останал без стан односно соодветен стан 
по своја волја (замена, преселување во друг стан 
и ел.); ако работникот примал на становање други 
лица со што ја сма лил семејната станбена површи-
на и на тој начин се довел во ситуација да има 
несоодветен стан, како и работникот кој има ста-
нарско право на соодветен стан во општествена 
сопственост односно има своја семејна зграда или 
сопствен стан како дел од зграда како и викен-
дица која одговара на соодветен стан и се наоѓа во 
седиштето на, подрачјето на општината односно 
градот каде е и седиштето на основната организа-
ција и ако работникот може секојдневно без штет-
ни последици по него нормално да ги извршува ра-
ботите и работните задачи. 

5. Со членот 214 од Уставот на СР Македонија, 
загарантирано му е на граѓанинот да стекнува ста-
нарско право на стан во општествена^ сопственост, 
со кое му се обезбедува, под услови определени 
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со закон, трајно да користи стан во општествена 
сопственост заради задоволување на личните и се-
мејните станбени потреби. 

Согласно ставот 1 на член 42 од Законот за 
станбените односи („Службен весник на СРМ" бр. 
36/73), давателот на стан на користење со општ акт 
ги утврдува начинот, условиве и редот на првен-
ството по кој ќе се даваат становите на користење. 
Врз основа на тоа овластување, работниците во ос-
новните организации на здружениот труд, кои како 
инвеститори изградиле или по друг основ се здо-
биле со стан, самостојно ги утврдуваат условите, 
критериумите и редот на првенството, а тоа значи 
основите и мерилата за доделување станови на ко-
ристење, но при тоа тие не смеат да ги повредат 
уставните и законските права на работниците. Ста-
новите и средствата за кредитирање на станбената 
изградба работниците, по правило, ги обезбедуваат 
од доходот што е распореден за заедничка потро-
шувачка. Доходот, пак, според ставот 1 на член 19 
од Уставот на СР Македонија, е резултат на заед-
ничкиот труд на сите работници во основната ор-
ганизација. Членот 16 од Уставот на СРМ му га-
рантира на секој работник во здружениот труд со 
средства во општествена сопственост во сите обли-
ци на здружување на трудот и средствата, заед-
но и рамноправно со другите работници, покрај 
другото, да управува со трудот и да одлучува за 
доходот што ќе го оствари во различните облици 
на здружување на трудот и на средствата. Според 
ставот 3 на овој член, пак, противуставен е секој 
акт или дејствие со кое се повредуваат овие права 
на работникот. 

Со оглед на тоа што работниците становите, по 
правило, ги обезбедуваат од делот на доходот из-
двоен за заедничка потрошувачка, Судот смета 
дека право да учествуваат во нивната распределба 
имаат сите работници. Меѓутоа, Судот смета дека 
при определувањето на основите и мерилата за ут-
врдување редот на првенство за доделување на 
станови треба да се поаѓа од станбените, семејните 
и економските прилики на работникот, како и од 
правата и обврските на работниците во здруже-
ниот труд. Во конкретниов случај, со точките 1—6 
на член 12 од оспорениот правилник одделни ра-
ботници не се исклучени од правото да учеству-
ваат во распределбата на станови. Со таа одредба 
всушност се оневозможува доделување на стан на 
користење на оние работници на кои им е решено 
станбеното прашање по точките 1—6 од член 12 од 
оспорениот правилник. Судот оцени дека решени-
јата содржани во овие точки не се во несогласност 
со законот и претставуваат израз на самоуправното 
право на работниците да ги утврдат основите и 
мерилата за добивање на стан на користење и 
средства за решавање на своите станбени потреби. 

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

У. бр. 86/82 
16 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

583. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 16, 17, 18, 19, 32, 38, 
39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 58, '59 и 60 од Та-
белата на бодовите, составен дел на Правилникот 

за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, донесена од работниците 
на Клиниката за детски болести во Скопје со ре-
ферендум одржан на 16 јуни 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Клиниката за детски болести 
во Скопје на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за, оценување 
уставноста и законитоста на оспорените точки од 
табелата на бодови означена во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за нивната уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со точките 
16, 17, 18, 19, 32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48 и 49 работите 
на цитогенски техничар и на одделенска меди-
цинска сестра на група оддели и отсеци, сите со 
виша медицинска подготовка, се вреднувани со 260 
бода, а со средна медицинска подготовка со 220 
бода. Со точката 53 работите на собен лекар од 
општа пракса по основот сложеност се вреднувани 
со 320 бода, на лекар во првата половина од спе-
цијализација со 330 бода, на лекар во втората по-
ловина од специјализација — помлад асистент со 
340 бода, на лекар специјалист — асистент со 425 
бода и на лекар специјалист — примариус, асис-
тент со над 10 години специјалистички стаж и ле-
кар специјалист доктор на науки со 495 бода. Со 
точката 54 работите и работните задачи на шеф на 
отсек — лекар специјалист, по основот сложеност, 
се вреднува со 400 бода, на лекар специјалист — 
помлад асистент со 425 бода, на лекар специјалист 
асистент со 450 бода, и на лекар специјалист при-
мариус или доктор на науки со 500 бода. Со точ-
ката 58 работите и работните задачи на шеф на 
одделение, шеф на поликлиника и шеф на лабора-
торија, ако се лекари специјалисти, по основот 
сложеност се вреднувани со 400 бода, на лекар спе-
цијалист асистент со 450 бода, на лекар специја-
лист — примариус, виш стручен соработник: или 
доктор на науки со 475 бода, на доцент на Меди-
цинскиот факултет со 500 бода, на вонреден про-
фесор на Медицинскиот факултет со 530 бода и 
на редовен професор со 570 бода; со точката 59 
работите на раководител на група одделенија и от-
сечи и тоа ако е лекар специјалист по основот 
сложеност се вреднувани со 400 бода, лекар спе-
цијалист асистент со 450 бода, лекар специјалист 
примариус или доктор на науки 480 бода, доцент 
на медицинскиот факултет со. 530 бода и редовен 
професор на медицинскиот факултет со 570 бода; и 
најпосле, со точката 60 работите на директор на 
клиниката и тоа ако е лекар специјалист асистент 
со 450 бода, лекар специјалист примариус или док-
тор на науки 500 бода, доцент на медицинскиот4 фа-
култет со 500 бода, вонреден професор на меди-
цинскиот факултет со 530 бода и редовен профе-
сор на медицинскиот факултет со 570 бода. 

Со Правилникот за систематизација на рабо-
тите и работните задачи на клиниката за вршење 
на работите и работните задачи на работниците од 
точките 16 и 49 на оспорената табела, како услов, 
алтернативно е предвидено више или средно учи-
лиште. Понатаму, во овој правилник за работите 
и работните задачи од тбчките 53 и 54 на табелата 
е предвиден алтернативен услов асистент на Ме-
дицинскиот факултет или лекар специјалист, за 
работите и работните задачи од точките 58 и 59 е 
предвиден алтернативен услов професор или до-
цент или асистент на Медицинскиот факултет и за 
работите и работните задачи од точката 60 алтер-
нативно е предвиден професор или доцент на Ме-
дицинскиот факултет. 

Од содржината на актот за систематизација 
произлегува дека овој акт, како услов за вршење 
на работите и работните задачи наведени во оз-
начените точки, предвидува алтернативно средна 
или виша стручна подготовка, односно пониско или 
повисоко звање. Тоа значи дека според одредбите 
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од овој акт и рние работници со средна стручна 
подготовка односно со пониско звање можат да ги 
вршат означените работи и работни задачи како 
и работниците со виша стручна подготовка односно 
со повисоко звање. Со други зборови, од овој акт 
за систематизација произлегува дека работниците 
од означените точки на оспорената табела со сред-
на и виша стручна подготовка односно со повисо-
ко и пониско звање вршат работи и работни за-
дачи со иста сложеност. Поради тоа, работите и 
работните задачи на работниците со средна и ви-
ша стручна Подготовка односно на работниците со 
пониски и повисоки звања по основот сложеност 
не можат различно да бидат вреднувани. Во колку, 
пак, постои разлика во работите и работните за-
дачи што тие ги вршат, тоа треба да се искаже во 
Правилникот за систематизација на работите и ра-
ботните задачи.' 

Според членот 22 од Уставот на СР Македони-
ја и членот 126 од Законот за здружениот труд, на 
секој работник, во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот и со порастот на продук-
тивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд, му припаѓа од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите лични, заед-
нички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната органи-
зација. 

Со оглед на тоа што со точките 16, 17, 18, 19, 
32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 и 60 
од означената табела работите и работните задачи 
на работниците кои ги вршат овие работу и работ-
ни задачи по основот сложеност различно се вред-
нувани, Судот оцени дека тие не се во согласност 
со нанелото на распределба според трудот и пос-

тигнатите резултати во работата, утврдено во чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 
126 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 134/81 
9 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

584. 
Вр̂ з основа на член 41 од Законот за опште-

ствените совети и републичките општествени сове-
ти („Службен весник на СРМ", бд. 24/80) и-член 
48 од Деловникот на Општествениот совет за пра-
шања на општественото уредување, Републичкиот, 
општествен совет, на седницата одржана на 27 
септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 
1. За секретар на Републичкиот општествен 

совет за прашања на општественото уредување за 
време од 4 години се именува Милан Илиески, до-
сегашен републички пазаришен инспектор. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се 063 ави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-491/1 
21 октомври 1982 година Претседател на Советот, 

Скопје ' Сервет Салиу, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА у 
ЗАШТИТА 

291. 

Тргнувајќи од начелата на социјалистичкиот 
хуманизам, солидарноста и заемноста, а заради 
спроведување на задачите во областа на социјал-
ната заштита утврдени во Резолуцијата за поли-
тиката на остварување на Општествениот план за 
развој на СРМ зо периодот од 1981 до 1985 година 
во 1982 година („Службен ^ весник на СРМ", бр. 
42/81), Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Скопје, општинските 
самоуправни интересни заедници за социјална заш-
тита, собранијата на општините: Свети Николе, 
Куманово, Кавадарци, Демир Хисар, Прилеп, Про-
биштип, Крушево, Гостивар, Тетово, Ресен, Крато-
во, Делчево, Берово, Виница, Крива Паланка, Ки-
чево, Струмица, Битола, Македонски Брод, Гевге-
лија, Неготино, Охрид, Титов Велес, Дебар, Радо-
виш, Струга, Штип и општините на град Скопје и 
тоа: Кисела Вода, Гази Баба, Чаир, Карпош и Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, учесници во договорот, врз 
основа на член 139 и 142 од Уставот на ОРМ, член 
579 од Законот за здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/76 и 8/78) и член 14 од Законот за 
социјална заштита (,.Службен весник на СРМ", бр. 
9/78 и 43 78) склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој општествен договор учесниците го усог-

ласуваат и обезбедуваат неопходното ниво на обез-
бедување и задоволувале на основните права од 
социјалната заштита, ги усогласуваат изворите на 
средствава за тиег потреби, висината на средствата 
што ќе се издвојуваат за обезбедување и задово-
лување на основните права од социјалната зашти-
та и ги утврдуваат условите и начинот на- обез-
бедување средства на општинските самоуправни 
интересни заедници за социјална заштита кои не 
се во состојба да го обезбедат остварувањето на 
утврдените стандарди на основните права од со-
цијалната заштита. 

Член 2 
Учесниците во Договорот се согласија за изед-

начување на неопходното ниво на обезбедување и 
задоволување на утврдените стандарди на основни-
те права од социјалната заштита во 1982 година 
средства да се обезбедуваат од изворните приходи 
на општинските самоуправни интересни заедници 
за социјална заштита (општински заедници) — од 
придонесот од доходот на основните организации 
на здружениот труд 

За намената од став 1 на овој член средства 
обезбедува и Републичката самоуправна интересна 
заедница за, социјална заштита — Скопје (Репуб-
личка заедница) ( под услови утврдени со овој оп-
штествен договор. 
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Член 3 
Тргнувајќи од потребата за еднакво оптова-

рување на доходот на основните организации на 
здружениот труд, учесниците во Договорот се сог-
ласија висината на средствата што се издвојуваат 
од доходот на основните организации на здруже-
ниот труд за обезбедување на основните права од 
социјална заштита на ниво на општина да се утвр-

* дува со примена на калкулативна стапка од 0,38%. 
Средствата што ќе ги остварат општинските за-

едници на начин утврден во став 1 на овој член, 
учесниците во Договорот се согласија општинските 
заедници да ги наменат првенствено за обезбе-
дување на основните права од социјалната зашти-
та, а потоа за обезбедување на другите права од 
социјалната заштита и за други потреби. 

# Член 4 
Учесниците во Договорот се согласија на оп-

штинските заедници, кои во согласност со член 3 
на овој општествен договор не ќе можат да оства-
рат доволно средства за обезбедување остварува-
њето на утврдените стандарди на основните права 
од социјалната заштита, Републичката заедница 
да им обезбедува средства за таа намена на начин 
утврден со овој општествен договор. 

Член 5 
Учесниците во/ Договорот се согласија Репуб-

личката заедница да им обезбедува средства на 
општинските заедници од член 4 на овој опште-
ствен договор по 1/12, во вид на аванс секој месец 
од предвидените износи во Прегледот на планира-
ните средства за обезбедување на основните права 
по општински самоуправни интересни заедници за 
социјална заштита за 1982 година. 

Прегледот од став 1 на овој член е составен дел 
на овој општествен договор. 

Член 6 
Учесниците во Договорот се согласија средства-

та обезбедени од Републичката заедница, општинс-
ките заедници да ги користат исклучиво за намена-
та утврдена во член 4 на овој општествен договор 
и за тоа да доставуваат тримесечни извештаи до 
Републичката заедница во рок од 15 дена по исте-
кот на тримесечје^. 

.Извештаите од став 1 на овој член треба да со-
држат : 

— вкупен број на корисниците на основните 
права од социјалната заштита и одделно за секое 
основно право; 

— вкупно средства за обезбедување на основ-
ните права од социјалната заштита и одделно за 
секое основно право; 

— вкупно средства што ги обезбедува Општин-
ската заедница од придонеси од доходот на основ-

ните организации на здружениот труд за обезбе-
дување на остварувањето на основните права од 
социјална заштита и средствата со кои партиципи-
раат корисниците на социјалната заштита, односно 
нивните роднини. 

Член 7 
Учесниците во Договорот се согласија Репуб-

личката заедница • да го следи реализирањето на 
средствата доделени на општинските заедници спо-
ред одредбите на членовите 4 и 5 на овој опште-
ствен договор и врз основа на тримесечник извеш-
таи од општинските заедници да ја определува ви-
сината на месечниот аванс на средствата за на-
редното тримесечје, а на крајот од годината да из-
врши конечна пресметка. 

Член 8 
Учесниците во Договорот се согласија обезбе-

дувањето на средствата за изедначување на неоп-
ходното ниво на обезбедување и задоволување на 
основните права од социјална заштита под услови 
и начин утврдени со членовите 4 и 5 од овој оп-
штествен договор да се применува од 1 јануари 
1982 година. 

Член 9 
Правата, обврските и одговорностите на учес-

ниците во Договорот, утврдени со овој општествен 
договор, настануваат со денот на неговото усвоју-
вање. 

Член 10 
Предлог за изменување и дополнување на овој 

општествен договор може да поднесе секој од 
учесниците во договорот. 

Изменување и дополнување на овој општествен 
договор се врши на начин и постапка како и за 
неговото склучување. 

Член 11 
Кон овој општествен договор, во согласност со • 

закон, може дополнително да пристапат и други 
учесници кои не учествувале при неговото склу-
чување. 

Член 12 
Овој општествен договор влегува во сила на-

редниот ден од денот на неговото објавување во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 13 
Составен дел на овој општествен договор се и 

одлуките за усвојување на Општествениов договор 
од учесниците во Договорот. 

Бр. 08-327/1 
23 октомври 1982 година 

Скопје 

П Р Е Г Л Е Д 

на планирани средства и бројот на корисниците за 1982 година (во ООО динари) 

Носители Соуживатели Додаток Сместени Друго семеј. е о< 
1 " 5-5- з о во озт • 0 | к 

1 ѕ -В § § | - • В о 1 • | 5 I бре, средства ~ 5 §Д о 5 о Ѕ 1 1 ° 
о Ѕ & Д Ѕ с ј & & * § • & > § • & и с Ѕ 

Берово 52 1061 64 1152 98 882 35 315 3410 37 3084 18 702 7196 
Битола 105 2142 45 810 88 792 1 9 3753 100 7890 18 702 12345 
Брод Мак. 62 1265 76 1368 140 1260 23 207 4100 25 2195 2 78 6373 
Валандово 5 102 24 432 13 117 5 45 696 13 1223 3 117 2036 
Виница 62 1265 85 1530 111 999 — — 3794 24 2222 15 * 585 6601 
Гевгелија 28 571 44 792 16 144 1 9 1516 17 1558 2 78 3152 
Гостивар 63 1285 78 1404 168 1512 - — — 4201 45 4182 39 1521 9904 
Дебар 63 1387 80 1440 147 ,1323 12 108 4258 27 2362 5 195 6815 
Делчево 13 265 137 2466 60 540 10 90 3361 36 3317 2 78 6756 
Демир Хисар 42 857 31 558 34 306 2 18 ,1739 27 2162 4 156 4057 
Кавадарци 80 1632 77 1386 105 945 26 234 4197 64 5816 8 312 10323 
Кичево 123 2509 123 2214 262 2358 20 180 7261 40 4299 10 390 11950 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кочани 20 408 123 2214 97 873 10 90 3585 40 3957 2 78 7620 
Кратово 89 - 1816 49 882 81 729 — — 3427 19 1643 4 156 5226 
Крива Палан. 70 1428 150 2780 170 1530 25 225 5883 98 3154 НО 390 9427 
Крушево 28 571 63 1134 _ 53 477 — — 2182 10 948 4 156 3286 
Куманово 104 2121 105 1890 339 3031 14 126 7188 78 6808 60 2340 16336 
Неготино 46 938 78 1404" 85 765 20 180 3287 26 2385 4 156 5828 
Охрид 88 1795 94 ,1692 94 846 5 45 4378 30 2598 10 380 7366 
Прилеп 166 3386 143 « 2574 200 1800 21 189 7949 127 10712 25 975 19636 
Пробиштип ' 48 979 81 1458 ИО 990 12 108 3535 69 6214 26 1014 10763 
Радовиш 32 653 15 270 34 306 1 9 1238 44 4360 5 195 5793 
Ресен 51 1040 58 1044 70 630 12 108 2822 10 1117 5 195 4134 
Свети Николе 35 714 40 720 45 405 15 135 1974 50 4809 6 234 7017 
Скопје 620 12648 584 10512 1132 10188 26 234 33582 561 50321 60 2340 86243 
Струга 114 2326 73 1314 189 1701 — — 5341 25 2237 2 78 7656 
Струмица 65 1326 35 630 60 540 4 36 2532 98 2555 10 390 11477 
Тетово 219 4463 200 3600 442 3978 5 45 12091 80 7719 20 780 20590 
Титов Велес 104 2122 63 1134 105 945 29 261 4462 72 6565 12 468 11495 
Штип 64 1306 25 450 37 333 10 90 2179 43 4112 10 390 6681 
В к у п н о : 2666 54386 2843 51174 4585 41265 344 3096 149921 1895, 168522 401 15639 334082 

П Р Е Г Л Е Д 

на планираните средства за основни права и пла-
нираното учество на ВСИЗ за социјална заштита — 

Скопје за 1982 година 
{во ООО динари) 

« § 
н 
3 е о 

к 
5 $ « а « о 

е 

а о 
М ° г̂ 
и** 
§ § 
е &© § 

и 0 бок В «« 6 Ѕ.« 8 & 8 

РП СХ со 

'СО 

И Г 
и сч 5 00 
Лоч С ̂  I I 

м со ѕ 
8 I I ев 3 О опи 

1. Берово 815.390 3.098 7.196 4.098 
2. Битола 6.257.432 23.778 12.345 — 

3. Брод Мак. 166.760 664 6.373 5.709 
4. Валандово 489.634 1.861 2.036 175 
5. Виница 432.363 1.643 6.601 4.958 
6. Гевгелија 2.027.506 7.705 3.152 — 

7. Гостивар 2.085.737 7.926 9.904 1.978 
8. Дебар 603.394 2.293 6.815 4.552 
9. Делчево 1.337.675 5.083 6.756 1.673 

10. Д. Хисар .223.325 849 4.057 3.208 
И. Кавадарци 1.934.720 7.352 10.323 2.971 
12. Кичево 1.030.320 3.915 11.950. 8.035 
13. ^Кочани 2.463.473 9.361 7.620 — 

14. Кратово 707.402 2.688 5.226 2.538 
15. К. Паланка 770.180 2.927 9.427 6.500 
16. Крушево 350.111 1.330 3.286 1.956 
17. Куманово 4.656.095 17.693 16.336 — 

18. Неготино 1.116.473 4.243 5.828 1.585 
19. Охрид 3.266.779 12.414 7.366 — 

20. Прилеп 3.714.705 14.116 19.636 .5.520 
21. Пробиштип 1.137.845 4.324 10.763 6.439 
22. Радовиш 765.903 2.910 5.793 2.883 
23. Ресен 988.478 3.756 4.134 378 
24. Св. Николе 1.278.183 4.857 7.017 2.160 
25. Скопје 38.515.064 146.357 86.243 — 

26. Струга 1.304.325 4.956 7.656 2.700 
27. Струмица 2.723.378 10.349 11.477 1.128 
28. Тетово 4.190.382 15.923 20.590 4.667 
29. Т. Велес 3.728.199 14.167 11.495 — 

30. Штип 3.847.990 14.622 6.681 — 

В к у п н о : 92.929.221 — 334.082 75.781 

292. 
Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната 

спогодба за висината на постојаната парична по-
мош на корисниците на социјална заштита („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 28/79, 20/80 и 19/81) и член 
19 став 3 од Законот за социјална заштита („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/78, 43/78), општинските 
самоуправни интересни заедници за социјална заш-
тита и Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Скопје, учесници 
во' спогодувањето, на 22 јуни 1982 година, склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СА-
МОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА 
ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИС-

НИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ги вршат следните измени и допол-
нувања во Самоуправната спогодба за висината на 
постојаната парична помош на корисниците на со-
цијална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
28/79, 20/80 и 19/83). 

*1) Членот 2 се менува и гласи: 

„Член 2 
Висината на минималните износи на одделните 

видови на постојаната парична помош се утврдува 
и тоа: 

Основната парична помош да изнесува нај-
малку: 

— за носител — самец 1.700 динари; 
— за носител — со двајца и по-

веќе членови во семејството 1.500 динари. 

Додатокот за секој натамошен соуживател на 
помошта да изнесува најмалку 750 динари. 

Посебниот додаток за помош и нега од друго 
лице да изнесува најмалку 750 динари". 

Збирот на основната парична помош и дода-
токот за соуживателот на помошта не може да 
биде поголем од 50% од просечниот личен доход 
остварен во претходната година во Републиката. 

Член 2 
Составен дел на оваа самоуправна спогодба се 

и одлуките за прифаќање на Самоуправната спо-
годба од учесниците во спогодувањето. 

Член 3 
Оваа самоуправна "спогодба влегува во сила со 

денот на нејзиното прифаќање од страна на учес-
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ниците во спогодувањето, а ќе се применува од на-
редниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 
1 која ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Бр, 08-328/1 
23 октомври 1982 година 

Скопје 

293. 
Врз основа на член 27 од Законот за социјална 

заштита (^Службен весник на СВМ", бр. 9/78 и 
43/78), Републичката самоуправна интересна заед-
ница за социјална заштита — Скопје и општин-
ските самоуправни интересни заедници за соци-
јална заштита, учесници во спогодувањето, на 22 
јуни 1982 година, склучија * 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО* 
ДРУГО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ја утврдуваат висината на најнис-
киот износ на надоместокот за сместено лице-ко-
рисник- на социјална заштита во друго семејство. 

Член 2 
Учесниците во спогодувањето се согласија и ја 

утврдија висината на најнискиот месечен износ на 
надоместокот од член 1 на оваа самоуправна спо-
годба да изнесува: 

— 3.000 динари за деца од предучилишна воз-
раст — корисници на социјална заштита; 

— 3.600 динари за лица со психофизички не-
достатоци; . , 

— 3.500 динари за останатите лица — корисни-
ци на социјална заштита. 

Член 3 
Учесниците во спогодувањето се согласија оп-

штинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита, во зависност од условите за смес-
тување и во согласност со одредбите на оваа само-
управна спогодба, со посебна одлука да ја утврдат 
висината на надоместокот за сместено лице во дру-
го семејство, односно да ги усогласат своите општи 
и други акти со одредбите на оваа спогодба, како 
и да донесат и други неопходни акти за нејзиното 
спроведување во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа самоуправна спогодба. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа само-

управна спогодба престанува да важи Самоуправ-
ната спогодба за висината на најнискиот износ на 
надоместокот за сместено лице во друго семејство 
(„Службен весник на СРМ", бр. 19/81). 

Член 5 
Составен дел на оваа самоуправна спогодба се 

и одлуките за усвојување на Самоуправната спо-
годба од учесниците во спогодувањето. 1 

Член 6 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 

денот на нејзиното прифаќање, усвојување од стра-
на на учесниците во спогодувањето, а ќе се приме-
нува од наредниот ден, освен одредбата на член 
2, која ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 
„Службен весник на Соци јал источка Република 
Македонија". 

Бр. 08-329/1 
23 октомври 1982 година 

Скопје 

294. 
Врз основа на член 586 од Законот за здруже^ 

ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76), 
член 15 став 2 од Законот, за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78) и член 
6 од Спогодбата за висината на цените на услуги-
те на организациите на здружен труд од областа 
на социјалната заштита („Службен весник на 
СРМ", бр. 28/79, 20/80 и 19/81), организациите на 
здружен труд од областа на социјалната заштита 
и тоа: * 

Заводот за' згрижување, воспитување и обра-
зование на деца и младинци „Ранка Милановиќ" — 
Скопје, Центарот за професионална рехабилита-
ција на младинци со оштетен слух „25 Мај" — 
Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар Влахов" — Скопје, 
Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" — Битола, Специјалниот завод -г-
Демир Капија, Заводот за заштита и рехабили-
тација — Бања Банско — Струмица, Центарот за 
заштита на деца и младинци „Младост" — Скопје, 
Домот за доенчиња и мали деца — Битола, За-
водот за рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје, Старскиот дом „Суе Рајдер" — Битола, До-
мот за стари лица „Киро Крстески — Платник" ~ 
Прилеп, Домот за стари „Зафир Сај т о — Кумано-
во, Работната организација за згрижување и вос-
питување на деца и младинци „25 Мај" — Скопје, 
Центарот за професионална рехабилитација на ин-
валидизирани лица „Македонија" — Скопје и Цен-
тарот за згрижување на лесно и умерено ментално 
ретардирани младинци „Искра" — Штип, од една 
страна и општинските самоуправни интересни за-
едници за социјална заштита од: Берово, Маке-
донски Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Гос-
тивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, 
Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Крато-
во,. Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Проби -
штип, Радовиш, Ресен. Струмица, Струга, Свети 
Николе, Тетово, Титов Велес и Штип и Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје, од друга страна, учесници во 
спогодувањето, склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПО-
ГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УС-
ЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето 

се согласија и ги вршат следните измени и до-
полнувања на Спогодбата за висината на цените на 
услугите на организациите на здружен труд од об-
ласта на социјалната заштита („Службен весник 
на СРМ", бр. 28/79, 20/80 и 19/81): 

1) Членот 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
Учесниците во спогодувањето, врз основа на 

член 2, 3 'и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја утвр-
дуваат висината на цените на услугите на органи-
зациите на здружен труд за социјална заштита и 
тоа: 

1. Специјален завод — Демир Ка-
пија 8.625 динари 

2. Центар за заштита на деца и 
младинци „Младост" — Скопје 
— ООЗТ за заштита на деца 

„Мајчин дом" —< Скопје 11.466 динари 
— ООЗТ за заштита на деца и 

младинци „11 Октомври" — 
Скопје * 6.640 динари 

3. Центар за згрижување на стари 
и изнемоштени лица „13 Ноем-
ври" — Скопје 
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— Оддел Катланово 4.823 динари 
— Оддел Злокућани 4.876 динари 

4. Домот за стари „Зафир Сај то" — 
Куманово 
— еднокреветна соба 6.418 динари 
— двокреветна соба 5.976 динари 
— трикреветна собћ 5.646 динари 
— брачен пар 6.086 динари 
— стационар 7.358 динари 

5. Дом за стари лица „Киро Крс-
тески — Платник" — Прилеп 5.936 динари 

6. Старски дом „Суе Рајдер" — Би-
тола . 
— за неподвижни лица 5.595 динари 
— за подвижни лица 4.584 динари 

7. Дом за доенчиња и мали деца — 
Битола ' 9.871 динар 

8. Работна организација за згрижу-
вање и воспитување на деца и 
младинци „25 Мај" — Скопје 8.770 динари 

9. Завод за заштита и рехабилита-
ција на деца и младинци „Бања 
Банско" — Струмица 12.060 динари 

10. Завод за рехабилитација на де-
ца и младинци со оштетен вид 
„Димитар Влахов" — Скопје 
— за интерни 4.125 динари 
— за екстерни 2.000 динари 

11. Завод за рехабилитација на де-
ца со оштетен слух „Кочо Ра-
цин" — Битола 4.025 динари 

12. Центар за професионална реха-
билитација на младинци со ош-
тетен слух „25 Мај" — Скопје 
—̂  за интерни 3.954 динари 
— за екстерни 1.370 динари 

13. Завод за рехабилитација на де-
ца и младинци — Скопје 
— интерни со едукација 3.722 динари 
— екстерни со едукација 1.191 динари 
— интерни со рехабилитација 4.456 динари 
— екстерни со рехабилитација 2.686 динари 

14. Центар за професионална реха-
билитација на инвалидизирани 
лица „Македонија" — Скопје 
— за интерни 5.680 динари 
— за екстерни 3.530 динари 

15. Центар за згрижување на лесно 
и умерено ментално ретардира-
ни младинци „Искра" — Штип 
— за интерни ' 6.400 динари 
— за екстерни 3.200 динари 
Цените во „Искра" — Штип се авансни цени, 

кои ќе се применуваат до крајот на август оваа 
година, а од први септември, во финансирањето 
ќе учествува и Заедницата за образование, кога 
ќе се утврдат и конечни цери на услуги. 
16. Завод за згрижување, воспиту-

вање и образование на деца и 
младинци „Ранка Милановиќ" — 
Скопје 4.820 динари 
Висината на- цените на услугите утврдени во 

став 1 на овој член се искажани во месечни изно-
си по корисник на услугите на одделна организа-
ција на здружен труд". 

Член 2 
Оваа спогодба е склучена на 23. VI. 1982 го-

дина, со кој ден влегува во сила, а ќе се приме-
нува од наредниот ден, освен одредбата на точка 
1 вд член 1 на оваа спогодба која ќе се приме-
нува од 1 јануари 1982 година. 

Оваа спогодба (ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 3 
Составен дел на оваа спогодба се одлуките за 

усвојување на Спогодбата од учесниците во спо-
годувањето. 

Бр. 08-330/1 
23 октомври 1982 година 

Скопје 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО РАДОВИШ 

295. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ", бр. 13/78), Соб-
ранието на Заедницата за вработување — Радовиш, 
на седницата одржана на 14 октомври 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 02-181/21-6 ДО-
НЕСЕНА ОД СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ НА 29 март 1982 

ГОДИНА 
Член 1 

Се менува член 1 од Одлуката, бр. 02-181/21-6 
и гласи: 

Придонесот за вработување се пресметува и 
се пл&ќд: 

— за работниците во основната организација и 
за работниците вработени кај работодавецот — 
личниот доход на работниците, во кој се содржа-
ни придонесите и даноците што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,60% 
— наместо досегашната (0,70%); 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход по стапка од 0,60% 
— наместо досегашната (0,70%); 

— за. работодавецот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ придонесот за вработува-
ње изнесува 15%) од годишниот износ на данокот. 

Член 2 
'Одлуката ќе се применува од 1 октомври 1982 

година. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување, а ќе се применува од 1 октомври 1982 
година. 

Бр. 02-562/3-2 
14 октомври 1982 година Претседател, 

Радовиш Ѓорѓиев Димитраќи, е. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ДЕБАР 

296. 
Врз основа на член 2 од Законот за начинот 

на располагањето со вишоците на приходите на 
буџетите на општествено-политичките заедници и 
вишоците на приходите на самоуправните интерес--

ни заедници како и член 13 став 1 од Статутот 
на Општинската заедница на вработувањето — Де-
бар, Собранието на Заедницата донесе 

О Д Л У К А 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јули 
1982 година. 

Одлуката ќе биде објавена во „Службен вес-
ник на ОРМ". * 

Бр. 05-150 
4 септември 1982 година Претседател, 

Дебар Халил Мурати, е. р. 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА 
СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1982 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се намалува стапката на при-
донесот за вработување на Општинската заедни-
ца на вработувањето — Дебар и тоа од 0,75% на 
0,65%. / 

Член 2 
Намалувањето на стапката' на придонесот за 

вработување се однесува за периодот од 1 јули 
1982 година до 31 декември 1982 година. 
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СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
* 

О Б Ј А В А 

за запишување во регистарот на производите-
ли на семе 

Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство — Скопје, во смисла на 
член 24 став 4 од Законот за семе („Службен вес-
ник на СРИ", бр. 18/73), објавува дека во Регис-
тарот на производители на семе е запишана след-
ната организација на здружен труд: 

Земјоделско-индустриски комбинат „Поварда-
рие" — Неготино, за производство на земјоделско 
семе. Регистарски број 20, Решение број УП I бр. 
10-760/2 од 22 IX 1982 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, се 
води спор за зголемување на издршка по тужбата 
на мал. тужител Игор Милчев, застапуван од за-
конски застапник, против тужениот Милчов Мил-
ча од село Долно Љубота, Босилградско, а сега со 
непознато место на живеење во СР Германија. 

Се повикува тужениот Милчов Милча во рок 
од 30 дена, по објавувањето на огласот да се јави 
пред, овој суд, да достави адреса или да одреди 
полномошник, кој ќе го застапува до правосилното 
окончување на спорот, XV. П. бр. 590/82. 

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

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XV. 
П. бр. .590/82. (97) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог 
на предлагачот Рецепи Хисни Ќемал од Тетово се 
води постапка за докажување смртта на неговиот 
татко Рецепи Синан, бивш од Тетово, кој наводно 
умрел на ден 15. II. 1942 година во Тетово. 

Се повикува лицето Рецепи Синан од Тетово, 
во колку е жив, да се јави во Општинскиот суд 
во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ" или пак да 
се јави во судот секое лице кое него лично го 
познава. Во спротивно, по истекот на рокот, судот 
ќе ја утврди смртта на Рецепи Синан. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 353/82. 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води пос-
тапка за надомест на штета по тужбата на тужи-
телот Мухарем Јусуфи од село Шипковица, про-
тив тужениот Абдула Абдулаи од село Шипковица, 
сега со непознато место на живеење. 

(Се повикува тужениот Абдула Љазим Абдулаи 
од село Шипковица да се јави пред судот, дос-
тави адреса или одреди полномошник кој ќе го 

застапува во оваа постапка во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, 
во колку не се јави, судот преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово ќе му постави привре-
мен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1059/82. 
(94) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води пос-
тапка за сопственост по тужбата на тужителот 
Ајрули Шафи Муртезан од село Доброште, против 
тужените Јанковска ; вд. Крстова Нада, Јанковски 
Тврдомир, Јанковски Гуро, Јанковски Владо и 
Јанковски Горѓи, сите од село Одри, а сега на 
привремена работа во САД, со непознати адреси. 
Вредност на спорот 15.000,00 динари. ~ , 

Бидејќи тужените Јанковски Тврдомир и Јан-
ковски Владо, двајцата од село Одри се на при-
времена работа во САД, со непознати адреси, се 
повикуваат во рок од 30 дена по'објавувањето на 
огласот, да одредат свој полномошник или да се 
јават лично на судот. Во колку во определениот 
рок не се јават ќе им биде поставен привремен 
старател преку Центарот за социјални работи — 
Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1280/82. 
(95) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 272 од 29. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 72 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за дистри-
буција на електрична енергија — Битола и Демир 
Хисар. ^ 

Основни дејности: 140211 — самоуправна ин-
тересна заедница за електростопанство. 

Во .правниот промет Заедницата има целосни 
овластувања. 

Заедницата може да презема обврски само по 
претходната одлука на Собранието на Заедницата.. 

За обврските на Заедницата одговараат соли-
дарно членовите на Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Крсте Велјановски, 
секретар, со овластување согласно член 64, 65 и 68 
од Статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 272/81. ^ (238) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 292 од 25. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 73 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна Интересна заедница за желез-
нички сообраќај за подрачјето на општините При-
леп и Крушево, со седиште во Прилеп. 

Основни дејности: 
— непосредно и трајно деловно и општествено 

поврзување на работниците во организациите на 
здружен труд — даватели на услугите со работни-
ците во организациите и заедниците — корисници 
на услугите и усогласување на нивните заемни 
права, интереси, обврски и одговорности; 

— заедничко утврдување на развојната поли-
тика во железничкиот сообраќај и во таа цел усо-
гласување на меѓусебните планови и програми за 
тековната активност: 

— развој и јакнење на економската, технолош-
ката и техничката основа на железничкиот сооб-
раќај и неговото постојано ускладување и прис-
пособување кон развојот и потребите на стопан-
ството, другите дејности и граѓаните; 

— јакнење степенот на современоста, ефикас-
носта, безбедноста и уредноста на желез^шчкиот 
сообраќај; 
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— придонес кон создавањето и обезбедувањето 
еднакви услови на стопанисувањето во железнич-
киот сообраќај; 

— ускладување на тековната активност и раз-
војната политика на железничкиот сообраќај со 
активностите и развојот на другите гранки на сооб-
раќајот, и тн. 

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

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

Заедницата ќе ја застапува Тодоровски Стево, 
секретар, 'со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 292/81. , (242) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 135 од 30. IV. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-04 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО за основно образование -„11 Октом-
ври" — Прилеп, ООЗТ — Основно училиште „Кли-
мент Охридски" — Прилеп, со следните податоци: 
Василевски Живко, в. д. индивидуален работово-
ден орган, е овластен да го потпишува училиш-
тето со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Стефановски 
Н. Кирил. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 135/82. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 708 од 8. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1585-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Медите-
ран", Ц. О. и ограничено емство, е. Моин, Гевге-
лија со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Проданов Димитар, директор, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник Ко-
ванцалиев Јосиф, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 708/82. (248) 

застапување на Комбинираната детска установа 
„Брешиа", Ц, О. — Дебар, ул. „8-ми септември" 
бб со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Хисен Косоврасти, директор, без огра-
ничување, а се запишува како нов застапник Дука 
Вехап, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 709/82. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 652 од 6. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-108-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар прОхмената на лицето овластено за 
застапување на Ученичкиот дом „Професор Ми-
јалковић', Ц. О. — Куманово, ул. „Тонко Димков" 
бб со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Стошевсхѕа Панзова Наташа, в. д. ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Арсов-
ски Душанов Круме, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд (во Скопје, Фи. 
бр. 652/82. (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 409 од 19. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-370-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Централното основ-
но училиште „Цветан Димов" — е Сакулица, Кра-
тово поради здружување — влегување во составот на 
Централното основно училиште „Кочо Рацин" — 
Кратово. 

Од Окружниот 'стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 409/82. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 406 од 19. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-307-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанувањето на Централното ос-
новно училиште „Митко Пенчуклиоски" — е. Кне-
жево, Кратово поради здружување — влегување 
во составот на Централното основно училиште „Ко-
чо Рацин" — Кратово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 406/82. ' (254) 

Окружниот стопански-суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 168 од 29. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-731-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ' Работната организација Специја-
лен завод, Ц. О. — Демир Капија со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Алексан-
дар Мишев, директор, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Димитров Филип, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 163/82. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 619 од 28. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1518-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основната самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита, Ц. О. — Гевгелија, 
ул. ,ј7 Ноември" бб со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Танев Димитар, претседа-
тел,. без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Брламов Ангел, претседател, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 619/82. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 709 од 8. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-911-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 707 од.8. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-924-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Детските 
јасли „Раде Јовчевски — Корчагин" — Ц. О. — 
Скопје со следните податоци: Во судскиот регис-
тар се запишува промената на фирмата на работ-
ната организација Детски јасли „Раде Јовчевски 
— Корчагин", Ц. О. — Скопје,. која во иднина ќе 
гласи: Работна организација за згрижување и вос-
питување „Раде Јовчевски — Корчагин", Ц. О. — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 707/82. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 679 од 8. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1748-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Центарот за соци-
јални работи „Илија Игески — Цветан", Р. О. Ма-
кедонски Брод, во основање. 

Центарот е основан со одлуката на Собрание-
то на општината Македонски Брод, бр. 02-1397/1 од 
20. VII. 1977 година. 

Основни дејности: 130240 — социјална работа. 
Центарот во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица 
Центарот одговара со сите свои средства. За обврс-
ките на Центарот одговара и основачот неограниче-
но субсидијарно. 
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Центарот ќе гр застапува Милошеска Божана, 
привремен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 679/82. ч (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 710 од 9. VII. '1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-150-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. 
О. со ООЗТ — Скопје, при Универзитетскиот цен-
тар за медицински науки, ул. „50 дивизија" бр. 6 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник проф. д-р Љубомир Котевски, декан, без 
ограничување, а се запишува како нов застапник 
проф. д-р Борис Каранфилски, декан без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 710/82. (259) 

Окружниот стопански суд. во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 682 од 7. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2^1654-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на Земјо-
делската задруга „Долни Полог", Р. О. — Скопје 
со следните податоци: Седиштето на Задругата од 

Тетово, ул. „Тодор Циповски — Мерџан" бр. 48, 
се префрла во Скопје на ул. „Босна и Херцегови-
на" бб, барака 7. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 682/82. ' . (260) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 496 од 31, V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1738-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоулрквна интересна заедница за 
патишта, Ц. О. Македонски Брод. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба за основа-4 

ње, бр. 12/1 од 25. ХИ. 1980 година од 14 основачи. 
Основни дејности: 140213 — самоуправна ин-

тересна заедница за патишта. 
Самоуправната интересна заедница за патишта 

во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а во рамките на овлас-
тувањата утврдени со Самоуправната спогодба за 

. нејзиното основање. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Маркоски 

Милован, претседател, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 496/82. <256) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 687 од 7. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-290-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште. „Крсте Ми-
сирков", Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се 
брише од судскиот регистар досегашниот застапник 
Китановски Иван, в. д. директор, без ограничува-
ње, а како нов застапник се запишува Стојанов-
ски Светозар, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 687/82. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 48 од 30. VI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. Зч1745-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
патишта, Ц. О. — Неготино. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправна спогодба за основање 
од 29. I. 1981 година, потврдена со решението на 
Собранието на општината Неготино, бр. 01-424/1 од 
И. V. 1982 година од 21 основачи. 

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

Општинската самоуправна интересна заедница 
во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а во рамките на овлас-
тувањата утврдени со Самоуправната спогодба за 
нејзиното основање. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца Општинската самоуправна интересна заедница 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Љупчо Па-
нов, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 48/82. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 317 од 30. VI. 1982 година ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирмата на 
Основното училиште „Скендербеу", Ц. О. е. Порој, 
Тетово со следните податоци: Досегашната фирма 
на Основното училиште ,;Скендербеу", Ц. О. — е. 
Порој, Тетово се менува, така што во иднина ќе 
гласи: Основно училиште „Лирија", Ц. О. — е. По-
рој, Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 317/82. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 777 од 10. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1511-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата, со Ц. О. — Дебар, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Фуат Поцеста, секретар, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Неби Јани, се-
кретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 777/82. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 781 од 12. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1,382-^0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување со Ц. О. — 
Кичево, ул. „Мирко Милески" бб, со следните по-
датоци:, Се брише досегашниот застапник Левче 
Настевски, секретар, без ограничување, а да се 
запише како нов застапник Стојмир Михајловски, 
секретар, без 01раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 781/82. , (274) 

Окружниот, стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 784 од 10. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1431-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата за воспитание и обра-
зование, со целосна одговорност, Кичево, ул. „Мир-
ко Милески" бр. 4 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Бојан Спасов, секретар, 
без ограничување, а се запишува новиот застап-
ник Силјан Кацески, секретар, без ограничување. 

, Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 784/82. , (275) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 782 од 10. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1381-0-0-0 ја, запиша во судг 
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скиот регистар промената ца лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедни-
ца за старосно осигурување на земјоделците на 
општината Кичево, со целосна одговорност, ул. 
„Мирко Милески" бр. 23, со следните ћодатоци: Се 
брише досегашниот застапник Левче Настевски, се-
кретар, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Стојмир Михајлоски, секретар без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 782/82. (276) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 768 од 16. VIII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1750-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за патишта и 
комунални дејности, Ц. О. —> Куманово, ул. „Моша 
Пијаде" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправна спогодба бр. 16-1522/1 од 25. II. 
1981 година од 148 основач^. ' 

Основни дејности: 140229 — самоуправна* инте-
ресна заедница за патишта и комуналии дејности. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното 
основање. ^ . 

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

Лице овластено за застапување е Диме Јаки-
мовски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански^ суд во Скопје, Фи. 
бр. 768/82. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 404 од 19. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-268-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар прибелешката за здружување на 
Централното основно училиште „Кочо Рацин4' — 
Кратово со друга РО со следните податоци: Се за-
пишува прибелвишата за здружување на Централ-
ното основно училиште „Цветан Димов", Ц. О. — 
е. Сакулица, со. Централното основно училиште 
, Кочо Рацин" —Кратово. 

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

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 403 од 19. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-268-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар прибелешката за здружување на 
Централното основно училиште „Кочо Рацин" — 
Кратово со друга РО со следните податоци: Се за-
пишува прибелешката за здружување на Централ-
ното основно училиште „Кирил и Методиј" — е. 
Крилатица — Кратово, со Централното основно 
училиште „Кочо Рацин" — Кратово. 

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

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌА-
НИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-93 од 22. 
VI. 1982 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 

. регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии под рег. бр. 44, книга И, занает-

. чискиот дуќан под фирма: Авто-лимарски занает-
чиски дуќан „Драги" на Пипонски Горгов Драги, 
ул. „Цветан Димов" бр. 15 — Берово. Предмет на 
работењето на дуќанот е изработка и поправка на 
каросерии од лим. 

Фирмата ќе ја потпишува Пипонски Горгов 
Драги. . (37) 

Врз основа на решението У. бр. 08-121/1 од 19. 
VIII. 1982 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии под рег. бр, 45, книга И, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидар Трошански Гера-
сим Стефан, е. Смојмирово, Берово. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење услуги од облас-
та на ѕидарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Трошански Герасим 
' Стефан. (38) 

Врз основа на решението У. бр. 08-87/1 од 1. 
VI. 1982 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 45, книга И, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Волно-влачар Тасевска 
Алексова Марика, Берово. • (36) 

Врз основа на решението У. бр. 08-131/1 од 4. 
IX. 1982 година на Одделението за" стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии од рег. бр. 45, книга II, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Трошан-
ски Герасим Стефан, е. Смојмирово, Берово. (39) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Цен-
трално основно училиште „Гоце Делчев", е. Васи-
лево, општина Струмица — СЃМ", се огласува за 
неважен. (6334) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „За-
натско производна, услужна и штедно-кредитна за-
друга „Будуќност" — Србац Работна единица на 
големо и мало „Будуќност" — Скопје, се огласува 
за неважен. (6508) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта (грин карта) бр. А. 20/498/183, из-
дадена од Детроит на име Ристо Мисајловски, е. 
Вратница, Тетово. (6207) 

Воена книшка на име Душко Кареов, е. Росо-
ман, Кавадарци. <6242) 

Пасош на име Милка Станкова, ул. „Ленин" 
бр. 96, Штип. (6310) 

Возачка дозвола на име Фехо Шкријаљ, е. 
Црквино, Титов Велес. (6434) 

Воена книшка на име Тодор Коцевски, е. Куч-
карево, Куманово. (6445) 

Воена книшка на име Ариф Арифи, е. Стрем-
ница, Тетово. (6469) 

Свидетелства за I и И клас, издадени од Гим-
назијата „Моша Пијаде" Крива Паланка, на име * 
Верица Белковска, ул. „Херој Карпош" бб, Крива 
Паланка. (6516) 

Воена книшка бр. 63634 на име Али Ибраими, 
ул. „Киро Ристовски" бр 53, Тетово. (6523) 

Здравствена легитимација на име Весна Стој-
ковска, Куманово. (445) 

Здравствена легитимациј-а на име Ибраим Ли-
мани, е. Белановце, Куманово. (446) 

Работна книшка на име Асани Хисни, Кума-
ново. , (447) 

Здравствена легитимација на име Витомир Бу-
чевски, Куманово. (448) 

Здравствена легитимација на име Стоја Сте-
фановиќ. Куманово. (449) 
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Работна книшка на име Добра Атанасовска, 
Куманово. (450) 

Свидетелство за IV одделение на име Емуши 
Шефки, е. Неготино, Гостивар. ,(451) 

Здравствена легитимација на име Шуамби Му-
лЗЈим, е. Неготино, Гостивар. (452) 

Свидетелство за V одделение на име Рецепи 
Седат, е. Лалатица, Тетово. (453) 

Свидетелство за IV одделение на име Љатифи 
Љатиф, е. Желино, Тетово. (454) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исмаи ли Абдураим, е. Џепчиште, Тетово. (455) 

Здравствена легитимација на име Решат Ко-
пач, Тетово. (456) 

Свидетелство за VIII одделение на име Велја-
носки Бошко, е. Радиовце, Тетово. (457) 

Свидетелство за VI одделение на име Ибраим 
Мемет, Тетово. # (458) 

Свидетелство за VIII одделение на име Османи 
Екрем, Тетово. (459) 

Здравствена легитимација на име Сефери Ше-
ќибе, е. Шипковица, Тетово. (461) 

Свидетелства за I и II година на име Вера 
Ангелоска, Охрид. (462) 

Свидетелство за IV клас на име Фекрије Кур-
тиш, е. Добарце, Тетово. (463) 

Свидетелство за V одделение на име Абдула 
Ибраими, Тетово. (464) 

Свидетелство на име Рефет Хасипи, е. Баби-
ца, Гостивар. (465) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Рушан Села, Гостивар. (466) 

Свидетелство за V одделение на име СелманИ 
Селман, е. Симница, Гостивар. (467) 

Работна книшка на име Гурчиноски Ефто, Гос-
тивар. ; (468) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Ленка Пандиловска, Гостивар. (469) 

Свидетелства за I и III година и диплома, из-
дадени од Гимназија на име Хабит Муслиу, е. Фо-
рино, Гостивар. (470) 

Свидетелство за VIII одделение на име Димит-
риоска Ефка, Гостивар. (471) 

Свидетелство за VIII одделение на име Никола 
Мицевски, Гостивар. (472) 

Свидетелство за VII одделение на име Јонузи 
Хазби, е. Балиндол, Гостивар. (473) 

Свидетелство за V одделение на име Јусуфи 
Кумрије, Гостивар. (474) 

Свидетелства за VII и VIII одделение на име 
Васко Папалиски, е. Ратево, Берово. (475) 

Ученичка книшка на име Јованка Ангелова, 
Штип. (476) 

Ученичка книшка на име Алексова Весна, 
Штип. (477) 

Ученички книшки за I и II клас, издадени од 
УТЦ — Штип на име Соларова Венера. Струмица. 

Здравствена легитимација на име Јаневски Пе-
тар, Куманово. (479) 

Здравствена легитимација на име Мирса Мана-
сиевска, Куманово. (481) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Белковски Стоје, Куманово. (482) 

Мајсторска дозвола, издадена од Куманово на 
име Бучковска Надежда, Куманово. (483) 

Работна книшка на име Алексовска Елица, а 
Љубодраг, Куманово. (484) 

.Здравствена легитимација на име Тасевски Го-
ран, Куманово. (485) 

Свидетелство за I година на име Дојчинов Ми-
хаил, Куманово. ' (486) 

Здравствена легитимација на име Пер јанка Де-
мировска, Куманово. (487) 

Свидетелство за II година, издадено од технич-
ко училиште на име Рамадани Рамадан, е. Ориза-
ри, Куманово. (488) 

Свидетелство за завршен испит на име Васиќ 
Стојадин, Куманово. (489) 

Здравствена легитимација на име Стојковска 
Снежана, е. Орашец, Куманово. (500) 

Здравствена легитимација на име Алиевска 
Нпфа, Куманово. (601) 

Здравствена легитимација на име Шаќировски 
Гунеш, Куманово. (502) 

Здравствена легитимација на име Јасмина Ми-
тровска, Куманово. (503) 

Здравствена легитимација на име Абдули Мев-
љане, Куманово. (504) 

Здравствена легитимација на име Гордана К у -
мановска, Куманово. (505) 

Здравствена легитимација на име Џољевска 
Снежана^ Куманово. (506) 

Свидетелство за IV одделение на име Илинка 
Крстевска, е. Емирица, Кратово. (507) 

Свидетелство за VI одделение на име Богоев-
ски Борче, е. Волница, Титов Велес. (508) 

Свидетелство за VIII одделение на име Феј зу-
ли Ихмер, е. Врапчиште, Гостивар. (509) 

Свидетелство за завршено IV одделение основ-
но училиште на име Хасани Ислам, Гостивар. (510) 

Свидетелство за VII одделение на име Месут 
Мехмеди, е. Добридол, Гостивар. ѕ (511) 

Свидетелство за VII одделение на име Зијадин 
Ехмази, е. Неготино, Гостивар. (512) 

Свидетелство за V одделение на име Бесник 
Дурмиши, е. Неготино, Гостивар. (513) 

Свидетелство за IV одделение на име Хај реди-
ни Сани, е. Л^кавица, Гостивар. (514) 

Свидетелство за II клас, издадено на име Вец-
ко Гроздановски, Гостивар. (516) 

Свидетелство за IV одделение на име Димоска 
Милица, е. Сушица, Гостивар. (516) 

Лична карта бр. 60900, издадена од Тетово на 
име Мирослав Димитриески, Тетово. (517) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Али-
фекри Ну хи ја, е. Порој, Тетово. (518) 

Здравствена легитимација на име Асип Кадри, 
е. Раковец, Тетово. (519) 

Здравствена легитимација на име Османи Ен-
вер, Тетово. (520) 

Здравствена легитимација на име Мирослав 
Димитриески, Тетово. (521) 

Свидетелство за VI одделение на име, Ибраим 
Мемиши, е. Челопек, Тетово. (522) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од О. У. „Братство" на име Муслиу Рамадан, 
е. Челопек, Тетово. (523) 

Свидетелство за VIII одделение на име Реџе-
повиќ Мухамед, е. Теарце, Тетово. (524) 

Здравствена легитимација на име Рушит Лика, 
Тетово. (525) 

Свидетелство од I—V одделение на име Шери-
фи Сељман, е. Нераште, Тетово. (526) 

Свидетелство за VI одделение на име Џелади-
ни Енвер, е. Милетино, Тетово. (527) 

Здравствена легитимација на име Исени Це- * 
ваир, е. Стримница, Тетово. (528) 

Свидетелство за IV одделение на име Стефа-
новски Јанко, е. Челопек* Тетово. (529) 

Свидетелство за IV одделение на име Јаков-
ческа Стефанка, е. Челопек, Тетово. ,(530) 

Свидетелство за VI одделение на име Идризи 
Емурла, е. Теарце, Тетово. (531) 

Свидетелство за VI одделение на име Хакиу 
Зуќуфли, е. Челопек, Тетово. . (532) 

Свидетелство за V одделение на име Јусуфи 
Абдур-амени Неби, е. Синичане, Тетово. (533) 

Здравствена легитимација на име Џемаили 
Шпензије, е. Камењане, Тетово. (534) 

Свидетелство за IV одделение на име Јонузи 
Бајрам, е. Шемшево, Тетово. (535) 

Лична карта, борачка книшка и членска карта 
на име Весели Ајредин, е. Д, Палчиште, Тетово. 

Свидетелство за VIII одделение на име Илјази 
Сатки, е. Добарце, Тетово. (537) 

Свидетелство за IV одделение на име Ристова 
Верка, е. Челопек, Тетово. % (538) 

Свидетелство за IV одделение на име Цвета 
Стефановска, Тетово. (539) ̂  
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Свидетелство за VII одделение на име Екрем 
Садику, е. Слатино, Тетово. (540) 

Свидетелство за IV одделение на име Саип 
Зеќири, сг Пршовце, Тетово. (541) 

Свидетелство за V одделение на име Џ1аќири 
Ремзи, е. Шипковица, Тетово. (542) 

Здравствена легитимација на име Хисен Елези, 
Тетово. (543) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Таири Фети, е. Боговиње, Тетово. (544) 

Свидетелство за IV одделение на име Јашари 
-Енвер, е. Доброште, Тетово. . (545) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рауфи Назив, е. Пршовце, Тетово. (546) 

Здравствена легитимација на име Љимани Са-
иде, Тетово. (547) 

Здравствена легитимација на име Нешат Ну-
редина е. Радиовце, Тетово. ((548) 

Здравствена легитимација на име Фадил Беј-
кули, е. Чифлик, Тетово. (549) 

Лична карта 122301/63, издадена од Тетово на 
име Азем Мемети, е. Бозовце, Тетово. (550) 

Ученичка книшка за V и III одделение на име 
Муртезан Мутвиу, е. Доброште, Тетово. (551) 

Свидетелство за IV одделение на име Винко 
Стојановски, е. Прељубиште, Тетово. (552) 

Свидетелство за VI одделение на име Душко 
•Зафировски, е. Прељубнице, Тетово. (553) 

Здравствена легитимација „на име Смаили Се-
тар, Тетово. (554) 

Свидетелства за I и II клас средно училиште 
на име Виолета ѓорѓевиќ, Штип. (555) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Трговската работна ор-

ганизација „МОША ПИЈАДЕ" од Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — именување индивидуален работово-
ден орган 

Услови: 

Покрај општите услови предвидени во законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови : ^ 

— да има. завршено средна економска школа 
со 6 години работен стаж на раководно работно 
место во трговија со градежни материјали; 

— да поседува морално-политички квалитети, 
да не е осудуван и да не постојат законски преч-
ки предвидени со член 511 од ЗЗТ; 

— да има стручни и организациски способнос-
ти докажани со резултатите од досегашното рабо-
тење. 

Пријавите со потребните докази за стручната 
подготовка и другите докази за исполнување ус-
ловите да се достават до. Конкурсната комисија 
при ТРО. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (374) 

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници и асистенти во сите 
звања по следните наставни области и под-
рачја: 
1. Еден наставник во сите звања од областа на 

биотехнологиј ата, 
— подрачје технологија на прехранбени про-

изводи. 
2. Еден наставник во сите звања .од областа на 

биотехнологиј ата, 
— подрачје теоретски основи на биотехнолопи-

јата. 
3. Еден асистент од областа хемиско инженер-

ство. 
Кандидатите треба Да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот ра високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници и соработници на Факултетот. 

Кандидатите со молбата да приложат: диплома 
за завршено образование, список на објавени тру-
дови, како и примерок од трудовите и посебно на-
пишана куса биографија. 

Пријавите со приложената документација, кан-
дидатите можат да ги достават секој работен ден 
во Архивата на Факултетов или преку пошта. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. (370) 

• 

Работничкиот совет при Работната организа-
ција за шумарство, дрвна индустрија и пластика 
„ПРЕСПА" — Основна организација на здружен 
труд „Преспапласт" — Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

-за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
' товоден орган — директор на РО за шумарство, 

дрвна индустрија и пластика „ПРЕСПА" — 
Основна организација на здружен труд „ПРЕС-

ПАПЛАСТ" — Ресен. 

Покрај општите услови предвидени со законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено висока школска подго-
товка — технолошки, хемиски (производен 'смер), 
економски или шумарски факултет со 6 години 
работно искуство; 

— да поседуваат морално-политички квалитети 
за вршењето на работната функција; 

— да не се под истрага; 
— да не се осудувани за за кривично дело по 

член 511 од Законот за здружениот труд и 
— да се државјани на СФРЈ. 
Кон молбата кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација: 
— диплома за завршено образование; 
— потврда за работно искуство; 
— лекарско уверение; 
— уверение дека не се под истрага и 
— уверение дека не се осудувани за кривично 

дело по член 511 од ЗЗТ. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на ОРМ". 
Молбите со ^потребната документација да се 

поднесуваат на адреса: РО за шумарство, дрвна 
индустрија и пластика — ООЗТ „Преспапласт" — 
Ресен со дознака „За конкурсна комисија". 

Некомплетиран^! и неблаговремено пристигнати 
молби нема да бидат земани предвид при разгле-
дувањето.. (372) 



"Стр. 760 — Бр. 41 
I 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 3 ноември 1982 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРИ", број 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на тројца судии на Окружниот 
стопански суд во Скопје и еден судија на 

Окружниот стопански суд во Штип 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат пријави до Собранието на ОРМ — ЈСоми-
сија за прашања на изборите -и именувањата, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Бр. 10-2487 
22 октомври 1982 година 

Скопје 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", број 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор (реизбор) на тројца судии на 

Окружниот суд во Скопје 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
чл^н 91 од Законот за редовните судови пријавите 
треба да ги поднесат до Собранието на ОРМ — Коми-
сија за прашања на изборите и именувањава, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Бр. 10-2541 , 
26 октомври 1982 година 

Скопје 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на ОРМ" број 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

. ч ОБЈАВУВА 
дека ќе врши избор (реизбор), на двајца судии на, 

у Окружниот суд во Битола и избор (реизбор) на 
еден судија, на Окружниот стопански суд во Штип 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член '91 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат пријави до Собранието на СРМ — Коми-
сија за прашања на изборите и именувањата, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Бр. 10-2592 
1 ноември 1982 година 

Скопје 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА 

СОДРЖИНА 
Страна 

575. Одлука за помилување на осудени лица 745 
576. Одлука за користење на издвоените 

средства на посебна сметка за- повлеку-
вање на странски кредити — — .— — 745 

577. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за издвојување на дел од 
средствата од малопродажната цена на 
моторниот бензин и плинското масло на 
посебна сметка — — — — — — 746 

578. Одлука' за изменување на Одлуката за 
намените, начинот и условите за корис-
тење на слободните парични средства 
на Републиката и на општините во 1982 
година што се водат како депозит во 
Народната банка на Македонија — — 746 

579. Решение за разрешување советник на 
претседателот на Републичкиот коми-
тет за здравство и социјална политика 746 

580. Решение за давање с^ласност за имену-
вање директор на Студентскиот центар 
„Скопје" — Скопје — — — — — —- 746 

581. ,Одлука'на Уставниот суд на Македони-
ј а , У. бр. 85/82 од 9 септември 1982 го-
дина — — — — — — — — — ?46 

582. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 86/82 од 16 септември 1982 го-

' дина — — —- — — —- — — — 747 
583. Одлука на Уставниот суд на Македони-

ја, У. бр. 134/81 од 9 септември 1982 го-
дина . — — — — — —т — — — 748 

584. Одлука за именување секретар на Ре-
публичкиот општествен совет за праша-
ња на општественото уредување — — 749 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
291. Општествен договор за изедначување на 

неопходното ниво на обезбедување и за-
доволување на основните права од соци-
јална заштита во 1982 година — — — 749 

292. Самоуправна спогодба за изменувале и 
дополнување на Самоуправната спогодба 
за висината на постојаната парична по-
мош на корисниците на социјална заш-
тита — — — — — — — —• — 751 

293. Самоуправна спогодба за висината на нај-
нискиот износ на надоместокот за смес-
тено лице во друго семејство — — — 752 

294. Спогодба за изменување и дополнување 
на Спогодбата за висината на цените на 
услугите на организациите на здружен 
труд од областа на социјалната заштита 752 

РАДОВИШ 

295. Одлука за измена на Одлуката бр. 02-
181/21-6 донесена од Собранието на За-
едницата за вработување — Радовиш 
на 29 март 1982 година — — — — 753 

ДЕБАР 

296. Одлука за намалување на пресметков-
ната стапка на придонесот за вработува-
ње во 1982 година — — — — — — 753 

Издавач; Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, уд. „28 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

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


