
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
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Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

14. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со член 17 од Законот за извршу-
вање на Републички© т буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", број 42/79), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИ-
КАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНС-
ПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ ЗА 1980 

ГОДИНА 

1. Висината на средствата за компензација на 
име дел на трошоците за репродукција (делот на 
цената за превоз) на Железничката транспорт^ 
организација — Скопје за 1980 година, се утврду-
ва во износ од 130.000.000 динари. 

2. Компензацијата од точка 1 од оваа одлука ќе 
се покрие од средствата предвидени во Републич-
киот буџет за 1980 година (раздел 10, позиција 124 
— средства за компензација). 

Средствата од став 1 на оваа точка, се даваат 
без обврска на враќање. 

3. Динамиката на користење на средствата за 
компензација ќе се остварува во 12 еднакви ме-
сечни рати до 10-ти во месецот за изминатиот 
месец. 

4. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја спроведе оваа одлука. ' 

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

Бр. 23-2,11/1 
31 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател: 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

15. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за заедничките (критериуми за решавање на 
станбените прашања на работниците, усвоена од 
работниците на основните организации на здруже-
ниот труд и работната заедница во состав на работ-
ната организација Органско-хем,меката индустрија 
„Наум Наумовски — Борче" во Скопје, на собирите 
одржани на 7 и 30 април 1975 година, посебно на 
членовите 25 до 46 и на членот 48 од спогодбата, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
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 
одржана на 27 декември 1979 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 
заедничките критериуми за решавање на станбе-
ните прашања на работниците, усвоена од работ-

ниците на основните организации на здружениот 
труд и работната заедница во состав на работната 
организациј а Органско-хемиоката индустриј а „Наум 
Наумовски — Борче" во Скопје на собирите одр-
жани на 7 и 30 април 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во работната организација Орган-
ско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — Бор-
че" во Скопје на начинот предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на самоуправ-
ната спогодба означена во точката 1 на оваа одлу-
ка, посебно на членовите 25 до 46 и на членот 48 
од спогодбата, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната уставност и законитост. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека оспорената самоуправна спогодба 
е усвоена на собири од работниците на сите основ-
ни организации на здружениот труд и работната 
заедница во состав на работната организација Ор-
ганско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — 
Борче" во Скопје. 

Со членот 463 од Законот за здружениот труд е 
предвидено дека работниците во основната органи-
зација со референдум одлучуваат и за основите и 
мерилата за распределба на средствата за заеднич-
ка потрошувачка на работниците. Според членот 
593 од овој закон самоуправната спогодба склучена 
од овластените органи на организациите на здру-
жениот труд односно другите субјекти предвидени 
во овој закон (став 2 до 4 на член 586) што се од-
несува на прашања за кои со законот е пропишано 
лично изјаснување на работниците може да биде 
полноважно склучена од името на организацијата 
на здружениот труд само ако претходно ја прифа-
тат мнозинството работници во секоја организација 
во состав на таа организација. Од друга страна, со 
ставот 1 на член 660 од истиот закон е предви-
дена обврска за основните и другите организации 
на здружениот труд да ги усогласат самоуправните 
спогодби и другите самоуправни општи акти со од-
редбите на овој закон најдоцна во рок од две го-
дини од денот на неговото влегување во сила (11 
декември 1978 година). Според тоа, од означениве 
законски одредби произлегува дека за основите и 
мерилата за распределба на средствата за заеднич-
ка потрошувачка одлучуваат самите работници и 
тоа со референдум, како една од формите на лич-
но изјаснување на работниците и дека работници-
те во основните организации на здружениот труд и 
во работната заедница во состав на работната ор-
ганизација во законски определениот рок се долж-
ни да ги усогласат своите самоуправни општи акти 
со одредбите на Законот за здружениот труд т. е. 
со самоуправен општ акт усвоен со референдум да 
ги утврдат основите и мерилата за распределба на 
становите односно средствата наменети за изград-
ба на станови. 

Со оглед на тоа што работниците во основните 
организации на здружениот труд и работната за-
едница оспорената самоуправна спогодба не ја 
усогласиле во смислата на членот 660 од Зако-
нот за здружениот труд т. е. за основите и ме-
рилата не се изјасниле работниците со референ-
дум, Судов оцени дека таа е во спротивност со 
членот 463 од Законот за здружениот труд. 
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5. Судов на седницата исто така утврди дека 
според членот 1 од оспорената самоуправна спо-
годба работниците на основните организации на 
здружениот труд и работната заедница здружени 
во работна организација се спогодиле со оваа спо-
годба да го уредат решавањето на станбените пра-
шања. Исто така со членот 2 од спогодбата е пред-
видено дека основните организации се согласиле 
на единствен начин да ги регулираат прашањата 
врзани за задоволување станбените потреби на ра-
ботниците и тоа: изворите на средства за станбени 
потреби, користење на средствата, распределба на 
станови, кредити, начин, услови и критериуми за 
решавање на станбените прашања на работниците. 
Судов потоа утврди дека според членот 22 од иста-
та спогодба работните луѓе (работниците) во основ-
ните организации се согласиле работничкиот совет 
на работната организација да именува комисија за 
глобална распределба на станови и кредити која е 
составена од по еден делегиран член од основните 
организации на здружениот труд и работната за-
едница. Судов утврди и тоа дека со членовите 25 
до 46 од спогодбата е предвидено во основните ор-
ганизации на здружениот труд и работната заед-
ница постоење на комисија за распределба на ста-
нови и кредити, нејзиниот состав, мандат и начин 
на работа. Најпосле, Судов утврди дека со чле-
новите 47 до 50 од спогодбата се утврдени заеднич-
ките критериуми на основа на кои се определува 
приоритет за доделување стан на користење. Така, 
како критериуми се предвидени: просечен месечен 
приход по член на семејството во минатата годи-
на; број на членови на семејството; правни основи 
за користење на станови; станбена пренаселеност; 
хронична оболеност на работници и инвалиди; 
работен стаж; возраст; учество во НОБ; и стручна 
подготовка. По сите овие критериуми се определе-
ни мерила. На основа означениве одредби од оспо-
рената самоуправна спогодба Судов утврди дека во 
работната организација Органско-хемиската инду-
стрија „Наум Наумовски — Борче" во Скопје рас-
пределбата на станови и станбени кредити се врши 
прво на ниво на работна организација (глобална 
распределба), а потоа конкретно во основни орга-
низации и работна заедница во кои постојат коми-
сии за станбени односи. Меѓутоа, овие комисии ре-
шаваат за распределба на станови на основа за-
едничките критериуми утврдени во оспорената са-
моуправна спогодба, а не по основи и мерила утвр-
дени во самоуправните општи акти донесени од ра-
ботниците на нивните организации на здружениот 
труд односно на работната заедница по пат на ре-
ферендум. 

Со ставовите 1 и 2 на член 42 од Законот за 
станбените односи („Службен весник на СРМ" бр. 
36/73) е предвидено дека давателот на стан на ко-
ристење со општ акт ги утврдува намената, усло-
вите и по кој ред на првенство се даваат станови 
на користење и дека со овој акт се утврдуваат 
органите што ќе одлучуваат за давање станови на 
користење, како и за правото на приговор. Што 
значи, од оваа законска одредба, како и од членот 
463 од Законот за здружениот труд произлегува 
дека со општ акт што го донесуваат работниците 
во основната организација на здружениот труд со 
референдум се утврдуваат начинот, условите, ре-
дот на првенство за давање станови на користење, 
органите што одлучуваат за давање станови на ко-
ристење, како и правото на приговор. Судов смета 
дека конкретната распределба на станови и средст-
вата за станбени кредити во основната организа-
ција на здружениот труд се врши според основите 
и мерилата кои работниците во таа основна орга-
низација ги утврдуваат со свој самоуправен општ 
акт донесен со референдум. 

Со оглед на тоа што со членовите 25 до 46 од 
оспорената самоуправна спогодба е предвидено уре-
дување на прашањата во врска со распределбата 
на станови и станбени кредити во основните орга-
низации на здружениот' труд и во работната заед-
ница, што треба да биде предмет на уредување во 

самоуправен општ акт на основните организации 
на здружениот труд и на работната заедница до-
несени од работниците со референдум, Судов оце-
ни дека тие не се во согласност со ставовите 1 и 2 
на член 42 од Законот за станбените односи, како и 
дека се во спротивност со членот 463 од Законот за 
здружениот труд. 

6. Судов посебно утврди дека со членот 41 од 
оспорената самоуправна спогодба е предвидено да 
не може да дојде предвид за рангирање и доделу-
вање на стан работник доколку тој или членовите 
на неговото потесно семејство со кои живее во за-
едничко домаќинство се фактички сопственици на 
бесправно изградени станбени згради, до донесува-
ње на правосилно решение од надлежниот орган 
за рушење на станбената зграда. 

Според членот 16 од Уставот на СР Македони-
ја на секој работник во здружениот труд со сред-
ствата во општествената сопственост му се гаран-
тира, остварувајќи го правото на работа со опште-
ствени средства, во основната организација' на 
здружениот труд во која работам и во сите други 
облици на здружување на трудот и на средствата, 
заедно и рамноправно со другите работници, пок-
рај другото, да одлучува и за доходот што ќе го 
оствари во различните облици на здружување на 
трудот и дека противуставен е секој акт и дејство 
со кое се повредуваат овие права на работникот. 
Со членот 19 од Уставот е предвидено дека доходот 
е резултат на заедничкиот труд на сите работници 
во основната организација. Според членот 173 од 
Законот за здружениот труд правото да одлучува 
односно да учествува во распределбата на оства-
рениот доход, како едно од правата во здружениот 
труд, работникот го стекнува со денот на засно-
вањето на работниот однос. Со алинејата 9 од став 
3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија е предвидено дека неприкосновената 
основа на положбата и улогата на човекот ја со-
чинува еднаквоста на правата, должностите и од-
говорностите на луѓето во согласност со уставноста 
и законитоста, а со ставот 2 на член 204 од Уста-
вот е предвидено дека сите се еднакви пред за-
конот. На основа овие одредби може да се зак-
лучи дека штом работниците становите, по прави-
ло, ги обезбедуваат од делот на доходот распоре-
ден за заедничка потрошувачка, произлегува дека 
право да учествуваат во распределбата на станови 
имаат сите работници кои засновале работен однос 
во организацијата на здружениот труд и тоа од 
денот на засновањето на работниот однос бидејќи 
сите тие придонесуваат со својот труд во создава-
њето на доходот. Со исклучување од правото да 
конкурираат и да учествуваат во распределбата на 
станови на оние работници кои се сопственици на 
бесправно изградени станбени згради се создава 
неоправдана нееднаквост меѓу работниците кои не-
маат и оние кои имаат во сопственост станбени 
згради бидејќи вторите немаат можност да учест-
вуваат во рангирањето и доделувањето на стан, со 
што се повредува основното право на работниците 
да учествуваат во распределбата на доходот однос-
но во распределбата на средствата за заедничка 
потрошувачка. 

Со оглед на тоа што со членот 41 од оспоре-
ната самоуправна спогодба привремено се исклу-
чени од правото да конкурираат и учествуваат во 
распределбата на становите и оние работници кои 
во сопственост имаат бесправно изградени семејни 
станбени згради, Судов оцени дека тој не е во сог-
ласност со уставното начело на еднаквост на 'пра-
вата на граѓаните. 

7. Најпосле, Судов утврди дека со ставот 2 од 
точката 6 на член 48 од оспорената самоуправна 
спогодба е предвидено дека, покрај вкупниот рабо-
тен стаж, за секоја помината година на работа во 
работната организација Органско-хемиска индуст-
рија „Наум Наумовски — Борче" во Скопје на ра-
ботникот му се додава уште по еден поен за учест-
во во распределбата на станови. Што значи, работ-
ниот стаж во оваа работна организација се вред-
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нува позасилено од работниот стаж стекнат во 
другите работни организации. Судов смета дека ра-
ботниот стаж на работникот има исто општествено 
значење без оглед на фактот во која работна орга-
низација работникот се здобил со него, бидејќи тој 
во секоја од нив каде работел плаќал придонес за 
станбена изградба. Затоа, кога работниот стаж се 
зема како основ за распределба на станови во ра-
ботната организација тој мора еднакво да се вред-
нува. Различното вреднување на основот работен 
стаж во зависност од тоа каде е стекнат создава 
нееднаквост меѓу работниците. 

Со оглед на тоа што со ставот 2 од точката 6 
на член 48 од оспорената самоуправна спогодба е 
предвидено позасилено вреднување на работниот 
стаж стекнат во работната организација Органско-
хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче" во 
Скопје од работниот стаж стекнат во други работ-
ни организации. Судов оцени дека тој не е во сог-
ласност со уставното начело на еднаквост на гра-
ѓаните во нивните права. 

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

У. бр. 85/79 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
днр Асен Групче, е. р. 

16. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на точките 1 и 4 на член 2,1 од Пра-
вилникот за критериуми и мерила за решавање на 
станбената проблематика на работниците во Основ-
ната организација на здружениот труд Главен те-
леграф-телефон Скопје^ донесен од работниците на 
основната организација со референдум на 21 мај 
1979 година, врз основа член 433 од Уставот на СР 
Македонија и членовите 16 и 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 19 декември 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 4 на член 21 
од Правилникот за критериуми и мерила за реша-
вање на станбената проблематика на работниците 
во Основната организација на здружениот труд 
Главен телеграф-телефон Скопје, донесен од ра-
ботниците на основната организација со референ-
дум на 21 мај 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд Главен телеграф-телефон Скопје на 
начинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 127/79 од 5 
октомври 1979 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста на одредбите означени во точката 1 
на оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со уставното на-
чело на еднаквост. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
во оспорената точка 4 е предвидено ако обата 
брачни другари работат во Работната организација 
за ПТТ сообраќај Скопје, на брачниот другар кој 
конкурира за стан да му се додаваат и бодовите на 
другиот брачен другар што се добиваат според пол-
ните години на работен стаж. Инаку, според овој 
правилник, за секоја полна година проведена на 
работа се добиваат 4 бода, па споредено со износи-
те на бодови кои се добиваат по другите основи, 
работниот стаж има значително влијание во утвр-
дувањето на предимство^ за добивање на стан. 

Судов исто така утврди дека во оспорената 
1чзчка 1 е предвидено работникот кој ќе го отста-

пи станот на основната организација да добие 30 
бода во постапката за одредување на редот на 
првенство за добивање стан од основната органи-
зација со што. по бројот на бодовите се изедначу-
ва со работникот кој нема стан во сопственост ни-
ту има станарско право на стан во општествена 
сопственост. 

5. Судов смета дека е уставно право на работ-
ниците на основа на начелото на заемност и соли-
дарност, во согласност со Уставот и законот, да ги 
определат критериумите и мерилата за утврдува-
ње на редот на првенството за доделување стан, па 
во тие рамки можат да ја предвидат вработеноста 
на брачниот другар во иста организација на здру-
жениот труд како основ во распределбата на ста-
нови и да определат бодови во однапред утврден 
износ. Судов меѓутоа смета дека не е во соглас-
ност со начелото на еднаквост целосното презема-
ње на бодовите од другиот брачен другар што му 
припаѓаат по сите или по некој од предвидените 
основи. Судов застана на вакво становиште за-
тоа што смета дека додавањето на бодови како на-
чин на утврдување мерила може да доведе до по-
битно нарушување во системот на распределба на 
станови во основната организација кој пред се 
заснова врз со Уставот предвиденото и општестве-
но афирмирано начело на заемност и солидар-
ност. Од овие причини Судов на основот вработе-
ност на брачниот другар во истата основна орга-
низација не му ги оспорува значењето кое може 
да го има во основната организација ниту пак не-
говата согласност со уставното начело на еднак-
вост, туку смета дека без однапред утврдени и ед-
накви мерила по овој основ не може основано да 
се очекува доследно спроведување на споменатиот 
принцип во распределбата на станови, поради шт~> 
оцени дека оспорената одредба не е во согласност 
со начелото на еднаквост предвидено во алинејата 
9 на став 3 од одделот И на Основните начела и 
членот 204 од Уставот на СР Македонија. 

Одредбата од точката 1 на член 21 од означе-
ниот правилник во која отстапувањето на ста« е 
предвидено како критериум во распределбата на 
станови и е определен одреден број бодови во ист 
износ како и за работниците кои не го решила 
своето станбено прашање, Судов смета дека ра-
ботниците кои го решиле станбеното прашање ги 
доведува во поповолна положба во користењето на 
правата кои произлегуваат од здружениот труд. 
Судов смета дека работникот кој користи стан не-
соодветен на неговите станбени потреби во соглас-
ност со станбените стандарди утврдени во самоуп-
равниот општ акт за распределба на станови, мо-
же да бара од основната организација подобрува-
ње на станбените услови. Поседувањето несоодве-
тен стан би можело да биде околност при опреде-
лувањето на конкретните станбени услови на ра-
ботникот. а не како посебен самостоен основ за 
утврдување редот на првенство во распределбата 
на станови. Поради тоа Судов оцени дека и точ-
ката 1 на член 21 од означениот правилник не е 
во согласност со уставното начело на еднаквост. 

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

У. бр. 127/79 
19 декември 1979 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Петар Лештаров, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

17. 
Брз основа на член 7 од Законот за фондо-

вите за заеднички резерви („Службен весник на 
СРИ", бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Репуб-
личкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви, на сед-
ницата одржана на 30 јануари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД 

Член 1 
Стапката за здружување на средствата на ре-

зервите на основните организации на здружен 
труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви 
изнесува 20% од основицата утврдена со член 6 од 
Законот за фондовите за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/78). 

Член 2 
Обврските на основните организации на здру-

жен труд за здружување на дел од средствата на 
резервите, според одредбите од претходниот член 

од оваа одлука, се однесуваат и на завршната 
сметка за 1979 година. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

уплатуваат на жиро сметката 40100-651-16 — Ре-
публички фонд за заеднички резерви — Скопје. 

Член 4 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на Собранието на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви за оп-
ределување стапката за здружување на средства-
та на резервите на основните организации на здру-
жен труд, 011/2 број 4854 од 22. И. 1979 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во оила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Одлуката се објавува во „Службен весник на 
СРЖ". 

011/2 бр. 43093/6 
30 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Мустафа Амитов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

68. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ", бр. 20/70) 
и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спо-
годба за здружување на општинските СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување во Ре-
публичка СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието на Републичката СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување, Скопје, 
на заедничка седница на сите собори на делегати-
те, одржана на 25 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Се усвојува Програмата за здравствена заш-

тита на населението на СР Македонија за 1980 
година. 

Член 2 
Програмата за здравствена заштита на насе-

лението на СР Македонија е составен дел на оваа 
одлука. 

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

вувањето во „Службен весник .на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 0601-109/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕ-

ТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА 

За подобрувањето на целосната здравствена 
состојба и заштита на населението и постигнатите 
резултати, меѓу другото, се резултат на спроведу-
вањето на донесената Програма за здравствена 
заштита на населението, Програмата за задолжи-
телни видови на здравствена заштита, Акционата 
програма за намалување на високата смртност на 
доенчињата и малите деца во СР Македонија и 
Акционата програма за подобрување на санитар-
но-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР 
Македонија. 

Програмата за здравствена заштита на насе-
лението во СР Македонија за 1980 година е изгот-
вена врз основа на републичките општоздравствени 
приоритетни проблеми и процеси. Во неа се вкло-
пени основните интенции на глобалните правци на 
развојот на здравството во Републиката и оостав-
ките на Општествениот план за општествено-еко-
номскиот развој на СР Македонија. 

На ист принцип и методологија преку самоуп-
равно договарање — средбено планирање, секоја 
општина треба да изготви своја програма врз осно-
ва на своите специфичности, процеси, реализација 
и материјални можности. 

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 

Од досегашните согледувања на демографските 
карактеристики, здравствената состојба на населе-
нието на СР Македонија, анализата во врска со 
санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови 
на средината каде живее и работи човекот, орга-
низацијата и раширеноста на мрежата на здрав-
ствените работни организации и нивната кадров-
ска структура и друга опременост,, економските 
можности на општествено-политичките заедници, 
како и зацртаните основни поставки во Општестве-
ниот план за развој на Републиката, како прио-
ритетни проблеми за решавање во 1980 година се 
следните: 

— високата смртност и заболувањето на доен-
чињата и малите деца; 
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— неповолната хигиенско-епидемиолошка сос-
т о ј б а на средината во која живее и работи насе-
лението и акутните заразни заболувања; 

— хроничните дегенеративни заболувања (кар-
диоваскуларните, ма лигните неоп л азми, дијабете-
сот и др.); 

— професионалните заболувања, оштетувања и 
повреди; 

Од показателите се гледа дека смртноста на до-
енчињата во С1Р Македонија е се уште доста ви-
сока во однос на другите републики во СФРЈ (54,1% 
во 1978 година), иако во последните години се чув-
ствува постојано опаѓање. Исто така тенденција на 
опаѓање покажува и односот на умрените доенчи-
ња на 100 умрени лица. 

Продолжувањето на спроведувањето на Акцио-
ната програма за намалување на високата смрт-
ност на доенчињата и малите деца во СЕМ, во го-
лема мера ќе придонесе за решавање на овој прио-
ритетен проблем, како и со другите мерки што ќе 
се (Преземат од здравствените работни организации 
и од општествено-политичките заедници. 

Со Акционата програма за намалување на ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца во 
СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со ак-
тивно учество во следните здравствени работни и 
други организации: Здравствениот дом — Скопје, 
Заводот за заштита на мајки и деца, клиниките 
при Медицинскиот факултет, медицинските цент-
ри, здравствените домови и станици, Републичкиот 
завод за здравствена заштита, општествено-поли-
тичките заедници, органи и организации. 

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА 
СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ НА-

СЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛУВАЊА 

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се ка-
рактеризира со релативно брз развој, што во осно-
ва ги решава повеќето од постоечките санитарно-
хишенски проблеми во градовите од една, а од 
друга страна создава други проблеми, особено на 
полето на загадувањето на човековата средина со 
постоење на разноврсни биолошки, хемиски и фи-
зички ноќен кои штетно делуваат врз здравјето на 
човекот. 

Спроведувањето на Акционата програма за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СРМ ќе продолжи и во на-
редната година преку одредени мерки по вид и 
обем, со што ќе придонесе за подобрување на хи-
гиенската и епидемиолошката состојба. Во спро-
ведувањето на тие мерки ќе земат учество: здрав-
ствените дамови и станици, хигиенско-епидемио-
лошките одделенија и другите дејности во меди-
цинските центри, Републичката и општинските са-
нитарии инспекции, Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, општествено-политичките заедни-
ци 'и други заинтересирани органи и организации. 

. Во нашата Република остануваат и понатаму 
приоритетни здравствени -проблеми — акутните за-
разни заболувања, нивната раширеност, можнос-
та на компликации, учество во смртноста, како и 
на поедини места нерешените хигиенско-епидемио-
лошки проблеми на средината во која живее и ра-
боти населението, за кое неминовно се наметнува 
доследно™ продолжување на мерките предвидени 
со законските прописи за спречување и сузбивање 
на заразните заболувања, како и мерките предви-

дени со Акционата програма за подобрување на са-
еитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба. 

Во спроведувањето на мерките предвидени со 
програмата за подобрувањето на санитарно-хигиен-
ската состојба за намалување и спречување на 
акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Ре-
публичката и општинските санитарни инспекции, 
хигиеноко-епидемиолошките одделенија при меди-
цинските центри, Републичкиот завод за здравст-
вена заштита, општествено-политичките заедници, 
како и другите заинтересирани органи и органи-
зации. 

ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА 
(ЗАБОЛУВАЊА НА ДИРКУ ЛАТОРНИОТ СИС-

ТЕМ, МА ЛИГНИТЕ НЕОН Л АЗМИ, 
ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР.) 

Во структурата на морбидитетот, заболувањата 
на циркулаторниот систем во 1978 година го зазе-
маат третото место, а како причини за смрт во 1978 
година со 23,7% се на 1-то место. 

За решавање на овој приоритет ен проблем не-
миновно се наложува потребата од посебна орга-
низациона поставеност на здравствените работни 
организации, отворање на диспанзер и за хронични 
и дегенеративни заболувања, а посебно насочување 
кон решавање проблемот на кардиоваскуларните 
заболувања, нивното спроведување, раното откри-
вање и преземање на адекватни мерки. 

Поради тоа, потребно е организирање на еди-
ници за ургентна медицина и интензивна нега на 
срцевите болни со адекватно стручно оспособување 
на здравствениот кадар, како и соодветна совреме-
на опрема. 

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: 
медицинските центри, клиниките на Медицинскиот 
факултет, Републичкиот завод за здравствена заш-
тита, општествено-политичките заедници, органите 
и организациите заинтересирани за оваа дејност. 

Карактеристично е за заболувањата од малит-
ните неоплазми дека во последно време во нашата 
Република се забележува тенденција на покачу-
вање на бројот на заболените и умрените од ма-
лигни неонлазми. За осетниот пораст од малигни 
заболувања, од една страна, придонесува брзиот 
развој на урбанизациј ата, индустријата, сообраќа-
јот, надворешната средина, зголемување бропот на 
канцерогените факторима од друга страна, продол-
жувањето должината на просечниот век на жи-
веење на човекот. 

Од показателите во амбулантно-поликлииички-
те и специј а листичките организации се забележу-
ва наголемување на заболувањата од малигни не-
оплазми. Истото зголемување" се забележува и во 
болничко-стационарната дејност. Како причина за 
смрт ма лигните заболувања учествуваат со 10,9% 
во вкупниот морталитет. 

Како мерка за решавање на овој проблем се 
наметнува потребата од донесување на законски 
прописи за задолжително пријавување на заболе-
ните од малигни кеоплазми од страна иа здравст-

— душевните и нервните заболувања; 
— здравствената просветеност и култура на на-

селението; 
— крводарителството и 
— нерамномерниот развој на здравствената деј-

ност, посебно на болничко-стационарната. 

ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА 
И МАЛИТЕ ДЕЦА 
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вените работни организации, со што ќе се овозмо-
жи целосен увид на овој проблем преку устроениот 
регистар за рак при Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје. 

Овој проблем наметнува потреба од отворање 
на онтолошки диспанзер и во поголемите медицин-
ски центри врз регионална основа, усовршување на 
соодветен стручен кадар и опремување со соодвет-
на опрема за рано откривање и навремено лекува-
ње на малигните заболувања. 

Во спроведувањето на мерните ќе земат учест-
во: Институтот за радиологија и онкологија, кли-
никите при Медицинскиот факултет, сите здравст-
вени работни организации, Републичкиот завод за 
здравствена заштита, општествено-политичките за-
едници и други органи и организации. 

Следејќи го движењето на дијабетес от во 
структурата на заболувањата и состојбите од го-
дина во година бележат перманентен пораст. Како 
причина за смрт дијабетес учествува со 1,4°/о во 
вкупниот морталитет. 

Потребно е да се воведе републички регистар 
за болните од шеќерна болест и со законски про-
писи да се обврзат здравствените организации ре-
довно да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе при-
донесе за правилно програмирање и планирање 
во здравствените организации, како и увид во сос-
тојбата по обем и застапеност по поедини возрасни 
груни. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат учест-
во: Републичкиот центар за дијабет кој е во сос-
тават на Клиниката за ендокринологиј а и болести 
на метаболизмот, здравствените организации во Ре-
публиката, Републичкиот завод за здравствена заш-
тита, општествено-политичките заедници и други 
органи и организации. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВА-
ЊА И ПОВРЕДИ 

Анализата на професионалните заболувања, 
оштетувања и повреди на работа укажува на важ-
носта на проблемот и зазема едно од приоритет-
ните места во здравствената заштита на оваа кате-
горија население. 

Динамиката на развојот на индустриските ка-
пацитети во голема мера придонесоа со своите сло-
жени технички и технолошки процеси и присуство 
на разни материи кои штетно влијаат врз здрав-
јето и доведуваат до повреди и оштетувања, по-
себно таму каде мерките за заштита при работа не 
се спроведуваат во целина. 

За успешно спроведување на здравствената 
заштита на работниците потребно е натамошно сог-
ледување на морбидитетите, трауматогените фак-
тори, како и преземање на рано откривање, спре-
чување, отстранување, лекување и рехабилитација. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
здравствените станици во работните организации, 
дејностите на медицината на трудот, медицинските 
центри и здравствените домови, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита и други работни орга-
низации заинтересирани за здравствена заштита 
на работниците, како и отптествено-политичките 
заедници. 

НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Нервните и душевните заболувања имаат тен-
денција на покачување во апсолутни бројки иако 
во 1978 година го заземаат третото место со 12,2°/о 
за разлика од 1976 година кога го заземаа второто 
место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата. 

Постојаното зголемување на овие заболувања 
• кои претставуваат медицинско-социјален и економ-

ски проблем, во наредниот период наложува пре-
земање на соодветни мерки со цел за намалување 
на бројот на овие заболувања. 

Во спроведување на мерките ќе земат учество: 
Нервната клиника при Медицинскиот факултет, 
специјалните душевни болници, нервните одделе-

нија во медицинските центри и здравствени домо-
ви, како и лекарите во диспанзерите и здравстве-
ните станици. 

ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Непосредно влијание на приоритетните здрав-
ствени проблеми имаат: здравствената и општата 
просветеност на населението, лошите навики и 
обичаите кои постојат кај дел од населението. 

Постојаната програмиран з др авс тв ено -в оспит -
на активност од сите профили на здравствени ра-
ботници и здравствени работни организации, глав-
но ќе придонесе за подигање на здравствената про-
светеност и култура кај населението и измена на 
лошите навики и обичаи. 

Активноста на здравствено-воспитната дејност 
треба да биде насочена, пред се, кон изнесените 
приоритетни проблеми во општините и Републи-
ката и да биде реализирана преку соодветни видо-
ви и обем на мерки. 

Во спроведувањето на здравствено-воспитните 
мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скоп-
је, Заводот за здравствена заштита на мајки и де-
ца, сите здравствени работни организации, Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита, Црвениот 
крст, општествено-политичките заедници, училиш-
тата и другите органи и организации заинтересира-
ни за (оваа дејност. 

КРВОДАРИТЕЛСТВО 

Еден од приоритетните проблеми во здравст-
вената заштита и во 1980 година е недостигот од 
крв и крвни продукти што е резултат од зголеме-
ните потреби поради зголемувањето на хируршки-
те интервенции, повредите на работа и вон работа, 
сообраќајните несреќи и другите медицински ин-
тервенции. Ваквата состојба наложува да се спро-
ведат (следните мерки: 

— донесување програма за потребни количини 
на крв и крвни деривати, како и обезбедување до-
волен број на дарители на крв за околу 3°/о од на-
селението ; 

— оспособување и специјализирање на здрав-
ствениот кадар за работа на оваа дејност; 

— доопремување на организационите единици 
за трансфузиолотиј а; 

— постојано следење на развојот на медицин-
ските гранки, посебно хируршките, кои имаат пот-
реба од крв во примената на терапијата; 

— програмиран и организирана информативна 
дејност со цел активирање на населението за уче-
ство во крводарителството. 

НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ 

Со оглед на тоа дека во нашата Република до 
денес не е извршено самоуправно договарање за 
регионална поставеност на здравството и здравст-
веното осигурување, здравствената дејност е орга-
низирана и се обезбедува главно преку здравстве-
ните организации во општините. 

Мрежата на здравствените организации и "еди-
ници се карактеризира со ^рамномерна развие-
ност и нерамномерно обезбедување на здравстве-
ниот кадар, особено на поедини профили. 

Бројот на лекарите од општа практика, иако 
бележи зголемување, се уште е недоволен и нерам-
номерно распореден по одделни општини, а посеб-
но тој недостиг се чувствува во неразвиените оп-
штини и селските населби. 

Здравствената заштита на претшколоките деца, 
како задолжителен вид на здравствена заштита 
која се врши во претшколските диспанзер^ иако 
има извесно зголемување на бројот на организа-
ционите единици, се уште тие не се комплетни со 
кадар и опрема, а во некои нема ни советувалишта. 
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Здравствената заштита на работниците, иако се 
подобрува, сепак е посебно организирана само во 
14 општини, од кои голем број организациони еди-
ници се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекари-спе-
цијалисти од оваа гранка има вкупно 32, од кои 
22 во Скопје, два во Куманово, Титов Велес и Би-
тола. 

Здравствената заштита се обезбедува од 404 
стоматолози во 1978 година, што е за 111 стома-
толози повеќе од 1974 година. Но и покрај зголе-
мувањето, истите не се рамномерно распоредени во 
одделни општини. 

Болничко-стационарната дејност се обезбедува 
во болнички одделенија при медицинските центри, 
клиниките и институтите на Медицинскиот факул-
тет, Општата болница — Скопје, специјалистички-
те болници, заводите, природните лекувалишта и 
вонбоЈшичките стационари. Се бележи зголемува-
ње на бројот на организационите единици и бро-
јот на болничките кревети, но нивната дистрибу-
ција по видови и намена е различна. Зголемува-
њето на бројот на болничките постоли за рехаби-
литација и невропсихијатрија се цени како пози-
тивно, бидејќи е во сообразност со зголемувањето 
на бројот на болните од овој вид на заболување. 
Меѓутоа, уште големиот број на болнички пос-
тели на белодробната туберкулоза наложува пре-
наменување за други болести. 

Распоредот на болнички постели, гледано по 
општини, е неповолен, што негативно се одразува 
на побрзиот и поскладниот развој на болничката 
дејност и на економичноста на работата. Постои 
нерамномерност на бројот на лекари во однос на 
распореденост по општини, како и во однос меѓу 
лекари-специјалисти и лекари од општа практика. 
Се повеќе расте бројот на учеството на лекарите-
специјалисти што доведува до концентрирање на 
лекарите во поголемите градови. 

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО 
ПРОГРАМАТА: 

— намалување на заболувањата и високата 
смртност на доенчињата и малите деца; 

— подобрување на здравствената заштита на 
мајките, доенчињата и малите деца; 

— подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба во СРМ; 

— подобрување на здравствената заштита на 
борците од НОВ и воените инвалиди; 

— откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни заболувања; 

— намалување на хронично-дегенеративните 
заболувања (кардиоваскуларните, малигните, нерв-
ните и душевните заболувања, дијабетесот и др); 

— регистрирање и намалување на професио-
налните заболувања и оштетувања; 

— унапредување на крводарителството и обез-
бедување доволни количини крв и крвни деривати; 

— зголемување и унапредување на активниот 
метод на лекување; 

— рамномерен регионален развој на здравст-
вото; 

— рехабилитација на професионалните и дру-
ги заболувања и оштетување на здравјето; 

— спроведување на методата за активно леку-
вање и нега на болен во домашни услови; 

— засилување на здравствената заштита за 
време на зимскиот и летниот туризам во турис-
тичките места; 

— борба против сообраќајниот трауматизам: 
— кадровско зајакнување на патронажната 

служба и 
— здравствено просветување. 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За намалување високата смртност на доенчи-
њата и малите деца, како и следењето развито-
кот на здравствената состојба на децата и мла-

дината, да се спроведуваат мерките предвидени со 
Акционата програма за намалување на високата 
смртност на доенчињата и малите деца: 

— да се вршат систематски прегледи на за-
бите и санирање на заболувањата; 

— преглед, лекување и рехабилитација на за-
болените деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски 
и други помагала; 

— организирање на советувалишта и диспан-
зери во недоволно развиените подрачја; 

— за подобрување на здравствената заштита на 
бремените жени и мајките да се спроведуваат мер-
ките од Акционата програма за намалување на ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца и 
Програмата за задолжителните видови на здравст-
вената заштита; 

— за подобрување на епидемиолошката сос-
тојба и намалувањето на заболувањата на зараз-
ните болести да се спроведуваат мерките од Акцио-
ната програма за подобрување на санитарно-хи-
гиенската состојба и мерките предвидени со Прог-
рамата за задолжителните видови на здравствена-
та заштита; 

— за подобрување на здравствената заштита на 
борците од НОВ и воените инвалиди да се отво-
рат амбуланти и диспанзери согласно просторните 
кадровските и материјалните можности; 

— спроведување на превентивната работа з? 
рано откривање на хроничните заболувања; 

— лекување, контрола и рехабилитација на 
хроничните заболувања; 

— патронажен посети на болните за пооддел-
ни хронични заболувања кои се наоѓаат на до-
машно лекување; 

— евиденција и редовно пријавување на болес-
тите кои подлежат на пријавување; 

— отворање на онколошке диспанзери во пого-
лемите медицински центри; 

— регистрирање на професионалните заболу-
вања и оштетувања на здравјето на вработените; 

— интензивно проучување на здравствената 
состојба на вработените, условите за работа и заш-
титата на работа; 

— отворање на диспанзери по медицина на 
трудот во поголемите работни организации и пра-
вилно функционирање на постојните; 

— проучување на причините за апсентизмот и 
трауматизмот; 

— откривање, лекување и рехабилитација на 
повредените и заболените од професионални и 
други заболувања; 

— унапредување на крвадарителството преку 
спроведување на Програмата за крводарителството; 

— зголемување бројот на медицинските едини-
ци, особено во недоволно развиените подрачја, ин-
тензивирање на амбулантно^поликлинички и дис-
панзерски метод на работа; 

— со регионализација да се изврши рамноме-
рен развој на здравството, особено на болничко-
стационарните установи; 

— спроведување на методата за лекување и 
нега на болен во домашни услови со обезбедување 
на потребен стручен надзор; 

— за намалување на последиците од сообраќај-
ниот трауматизам да се организираат и опрему-
ваат здравствени станици во населените места во 
непосредна близина на поголемите сообраќајни па-
тишта кои ќе служат за давање здравствена заш-
тита и на повредените во сообраќајните несреќи; 

— зголемување или одржување на исто ниво 
на медицинскиот кадар во здравствените работни 
организации за време на зимскиот и летниот тури-
зам во туристичките места и 

— перманентно да се спроведува здравствено 
воспитување на населението преку програмско-вос-
питна работа во разни форми со користење на ме-
тоди и нагледни здравствежнвоспитни средства. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА 
69. 

Собранието на ОСИЗ на културата — Битола, 
на седницата одржана на 26. XII. 1979 падина, врз 
основа на член 14 алинеја 5 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74 и 43/78) и член 23 т. 
5 од Статутот на Заедницата на културата на оп-
штината Битола, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА 

Член 1 
Во член 2 од Одлуката за измена на Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите од ОСИЗ 
на културата — Битола („Службен весник на 
СРИ", бр. 16/79 и „Службен гласник на општината 
Битола", бр. 6/79) и Одлуката на Собранието на 
ОСИЗ на културата, бр. 02-229/11 од 5. 6. 1979 го-
дина во точка 1 наместо износот 0,24% да стои 
износот 0,39%, на крајот точката се брише и се до-
даваат зборовите: „и за Републичката самоуправна 
интересна заедница на културата, по стапка од 
0,31%". 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-484/3-79 
26 декември 1979 година 

Битола 
Потпретседател, 

Јован Кочановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ГОСТИВАР 

70. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници, член 
46 алинеја 10 од Статутот на ОСИЗ за социјална 
заштита, член 19 од Самоуправната спогодба за 
основање на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита на општината Гостивар, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита, на седницата одржана на 20 но-
ември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР 

Член 1 
Стапките на придонесите на Самоуправната 

интересна заедница за социјална заштита на оп-
штината Гостивар за 1980 година се утврдуваат и 
тоа: 

1. придонес од доходот од стопанството, по 
стапка од 0,38%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството, по стапка од 0,20%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 3%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 1%; 

5. придонес од личен доход од нестопански деј-
ности, по стапка од 1%. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за определување 
висината на стапките на придонесите за социјална 
заштита на општината Гостивар, објавена во 
„Службен весник; на СРМ" бр. 5/77 година, 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 0101-71 
20 ноември 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Мирко Лефкоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ДЕМИР ХИСАР 

71. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 24 став 3 од Статутот на ОСИЗ за основно 
образование и воспитание — Демир Хисар, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 26. 
ХН. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНО-
ТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗО-

ВАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 
1980 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите што ќе се пресмету-

ваат и уплатуваат за финансирање на дејностите 
на предучилишното и основното воспитание и об-
разование на општината Демир Хисар за 1980 го-
дина се утврдуваат како што следува: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 5,50%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 3,50% и 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 5%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-109/1 
26 декември 1979 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Бошко Костовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
КРУШЕВО 

72. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), член 
10 и 20 од Самоуправната спогодба за основање на 
ОСИЗ за образование и наука и член 25 од Ста-
тутот на ОСИЗ за образование и наука — Круше-
во, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 10. XII. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 

КРУШЕВО ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за ОСИЗ за образование и наука — Кру-
шево за 1980 година. 

Член 2 
Средствата за финансирање на дејностите за 

кои Заедницата е основана ќе се обезбедуваат од 
следните извори и по следните стапки: 
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1. придонес од личен доход од работен однос 
(стопанство и нестопанство), по стапка од 5,10%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 5%; 

3. придонес од личен доход од занаетчиска деј-
ност, по стапка од 5°/о и 

4. придонес од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност, по стапка од 5%. 

Член 3 
Средствата што се формираат согласно член 2 

на оваа одлука се наменети за финансирање на 
задолжителното основно образование и воспитание, 
додека средства за финансирање на предучилиш-
ното воспитание и образование, другите форми на 
основно образование и другите дејно/сти ќе се обез-
бедуваат по други основи. 

Член 4 
Основица за пресметување на придонесот од 

член 2 точка 2, 3 и 4 е основицата на која се пла-
ќа данок според Законот за даноците на граѓаните. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува со важност од 1. 
I. 1980 година. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за утврдување стапките 
на придонесите за 1979 година, бр. 02-259/1 од 28. 
XII. 1978 година. 

Член 7 
По еден примерок од Одлуката се доставува 

до сите членки на ОСИЗ за образование и наука 
— Крушево, до Службата на општественото книго-
водство и до Општинската управа за приходи. 

Бр. 02-244/1 
10 декември 1979 година 

Крушево 
Претседател, 

Илија Дамчески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КИЧЕВО 

73. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита и член 14 точка 5 од Статутот на ОСИЗ 
за социјална заштита — Кичево, Собранието на 
ОСИЗ за социјална заштита — Кичево, на седни-
цата одржана на 16. I. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат следните стапки на придонеси 

за финансирање на социјалната заштита во оп-
штината Кичево за 1980 година: 

1. придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд, по стапка од 0,38%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,76°/о; 

3. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,45%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 1°/о; 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 

Член 2 
Обврзници на придонесот по оваа одлука се: 
1. под точка 1 од член 1 — ОЗТ и другите са-

моуправни организации од областа на стопанство-
то, вклучувајќи ги организациите на здружен труд 
регистрирани како установи распоредени во облас-

та од 01 до 11 од Одлуката за утврдување на сто-
панските и нестопанаките дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/77); 

2. под точка 3 од член 1 обврзници на придо-
несот се работниците што остваруваат личен до-
ход од работен однос, освен работниците врабо-
тени кај обврзниците од точка 1 на овој член, 
односно од член 86 од Законот за социјална заш-
тита („Службен весник на ОРМ", бр. 9/78); 

3. под точка 2, 4 и 5 обврзници на придонесот 
се работниците што вршат стопанска и нестопан-
ска дејност. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот на обврзници се: 
1. под точка 1 од член 2, остварениот доход на-

мален за пресметаните законски и договорни об-
врски освен данокот на доход; 

2. под точка 2 од член 2, сите парични при-
мања според Законот за даноците на граѓаните; 

3. под точка 3 од член 2, основицата на која се 
плаќа данок според Законот за даноците. 

Член 4 
Во поглед на пресметувањето, утврдувањето, 

уплатувањето, застареноста, присилната наплата на 
придонесот, однесувањето, ослободувањето и отпи-
сот на придонесот за социјална заштита врз осно-
ва на оваа одлука ќе се применуваат важечките 
прописи. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 5/1 
16 јануари 1980 година 

Кичево 
Претседател, 

Милосав Дукоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

74. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите на работниците во орга-
низациите на здружен труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 27 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ за 1980 година се плаќаат 
и тоа: 

1) за учениците во стопанство односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници, во кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или приватниот работодавец, во износ од 
80 динари за целосна здравствена заштита; 

2) за ученици односно студенти — странски 
државјани кои се наоаѓаат на школување или 
практика на територијата на Заедницата, доколку 
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со меѓународна спогодба не е определено поинаку, 
во износ од 280 динари за целосна здравствена 
заштита; 

3) за лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, а кои на тие работи рабо-
тат најмалку 6 часа дневно, во износ од 60 динари 
за целосна здравствена заштита; 

4) за уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 170 динари; 

5) за членовите на семејството на југословен-
ските државјани во странство, кои не се здравст-
вено осигурени по прописите на земјата во која 
работат или според меѓународна спогодба, а пред 
стапување во работен однос во странство имале 
живеалиште на територијата на оваа заедница, во 
износ од 140 динари по член; 

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка и логорување, во износ од 115 динари за це-
лосна здравствена заштита; 

7) за лица припадници на територијалните еди-
ници — припадници на цивилната заштита за вре-
ме на извршувањето задачи на територијалната 
одбрана, во износ од 60 динари на име придонес 
за случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 

8) за ученици во средните училишта и сту-
денти во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, во износ од 
80 динари на име придонес за несреќа на работа и 
заболување од професионални болести; 

9) за лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
Заедницата за вработување, во износ од 200 дина-
ри за целосна здравствена заштита; 

10) за лица кои работат помалку од половината 
од полното работно време, во износ од 70 динари 
и тоа на име придонес за здравствено осигурување 
за случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

11) за лица припадници на доброволни орга-
низации на противпожарна заштита, во износ од 
50 динари на име придонес за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести; 

12) за земјоделците кои го здружиле своето 
земјиште со основни организации на здружен труд, 
во износ од 280 динари за целосна здравствена 
заштита. 

Член 2 
Средствата што ќе се реализираат по оваа 

одлука се: 
— 25'°/о приходи на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип и 
— 75% приходи на Основната заедница, на 

здравството и здравственото осигурување — Штип 
и Виница. 

Член 3 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 56% за задолжителни видови на здравствена 

заштита; 
— 44% за здравствена заштита која самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците, на начин утврден со закон, со Стату-
тот и други општи акти на Општинската заедница. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 04-12/8 
27 декември 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, е. р. 

75. 
Врз основа на член 32 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 26 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување и член 30 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, на седницата на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурените лица изнесува: 
— за лица до 1 година возраст, 1680 динари; 
— за лица над 1 година возраст, 2280 динари. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лица над-

вор од подрачјето на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип 
се исплатува според Одлуката на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање каде што се врши закопот на осигуреното ли-
це, ако тоа е поповолно за него. 

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на семејството им припаѓа надоместок на пос-
мртна помош во висина на еднократен износ од 
основот на надоместокот на личниот доход од прет-
ходната тодина. 

Посмртната помош припаѓа на членовите на се-
мејството ако умреното лице ги издржувало до 
неговата смрт. 

Член 4 
Ако законот на осигуреното лице го изврши ра-

ботна или друга организација на истата и припаѓа 
надоместок на трошоците за закоп во висина пред-
видена во членот 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на надоместо-
кот на трошоците за закоп на осигурено лице, 
број 04-6/2 од 28 декември 1978 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СОРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 04-12/12 
27 декември 1979 година Претседател, 

Штип Гаврил Дракалски, е. р. 

76. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите, одржа-
на на 27 декември. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА 

СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

X 
На осигурениците кои здравствено се осигуре-

ни по закон и самоуправните општи акти на За-
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едницата им припаѓа право на помош за спрема на 
секое новородено дете и тоа: 

1) на осигуреник — жена; 
2) на осигуреник — маж, за случај на поро-

дување на неговата брачна другарка која е оси-
гурена како член на неговото семејство; 

3) на осигуреник, за случај на породување на 
било кое женско лице кое е осигурено како член 
на неговото семејство. 

Помош за новородено дете припаѓа и во слу-
чај на породување на женско лице на семејството 
на кое му е обезбедена здравствена заштита пора-
ди тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување 
односно дослужување на воениот рок. 

Помош и спрема за секое новородено дете при-
паѓа и: 

1) за дете родено во рок од 340 дена од денот 
на смртта на осигуреникот односно од денот на 
разводот на бракот со осигуреникот од кого се из-
ведува тоа право; 

2) за дете на осигуреник родено надвор од брак, 
ако татковството е утврдено врз основа на приз-
нание или со правосилна судска одлука; 

3) за усвоено дете на возраст до 6 месеци жи-
вот ако за тоа дете претходно не е исплатена по-
мош. 

И 
Висината на помошта за спрема на секое но-

вородено дете изнесува 450 динари. 
III 

Со денот на примената на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за висината на износот на 
помошта за спрема на новородено дете, број 04-6/4 
од 28 декември 1978 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 04-12/11 
27 декември 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, е. р. 

77. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравст-

вено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРИ", број 21/71), член 26 од Законот за 
самоуправните [интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Штип, на седницата на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите, одржана 
на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

I 
При остварување на здравствена заштита во 

друго место надвор од подрачјето на основната за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње, осигурените лица имаат право да ги користат 
средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во 
патниот и втора класа воз во железничкиот сооб-
раќај. 

За извршеното патување на начин определен 
во претходниот став, на име трошоци за патување 
на осигуреното лице се исплатува износ во ви-
сина на стварните трошоци. 

И 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 120 динари, на подрачјето на Социјалистич-
ка Република Македонија; 

— 285 динари, ако се упатува во други репуб-
лики односно покраини. 

За децата до 15 годишна возраст се исплатува 
надоместок за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во виаина од 50% од износот, 
определен во претходниот став. 

III 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување од точка II на оваа одлука се исплатува во 
полн износ во случај кога патувањето и престојот 
трае подолго од 12 часа односно во висина од 
50°/о од пропишаниот износ во случај кога пату-
вањето и престојот трае од 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и 
сместување не се исплатува. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за износот на надо-
местокот на трошоците за исхрана и сместување 
на осигурените лица за време на патување и прес-
тој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита, број 04-6/3 од 28 декември 
1978 година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 04-12/10 
27 декември 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, е. р. 

78. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 став 1 од 
Статутот, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото сигурување — Штип, 
на заедничка седница на двата собора, одржана 
на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОД-

РАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА ЗА 1980 
ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работните луѓе што вршат земјодел-
ска дејност со средства за работа над кои постои 
право на сопственост се определува во висина од 
9,12 /̂0 од катастарскиот доход. 

2. Паушалниот придонес за здравствено оси-
гурување за лицата од точка 1 се определува во 
висина од 663 динари по домаќинство. 

И 
Средства што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 7%, приход на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штипи 
— 93%, приходи на Основната заедница на 

здравството и здравственото сторување — Виница. 



Стр. 60 — Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 февруари 1980 

ИЈ. 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 60°/о за задолжителни видови на здравст-

вена заштита; 
— 40°/о за здравствена заштита која самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 04-12/7 
27 декември 1979 година 

Штип ^ 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 
Л ^ Л А А А А / ^ А А А Л А А А А Л Л А А Л Л А А А А Л ^ 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Битола со реше-

нието Фи. бр. 32 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 25 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на СИЗ на физич-
ката култура — Охрид, со следните податоци 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на физичката култура — Ох-
рид, со ЦО. 

Основни дејности: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

СИЗ во правниот промет еп трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца одговара со сите свои средства. 

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Александар Радиќ, секретар, без ограничување, и 
Живко Живковиќ, претседател на ИО, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 32/1979 година. (382) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 51 од 31. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 40 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Самоуправ-
ната интересна заедница за вработувње — Прилеп, 
со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница за вработување — Прилеп, 
со ц. о. 

Основна дејност: 140236 — СИЗ во областа на 
вработувањето. 

Заедницата за вработување во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со самоуправната спогодба за нејзиното 'основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Заедницата за вработување одговара со 
сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Или-
ја Цветановски, секретар на Заедницата за врабо-
тување, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр 51/1979 година. (383) 

Оружниот стопански суд во Битола со реше-
ниео Фи. бр. 29 од 26. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 22 го запиша во (судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Самоуправ-
ната интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Прилеп, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата — Прилеп со ЦО 

Основна дејност: 140235. 
Општинската самоуправна интересна заедница 

во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а во рамките на овласту-
вањата утврдени »со Самоуправната спогодба за неј-
зиното основање. 

За обврските во правниот промет Со трети ли-
ца Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата одговара со си-
те свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Јово 
Ношпаловоки, секретар на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, без ограничување. Обемот на овласту-
вањето и одговорноста се утврдени со Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 29/1979 година. (384) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 39 од 30. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 29 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за физичка 
култура — Ресен, со следните податоци: 

Основањето и конституирањето на Општинска-
та (самоуправна интересна заедница за физичка 
култура — Ресен, со ЦО 

Основна дејност: 140234 — СИЗ за физичка 
култура. 

Во правниот промет со трети лица Заедница-
та истапува во свое име и за своја сметка, а во 
рамките на овластувањата утврдени со Самоуправ-
ната спогодба за нејзиното основање. 

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

Име на лицето овластено за застапување; Грн-
чаровски Димитар, со неограничено овластување. 

Од Окружниот топански суд во Битола, Фи. бр. 
39/1979 година. (385) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 34 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 27 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за старосно осигу-
рување на земјоделците — Струга со следните 
податоци: 

Основање и конституирање на Општинска са-
моуправна интересна заедница за старосна осигу-
рување на земјоделците — Струга, ЦО 

Основна дејност: 140238 — СИЗ за старосне 
осигурување на земјоделците. Заради обезбедување, 
на својата социјална сигурност (за задоволување на 
своите лични и заеднички потреби и .интереси од 
страна на старосното осигурување), земјоделците за-
должително се осигуруваат според Законот за ста-
росне осигурување на земјоделците заедно со ра-
ботните луѓе и граѓаните во месните заедници, ра-
ботници на организациите на здружениот труд кои 
се занимаваат со откуп и преработка на земјодел-
ски производи. 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата со самоуправната спогодба за 
основање на Заедницата. 

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

Име на лицето овластено за застанување: Рис-
то Стефановски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 34/1979 год. (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2413/78 од 22. X. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1518-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
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за социјална заштита, со целосна одговорност, Гев-
гелија, ул. „7 Ноември" бб, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1 од 
29. IV. 1974 година, од 42 основачи. 

Основни дејности: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на детската и социјална-
та заштита. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Димитар Та-
нев, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скпоје, Фи. 
бр. 2413/78 од 22. X. 1979 година. (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 71 од 23. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1521-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
управување и користење на пасишта и утрини — 
Гостивар, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за управување и користење на пасишта и утрини 
— Гостивар е основана со Самоуправната спогод-
ба бр. 08-56 од 12. II. 1975 година од 78 основачи. 

Основна дејност: 140219 — СИЗ во други деј-
ности на материјалното производство. 

ОСИЗ за управување и користење на пасишта 
и утрини — Гостивар во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

За своите обврски (сторени во правниот промет 
со трети лица ОСИЗ за управување и користење 
на пасишта и утрини — Гостивар одговара со сите 
свои средства. 

ОСИЗ за управување и користење на пасишта 
и утрини — Гостивар ја застапува Василевски Ва-
оилие, дипл. инж. агроном, секретар на Заедни-
цата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 71/1979 година. (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 171 од 23. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1522-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, со целосна одговорност — Де-
бар со следните податоци: 

Основни дејности: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на социјалната заштита. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Осман Ма-
шу ли, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 171/1979 година. (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 90 од 22. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1517-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
управување и користење на пасишта и утрини, со 
целосна одговорност — Куманово, ул. „Братство 
единство" бб, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправна спогодба бр. 07-11223/1 
од 6. XI. 1979 година. 

Основни дејности: 140219 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на материјалното про-
изводство. 

Во правниот промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Цановски 
Новко, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 90/1979 година. (394) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 25 од 17. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1508-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување, со целосна одговорност — 
Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" бр. 135, со 
следните податоци: 

Општинската заедница е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 02-469/2 од 106 основачи. 

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа 
на здравството и здравственото осигурување. 

Во правниот промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Киро Левев-
ски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански „ суд во Скопје, Фи. 
бр. 57/1979 година. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 179 од 19. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1514-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура, со целосна одговорност, Кичево, 
ул. „Стојан Божиноски" бр. 6, со следните пода-
тоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со V Самоуправната спогодба бр. 101 од 
28. VI. 1979 година, од 55 основачи. 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на физичката култура. 

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

Лице овластено за застапување е Слободан 
Бајрактарови!?, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 179/1979 година. (396) 

Окружниот стопански суд ово Скопје со реше-
нието Фи. бр. 122 од 18. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1512-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на станувањето 
на општината Кичево, со целосна одговорност, Ки-
чево, ул. „11 Септември" бб, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 02-1/1 од 9. X. 1975 
година. 

Основни дејности: 140221 — самоуправна инте-
ресна заедница на станувањето. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Веле Кал-
чиноски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 122/1979 година. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 176 од 19. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1513-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на физичката култура, 
Ц. О., Македонски Брод. 

Заедницата на физичката култура е основана 
со Самоуправната спогодба од 28. III. 1975 година. 

Заедницата е основана од 22 основачи. 
Основни дејности: 140234 — заедница во облас-

та на физичката култура. 
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Заедницата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за свој сметка, во рамките 
на 'овластувањата уврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

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

Лице овластено за застапување на Заедницата 
е Радивој Ораноски, претседател, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во- Скопје, Фи. 
бр. 176/1979 год. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1163 од 3. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1529-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за електро-
дистрибуција, со целосна одговорност, Неготино, 
ул. „Јане Сатански" бр. 5, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основа-
на од 20 основачи. 

Основни дејности: 140211 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на енергетиката. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Блажо Буч-
ков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1163/1979 година. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 26 од 24. V. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1373-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
вработување — Скопје, ул. „Васил Горгов "бб, со 
следните податоци: 

Републичката самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 0101-1718 
од 29. XII. 1978 година од 42 основачи. 

Основни дејности: 140236 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на вработувањето. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Живко То-
доровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 26 од 24. V. 1979 год. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 21 од 3. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1528-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на град Скопје, Ц. О. — Скопје, 
ул. „29 Ноември" бр. 14 со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 07-5393 од 28. II. 1974 
година. 

Основни дејности: 140235 — СИЗ во областа на 
детската и социјалната заштита. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Џевдет Мус-
тафа, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 21/1979 година. (401) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за VIII одделение на име Каро-
лина Талеска, ул. „Лазо Филипови" бр. 72, При-
леп. (2831) 

Свидетелство за IV година на име Благоја Јо-
ваноски, ул. „М. Ацев" бр. 69, Прилеп. (2832) 

Свидетелство на име Лидија Атанасовска, ул. 
„М. Пијаде" бр. 162, Прилеп. (2833) 

Свидетелство на име Ариф Велиоски, ул. „Даб 
Завој" бр. 106, Прилеп. (2834) 

Здравствена легитимација на име Џелав Сат-
ки Мезири, е. Теарце, Тетово. (2535) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Лирија", е. Жеровјане, Тетово на име 
Аљији Мухарем, е. Седларце, Тетово. (2836) 

Свидетелство, издадено од Основното училиш-
те „Братство" на име Николовски Живко, е. Че-
лопек, Тетово. (2837) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Јосип Броз Тито" е. Желино, на име Зурнијат 
Ислами, е. Желино, Тетово. (2838) 

Здравствена легитимација на име Љупчо Си-
моски. ул. „Илинденска" бр. 64/5, Тетово. (2839) 

Работна книшка на име Ислам Идризи, ул. 
„Цетињска" бр. 125, Тетово. (2840) 

Здравствена легитимација на име Чабрие Не-
зировиќ, ул. „101" бр. 1, Тетово. (2841) 

Здравствена легитимација на име Бафије Не-
зири, ул. „101" бр. 1, Тетово. (2842) 

Свидетелство за Ш клас на име Милаим Зи-
бери, е. Доброште, Тетово. (2843) 

Работна книшка на име Медина Муриќ, ул. 
„Г. Чаршија" бр. 3, Тетово. <2844) 

(Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение на 
име Џемал Зекири, е. Слатино, Тетово. (2845) 

Диплома на име Невзат Зекири, ул. „Штипска" 
бр. 29, Тетово. (2846) 

Диплома на име Алија Мифтари, ул. „М. Ч. 
Филиповски" бр. 150, Тетово. (2847) 

Свидетелство на име Мидаим Асани, е. Каме-
њане, Тетово. (2848) 

Свидетелство и диплома на име Руфат Далипи, 
ул. „Драге Тодороски" бр. 36, Гостивар. (2849) 

Свидетелство за I разред на име Екрем Чизме-
гич, Гостивар. (2850) 

Свидетелство за Ш и IV клас на име Вехат 
Илјази, е. Градец, Гостивар. (2851) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марина 
Ристова, е. Липец, Кочани. (2852) 

Воена книшка, издадена во Вршац на име Ди-
митрис Аврамовска Скопје. (2853) 

Свидетелство за VII одделение, издадено во 
Полска на име Васил Кајмаками, Скопје. (2854) 

Свидетелства за I, II, Ш и IV година и дип-
лома за положен завршен испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев", Куманово на име Ваџит 
Сеј дини, Куманово. (2855) 

Свидетлества за I и II година на име Лепа Ба-
р л е в а , ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 34, Куманово. (2856) 

Здравствена легитимација на име Фетмир Сел-
мани, е. Ваксинце, Куманово. (2857) 

Свидетелство за VI одделение на име Сабит 
Јакупи, е. Добридол, Гостивар. (2858) 

Лична карта бр. 25988 на име Кирил Јонзоски, 
ул. „Пецо Спиркоски" бр. 1, Прилеп. (2861) 

Лична карта на име Павле Тодески, е. М. Ко-
њари, Прилеп. (2862) 

Свидетлество за П клас на име Златко бо-
шески, ул. „Борка Лопачот" бр. З-б, Прилеп. (2863) 

Воена" книшка, издадена од Пула на име Рама-
дани Казне, Скопје. (2864) 

Здравствена легитимација на име Андрија Ми-
цев, е. Татамир, Кратово. (2865) 

Свидетелство за Ш клас на име Реџеп Абду-
рамани, е. Требош, Тетово. (2866) 
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Диплома за средно трговско училиште на име 
Реџеп Абдураман, е. Требош, Тетово. (2867) 

Извод на име Реџеп Абдураман, е. Требош, Те-
тово. (2868) 

Здравствена легитимација на име Идавер Ша-
ќири, ул. „Пр. Пчински" бб, Тетово. (2869) 

Работна книшка на име Халид Исмаил, е. Дов-
ршите, Тетово. (2870) 

Свидетелство на име Раиф Бајрами, Ново Село 
бр. 2-в, Тетово. (2871) 

Свидетелство на име Мухамет Абази, е. М. Ре-
чица, Тетово. (2872) 

Здравствена легитимација на име Санда Тодо-
р о в а , ул. „121" бр. 11, Тетово. (2873) 

Работна книшка бр. 14299 на име Љуба А к и -
моска, ул. „Илинденска" бр. 39/4, Тетово. (2874) 

Воена книшка на име Реџеп Мусли, ул. „Вар-
дарска" бр. 48,- Тетово. (2875) 

Свидетелство за основно училиште, издадено 
од Основното училиште „Јосип Броз Тито", е. Ж е -
лино на име Самет Фетахи, е. Па латица, Тетово. 

(2876) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Даут Даути, е. Порој, Тетово. (2877) 
Здравствена легитимација на име Ерфем Ба-

кија, е. Сараќино, Тетово. (2878) 
Диплома на име Такимет Шех ати, ул. „Ѓ. Пет-

ров" бр. 37, Тетово. (2879) 
Возачка дозвола, издадена од ОВР Гостивар на 

име ѓорѓиески Бранко, е. Церово, Гостивар. (2880) 
Возачка дозвола на име Илинка Блажеска, 

Гостивар. (2881) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Са-

мија Мурсели, Скопје. (2883) 
Свидетелства за Ш и IV година и диплома за 

завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Дел-
чев" во Куманово на име Ќамура Ганиу, е. Опае, 
Куманово. (2884) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „11 Октомври" во Скопје на име Лепа 
Дошевска, Скопје. (2885) 

Диплома издадена од Центарот за стручно ос-
пособување кадри за АОП ЗПР — Загреб на име 
Златко Лазаревски, Скопје. <2886) 

Лична карта бр. 92244 на име Љубица Попос-
ка, ул. „Егејска" бр. 101, Прилеп. (2887) 

Девизна книшка, издадена од Стопанска банка 
на име Кирил Конески, ул. „К. Јосифоски" бр. 91, 
Прилеп. (2888) 

Свидетелство за III година на име Томо Узу-
носки, ул. „Селечка" бр. 4, Прилеп. (2889) 

Свидетелства од I, II, III и IV година и сви-
детелство за дипломски испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Са-
бри Исеини, ул. Карл Маркс" бр. 128, Куманово. 

(3080) 
Свидетелство за основно училиште издадено 

од Основното училиште „Јосип Броз Тито", е. Ж е -
лино на име Бафцари Сабедин, е. Желино, Тето-
во. (3081) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Панче Попоски" во Го-
стивар на име Тримчески Зоран, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 31, Гостивар. (3082) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Мартин Илиески, ул. „Никола Тесла" бр. 69, 
Гостивар. (3083) 

Работна книшка, издадена од Куманово на име 
Јаневски Благоја, е. Винце, Куманово. (3084) 

Воена книшка, издадена во Загреб на име Хр-
воје Ловриќ, Загреб. (3085) 

Свидетелство на име Бранислав Зафировски, 
ул. „Т. Димков" бр. 31, Куманово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зебибе Незири, е. Шемшево, Тетово. (3087) 

Свидетелство за IV одделение на име Ариф 
Несими, е. Требош, Тетово. (3088) 

Здравствена легитимација на име Исен Сејди-
ј у е. Речица, Тетово. (3089) 

Свидетелство и диплома на име Љутфи Билал, 
е. Доброште, Тетово. (3090) 

Здравствена легитимација на име Магбулет 
Рецепи, е. Теарце, Тетово. (3091) 

Воена книшка, издадена од ЈНА Скопје на 
име Бобаноски Настев Бранко, е. Здуње, Маке-
донски Брод. (3092) 

Воена книшка на име Веселин Војновски, е. 
Слатино, Тетово. (3093) 

Здравствена легитимација на име Сукпус Ари-
фи, ул. „Корушка'4 бр. 3, Тетово. (3094) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемиле Нухи, е. Боговиње, Тетово. (3095) 

Свидетелства за I, II и III клас и диплома на 
име Мусаниф Саити, Тетово. (3096) 

Свидетелство за IV одделение на име Будимка 
ѓорѓеска, е. Куново, Гостивар. (3097) 

Лична карта на име Ристо Наумоски, ул. „М. 
Ч. Филипоски" бр. 17/5, Гостивар. (3098) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мара 
Николоска, е. Селце, Прилеп. (3099) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 
Ршаникоски, е. Тројкрсти, Прилеп. (3100) 

Работна книшка на име Азиз Сељими, е. Виш-
тица, Куманово. (3101) 

Индекс бр. 964/75 на име Доста Бурлиоска, ул. 
„М. Ацев" бр. 65, Битола. (3102) 

Пасош на име Невруз Зулали, е. Рудалишта, 
Струга. (3103) 

Воена книшка на име Томе Кочовски, е. Вев-
чани, Струга. (3104) 

Воена книшка, издадена од Титов Велес на 
име Георгиевски Темелко, ул. „М. Ацев" бр. 43, 
Титов Велес. (3105) 

Свидетелство за IV одделение на име Назим 
Халили, е. Бозовце, Тетово. (3106) 

Здравствена легитимација на име Ратко Сто-
јановски, е. Брвеница, Тетово. (3107) 

Здравствена легитимација на име Хусније Се-
лими, е. Одри, Тетово. (3108) 

Воена книшка на име Сабедин Зејнулахи, е. 
Камењане, Тетово. (3109) 

Диплома на име Ејуп Махмути, ул. „Штипска" 
бр. 70, Тетово. (3110) 

Диплома на име Сатки Медими, ул. „Бр. Ми-
ладинови" бр. 170, Тетово. (3111) 

Свидетелство за IV година и диплома за ма-
турски испит на име Сузана Палоши, ул. „Бр. Ми-
ладинови" бр. 91, Тетово. (3112) 

Здравствена легитимација на име Надежда 
Труј овска, е. Брвеница, Тетово. (3113) 

Диплома на име Ремзи Адеми, е. Камењане, 
Тетово. (3114) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Тушевска, Берово. (3115) 

Работна книшка, Рег. бр. 6018, серија бр. 479786, 
издадена од Собранието на општина Ресен на име 
Демирша Мето Назе, Ресен. (3116) 

Сообраќајна книшка за трактор, број на мо-
тор 1046495 на име Веј сели Авзи, е. Желино, Те-
тово. (3117) 

КОНКУРСИ 
Заедничката комисија за работни односи при 

Работната заедница за заеднички работи на Ра-
ботната организација за промет на големо и мало, 
откуп и посредување „ТРГОКООП" од Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на работници: 
1. секретар на РЗ за заеднички работи на РО 

„Тргокооп" •— Скопје, 
2. шеф на сметководство на РЗ за заеднички 

работи на РО „Тргокооп" — Скопје и 
3. кЈниговодител — колтер на РЗ за заеднич-

ки работи на РО „Тргокооп" — Скопје. 
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Услови: 
Под точка 1 висока или виша стручна подго-

товка од правна насока и 5 години работно ис-
куство во вршење работи и работни задачи во 
правна струка. 

Под точка 2, средно економско училиште и 4 
години работно искуство во сметководство. 

Под точка 3, средно економско училиште и 3 
години работно искуство во сметководство. 

Кандидатите се примаат на неодредено работ-
но време. 

Со пријавата да се достави доказ за струч-
ната подготовка и работното искуство. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
Некомплетните молби и молбите примени по 

рокот, Комисијата нема да ги зема во разгле-
дување. 

Молбите се доставуваат на адреса: РО „Трго-
кооп" за Комисијата за работни односи — Скопје, 
ул. „Васил Ѓоргов" бб п. фах 186. (106) 

Врз основа на член 46 од Законот за избор 
на органите на управување и на другите органи 
во организациите на здружен труд и член 80 од 
Статутот на Центарот за обука за одбрана и заш-
титу „Лазо Филигшски — Лавски" — Прилеп, 
Собирот на работниците во проширен состав 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган 
— директор на Центарот за обука за одбрана 
и заштита „Лазо Фшшпоски — Лански" — 
Прилеп 

I. 
За директор на Центарот за обука за одбрана 

и заштита „Лазо Филипоски — Лански" — При-
леп, може да конкурира кандидат кој ги испол-
нува општите услови утврдени со Уставот, Законот 
за здружен труд, Законот за работни односи, За-
конот за народна одбрана, Законот за средното 
образование и да ги исполнува следните посебни 
услови: 

— да има завршено факултет или виша школа 
за наставен кадар; 

— да има моралнонполитички квалитети; 
— да има организаторски способности за деј-

носта на Центарот; 
— да има работно искуство на полето на обу-

ката за одбрана и заштита најмалку 3 години; 
— да не е под истрага и осудуван за кривични 

дела. 
И. 

Кандидатот при конкурирањето да достави 
молба таксирана со таксени марки согласно За-
конот за таксите и потребни документи за бара-
ните услови по конкурсот. 

Кандидатот молбата со бараните документи ја 
доставува до Конкурсната комисија за избор на 
директор на Центарот за обука за одбрана и заш-
тита „Лазо Фил илоски — Лански" — Прилеп. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". (107) 
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