
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 22 август 1977 
С к о п ј е 

Број 32 Год. ХХХIII 

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

420. 
Врз основа на член 17, став 1 од Законот за 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ", број 
40/71), а во врска со оддел 4.07 од Договорот за 
заем (осми проект за патишта) склучен на 13 април 
1977 година помеѓу Меѓународната банка за обнова 
и развој и Социјалистичка Република Македонија 
(за делот на СР Македонија), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

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

Бр. 12-1761/1 
9 август 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БАНКА ПРЕКУ КОЈА 

ЌE СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ДЕЛОТ ОД АВТОПАТОТ „БРАТСТВО -

ЕДИНСТВО" 

1. Се определува Стопанската банка — Центра-
ла — Скопје, преку која ќе се користат средства за 
изградба на делот од автопатот „Братство-Единство" 
од Куманово до Титов Велес. 

Стопанската банка — Централа Скопје, ќе ги 
врши сите банкарски работи што се однесуваат на 
обезбедувањето на средствата, плаќањето и отпла-
тувањето на кредитите за изградба на делот од ав-
топатот. 

2. За вршењето на работите од претходната 
точка ќе се склучи посебен договор помеѓу инвес-
титорите и Стопанската банка — Скопје. 

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

Бр. 12-1422/1 
15 јуни 1977 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

422. 

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за бо-
речки додаток на учесниците во Народноослободи-
телното движење во Егејскиот дел на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 23/75 и 27/77), ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-

ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1977 
ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток во 1977 година се утврдува во износ од 3.747 
динари. 

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

Бр. 06-03-5705 
19 јули 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Јездимир Богдански, с. р. 

421. 
Врз основа на член 5 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ" бр. 
25/72), а во врска со точките 1 и 2 од Договорот за 
начинот на формирање на малопродажните цени на 
свежо месо („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/75, 
47/76, 19/77, 35/77 и 41/77), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ 

НА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
малопродажните цени на свежо месо („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76, 17/77 и 
30/77), во точка 2 се врши следнава измена: 

— во алинеја четврта, бројот „19,50" се заме-
нува со бројот „21,00"; 

423. 
Врз основа на член 63-а од Законот за редов-

ните судови, републичкиот секретар за правосуд-
ство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КУЌНИОТ РЕД ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ НА 

ПРИТВОР ВО ЗАТВОРИТЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се регулира начинот на при-

мањето и распоредувањето на притворениците во 
затворите, исхраната и здравствената заштита, 
примањето посети, допишувањето и примањето 
пратки и печатени работи, однесувањето на притво-
рениците, одржувањето на редот и дисциплината и 
дисциплинските мерки и отпуштање на притворе-

ниците. 



Стр. 674 - Бр. 32 22 август 1977 

Член 2 
Лицата против кои е определен притвор (во 

натамошниот текст — притвореници) се сместуваат 
во одделни простории на затворот. 

Член 3 
Управителот на затворот се грижи за приемот 

и сместувањето на притворениците, за нивната ис-
храна, за работата на затворскиот персонал, за 
безбедноста на затворот и за правилната примена на 
овој правилник. 

Член 4 
Притворениците се должни да се придржуваат 

кон наредбите на управителот и припадниците на 
стражата. 

Притворениците што ги кршат правилата на 
куќниот ред прават дисциплински престап и со нив 
се постапува според член 37 од овој правилник. 

Член 5 
Притворениците можат да се употребуваат за 

работи нужни за одржување на чистотата во прос-
ториите во кои престојуваат. 

Доколку постојат услови во затворот, а притво-
реникот изрази желба да работи, истражниот судија 
или претседателот на советот може во договор со 
управителот, да позволи привремено да врши рабо-
та која одговара на неговите психички и физички 
својства, под услов тоа да не се одрази штетно на 
водењето на постапката. 

На притворениците им се исплатува надоместок 
за извршената работа согласно член 121 од Законот 
за извршување на кривичните санкции. 

П. Примање и распоредување на притворениците 

Член 6 
За издржување на притвор во затвор се прима 

само лице за кое е донесено решение за определу-
вање на притвор и врз основа на писмен налог од 
надлежниот суд. 

Член 7 
Управителот или од него овластено лице на 

затворот издава писмена потврда за приемот на 
притвореното лице во која ќе се внесе денот и часот 
на примањето. 

Член 8 
Во затворот се води матична книга на притво-

рениците. 
Во матичната книга на притворениците за секој 

притвореник што се прима во затворот се внесуваат 
податоци. 

Матичната книга на притворениците содржи: 
1. реден број; 
2. фамилијарно, татково и родено име на прит-

вореникот; 
3. ден, месец и година на раѓањето; 
4. место на раѓањето; 
5. живеалиште односно престојувалиште; 
6. занимање; 
7. државјанство; 
8. час, ден, месец и година на лишувањето од 

слобода; 
9. час, ден, месец и година на примањето во 

затвор; 
10. назив на органот што го издал налогот за 

примање во затвор, број и датум; 
11. час, ден, месец и година на пуштањето од 

затвор; 
12. назив на органот што го издал налогот за 

пуштање од затвор и број и датум; и 
13. забелешка. 
Управителот на затворот веднаш го известува 

судот за времето (час, ден и месец) кога притворе-
никот е пуштен. 

Член 9 
Пред да се смести притвореникот во определена 

затворска просторија, ќе се изврши личен претрес 
и преглед на предметите што ги донел со себе. 

Претрес на женски лица можат да вршат само 
женски лица. 

Член 10 
Притвореникот може од предметите за лична 

употреба да ја задржи во затворот својата обле-
ка, долните алишта, нужен прибор за лична хигие-
на (четкиче за заби, сапун, пешкир, шамивчиња, 
чорапи, очила, чешел) и други предмети што ги 
одобрил органот што ја води постапката како и 
потребна постелина. 

На притворениците им се одземаат ножеви, но-
жици, прибор за бричење, ремен и други опасни 
предмети со кои би можеле нему или на други да 
им се сторат повреди или да се одземе животот. 

Предметите ги одзема лицето овластено од уп-
равителот на затворот. 

Пописот на одземените предмети се внесува во 
одделна книга на одземените предмети на притво-
рениците и читливо се забележува од кого и какви 
предмети се одземаат. Предметите се назначуваат по 
бројот, видот и по другите особини а кога количи-
ната предмети се назначува со бројот тогаш бројот 
се назначува и со букви. На притвореникот му се 
издава копие од записникот кое служи како потвр-
да за одземените предмети. 

Еден примерок од записникот му се доставува 
на судот што ја води постапката. 

Член 11 
Одземените предмети се чуваат во магацинот на 

затворот. 
Драгоценостите и парите се чуваат во каса или 

на друго сигурно место. 
Одземените предмети што се расипуваат лесно 

се предаваат на трошок на притвореникот на него-
вото семејство или на друго лице што ќе го означи 
тој. На тие лица на трошок на притвореникот ќе им 
се пратат и другите одземени предмети, ако тоа го 
побара притвореникот. 

Член 12 
Притворениците ги распоредува по просториите 

управителот на затворот или од него овластено ли-
це спрема расположивите места за сместување и во 
договор со судот што ја води постапката. 

Притворениците што учествувале во извршува-
ње на исто кривично дело (соизвршители, поттик-
нувачи, помагачи) како и притворениците што извр-
шиле кривични дела што се во меѓусебена врска 
(прикривачи и сл.) не можат да бидат сместени во 
иста просторија. 

Притворено лице — повратник се распоредува 
и сместува во посебна просторија одделно од оста-
натите за прв пат притворени лица доколку за тоа 
постојат услови во затворот. 

Ш. Здравствени мерки и исхрана 

Член 13 
При стапувањето во затвор притвореникот ќе се 

искапи, а неговата облека и постелните предмети 
што ги донел со себе ќе се дезинфицираат. 

Овие предмети ќе се дезинфицираат ако притво-
реникот ги добие подоцна. 

Член 14 
Притворениците се должни да ја одржуваат 

чистотата на телото и облеката, а управата на зат-
ворот е должна тоа да им го овозможи. 

Бричењето се врши на јмалку два пати неделно, 
потстрижувањето на јмалку еднаш месечно а капе-
њето најмалку еднаш на 15 дена. 

Само по исклучок, кога тоа го бараат санитар-
ните причини, поодделни лица можат да бидат 
острижани. Одлука за тоа донесува управителот на 
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затворот во согласност со судот што ја води пос-
тапката, а по претходно мислење на лекар. 

На притворените женски лица им се обезбедува 
топла вода за лична хигиена и потребен хигиенски 
прибор. 

Член 15 
Притворениците се должни постојано да ја одр-

жуваат чистотата во просториите во кои се сместе-
ни. Просториите секојдневно мораат да се чистат. 

Постелните предмети редовно ќе се тресат и 
ветрат, а најмалку 2 пати неделно. 

Член 16 
На притвореникот што ќе се разболи му се ука-

жува лекарска помош во затворската амбуланта 
или во друга погодна просторија. 

Притвореникот може и сам да се пријави на 
лекарски преглед, што се внесува во книгата за 
дежурство. 

Ако треба да се преземе болничко лекување, 
притвореникот се упатува во најблиска болница. 
Во местата каде што во болницата постои посебно 
одделение за лекување на лицата што се наоѓаат 
во казнено-поправни установи за издржување на 
казната, разболениот притвореник се упатува во 
ова одделение и со сместува, по правило, спрема 
одредбите од член 12 од овој правилник. 

Управителот на затворот ќе преземе потребни 
безбедносни мерки за да се спречи бегството на 
притвореникот што е упатен во болница на леку-
вање. 

За упатувањето на лекување во болница одлу-
чува, по предлог од затворскиот лекар, судот што 
ја води постапката. 

За притвореното лице упатено во посебно одде-
ление за болни на КПД — Идризово при Медицин-
ски факултет во Скопје, се издава потврда со озна-
чување на денот, месецот, годината и часот на 
приемот. 

Член 17 
По одобрение од судот што ја води постапката 

и под негов надзор или под надзор на лицето што 
ќе го определи тој, притвореникот може по негово 
барање да го прегледа лекар што тој ќе го избере. 
Во ваков случај притвореникот по правило прет-
ходно ќе го прегледа затворскиот лекар. 

Овој преглед се врши во работно време во зат-
ворската амбуланта или во лруга погодна просто-
рија односно во здравствена установа. Во итни слу-
чаи лекарскиот преглед може да се врши во друго 
време на денот и ноќе. 

На прегледите присуствува затворскиот лекар. 

Член 18 
Лековите што ги набавува притвореникот на 

свој трошок, ги прима од своето семејство или од 
други лица, се прегледуваат од лекар, кој е во 
редовен работен однос во затворот или кој врши 
привремени или повремени работи за затворот. 

Член 19 
Движењето на чист воздух се врши на тој на-

чин што притворениците шетаат во определен зат-
ворски простор. 

На прошетка, по правило, се изведуваат заедно 
лицата што се сместени во иста просторија. 

Ако едновремено се изведуваат да шетаат прит-
вореници од различни простории, не смеат да бидат 
заедно притворениците што учествувале во извр-
шувањето на исто кривично дело како ниту прит-
ворениците чие заедничко шетање би можело да 
биде од други причини штетно за постапката (за-
познавање, пренесување соопштенија и сл.), машки 
и женски, малолетници и полнолетници, како ни-
ту притворениците со лицата што се наоѓаат на 
издржување казна. 

При шетањето притворениците се движат сло-
бодно и можат да разговараат, но при тоа не смеат 
да прават врева. 

Старите или болните притвореници што не се 
способни да шетаат, можат во времето определено 
за шетање да седат на чист воздух. 

Шетањето се врши под надзор на стражата. 

Член 20 
На притворениците им е дозволено да пушат. 
По исклучок, пушењето може да се ограничи ако 

го бараат тоа општите здравствени причини. За тоа 
одлучува управителот на затворот по предлог на 
лекар. 

Член 21 
Притворениците добиваат бесплатна исхрана. 
На притворениците им се обезбедуваат три об-

рока дневно. 
Количината и видот на храната како и додато-

ците за малолетници и трудниците се даваат по 
таблицата за исхраната на притворениците. 

На болните притвореници им се дава по мож-
ност диетална храна според одлуката од лекар во 
границите на таблицата за исхрана. 

Прехранбените артикли мораат да бидат секо-
гаш свежи. Прегледот на прехранбените артикли и 
контролата на делбата на храната се врши ре-
довно од страна на управителот на затворот. 

Член 22 
Ако притвореникот се храни на свој трошок 

управата на затворот ќе му овозможи да набавува 
храна. Притвореникот може да се претплати на 
храна преку управата на затворот ако има пари во 
затворскиот депозит. Храна исто така може да дос-
тавува и неговото семејство. 

На притвореникот храната може да му се до-
несува еднаш дневно и тоа напладне. 

На притвореникот може да му се испраќа и 
сува храна по пошта во количина што одговара на 
неговите редовни потреби. 

Член 23 
Храната, садовите и другите предмети во кои 

се донесува или упатува храната, мораат да бидат 
прегледани пред да му се предадат на притворени-
кот. Прегледот го врши определениот работник на 
затворот. 

Ако при прегледот се најдат скриени предмети 
за тоа ќе се извести судот што ја води постапката 
и ќе се постапи по негова одлука. 

Член 24 
На притворениците им е забрането да примаат 

или набавуваат алкохолни пијалаци. 

IV. Посети, допишување и примање пратки и 
печатени работи 

Член 25 
Управителот на затворот со посебен акт ќе 

определи два дена во месецот и време во тие денови 
за посета на притворениците. 

По одобрение на судот што ја води постапката 
во исклучителни случаеви, поодделни посети можат 
да се вршат и во некој друг ден и вон определеното 
време. 

Посетите на притворениците се вршат во оддел-
на просторија за таа намена во присуство на стража. 

Посетата на притвореникот трае најмалку 30 
минути. Во одделни случаи а по одобрение на судот, 
посетата може да трае и подолго. 

Работникот што присуствува на посетата може 
да ја прекине, доколку притвореникот и посетите-
лот ја користат на начин кој би можел негативно 
да се одрази на успешното водење на постапката. 
За прекинување на посетата и причините за тоа 
управата на затворот писмено ќе го извести над-
лежниот суд. 
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Ако судот што ја води постапката одобрил раз-
говорот да се води слободно без присуство на лице, 
стражарот на затворот ќе го ограничи своето при-
суство само за да се спречи бегство на притворени-
кот со обезбедување тајноста на разговорот. 

Член 26 
Управителот на затворот ќе му овозможи на 

бранителот да го посетува притвореникот и со него 
да разговара само по претходно одобрение од судот 
што ја води постапката. 

Разговорот на бранителот со притвореното ли-
це се врши во определена просторија во присуство 
на лице кое ќе го определи судот што ја води пос-
тапката. Ако судот што ја води постапката одобрил 
разговорот да се води слободно без присуство на 
лице, стражарот на затворот ќе го ограничи своето 
присуство само за да го спречи бегството на прит-
вореникот, со обезбедување тајноста на разговорот. 

Член 27 
Сите писмени пратки што ги испраќа или прима 

притвореникот и пратките упатени од притворени-
кот до судот, управата на затворот пред испраќа-
њето ќе му го предаде на судот што ја води постап-
ката и ќе постапува по неговата одлука. 

Предавањето на поштата на судот и обратно се 
врши со потпис и означување на денот на приемот. 

Член 28 
Доколку судот што ја води постапката не опре-

дели поинаку, притвореникот има право да прима 
поштенски или други пратки со облека, постелина 
или со други лични предмети определени во член 
10 од овој правилник. 

Ако при прегледот се најдат скриени предмети 
или предмети што не можат на притвореникот да му 
се врачат (член 10 од овој правилник) тие предме-
ти ќе се одземат и за тоа ќе се извести судот што 
ја води постапката. По негова одлука, со одземе-
ните предмети ќе се постапи според член 10 од овој 
правилник. 

Член 29 
Притворениците не смеат да држат пари во 

себе. 
Парите што му се испратени на притвореникот 

се чуваат како негов депозит к а ј управата на зат-
ворот, а износот се евидентира во магацинската кни-
га за депозити на притворениците. 

Со парите од својот депозит притвореникот мо-
ж е да набавува храна, цигари, предмети на облека 
и други предмети што може да ги држи спрема овој 
правилник. 

При приемот на парите притвореникот дава 
писмена потврда, која управата на затворот ја чува 
како паричен документ. 

Притвореникот има право да прима или на свој 
трошок да набавува книги, списанија, дневни вес-
ници, или други печатени работи доколку тоа не 
му е забрането со одлука од судот што ја води 
постапката. 

V. Поведение на притворениците во затворот 

Член 30 
Притворениците не смеат со своето поведение 

да го нарушуваат редот и мирот во затворот, да 
викаат, свират, да се тепаат, караат и да псујат. 

Притвореникот кој сака да се поплаче може 
усно преку стражата да бара прием к а ј управителот 
на затворот. 

Член 31 
Притворениците се должни внимателно да го 

чуваат општествениот имот (инвентарот, простории-
те и е л и З а сторената штета тие одговараат 
по п р о п и е т е ",а надоместок на штета. 

Член 32 
Забрането е секое допишување и разговор меѓу 

притворениците што се сместени во разни просто-
рии или меѓу притворениците и осудениците, како 
и секое неовластено усмено или писмено контакти-
рање, на лице што се наоѓа вон затворот. 

Притворениците што се сместени во разни прос-
тории не смеат без одобрение на управителот едни 
на други да им даваат весници, книги или други 
печатени работи како и други предмети погодни за 
пренесување на соопштенија. 

Член 33 
На притворениците им е забранета меѓусебна 

купопродажба или замена на какви и да е предмети 
(облека, долна облека, храна и сл.). 

Член 34 
Ако к а ј притворениците се најдат предмети 

кои не им е дозволено да ги држат при себе, тие 
предмети ќе им се одземат, ќе се воведат во м а ј -
чинската книга за притворениците и ќе се чуваат 
во затворскиот магацин. 

Ако к а ј притвореникот се најдат пари тие ќе му 
се одземат и ќе се чуваат како негов депозит на 
начинот предвиден со член 29 од овој правилник. 

Член 35 
Доколку се забележи дека притворениците се 

договараат за работи што би можеле да бидат штет-
ни за успешното водење на постапката, управителот 
на затворот, а во итни случаи и ' стражарот, може 
да изврши разместување на притворениците. 

Член 36 
На притвореникот кој е доведен од бегство или 

е фатен при обид за бегство како и кога ќе се за -
бележи или утврди дека приготвува бегство, како и 
во случаите кога со сила се опира или со неа непос-
редно се заканува или на друг начин ја загрозува 
безбедноста на лицата во својата околина, покрај 
издвојување можат да му стават лисици. 

Исто така може да се постапи ако притворени-
кот поттикнува други лица во затворот на наведе-
ните дејствија од претходниот став. 

Одлуката за издвојување или ставање на лиси-
ци ја донесува управителот на затворот, а во итни 
случаи и стражарот. За тоа веднаш се известува 
судот што ја води постапката и натаму се поста-
пува по негова одлука. 

На малолетници не можат да им се ставаат ли-
сици. Во случај на потреба над нив ќе се за јакне 
надзорот. 

Член 37 
Притворениците се должни да се придржуваат 

кон прописите на куќниот ред и наредбите на уп-
равителот и стражата. 

Стражарот или работник на затворот што ќе 
разбере за дисциплински престап на притвореникот 
е должен, ако е во прашање полесен случај, да му 
обрне внимание и да го повика на ред. Во повратен 
или потежок случај тој го известува з а тоа упра-
вителот на затворот, а овој судот што ја води пос-
тапката поради преземање на дисциплински мерки. 

VI. Времено изведување на притворениците и 
отпуштање од затвор 

Член 38 
Притвореникот се изведува од затвор по пра-

вило само по писмен налог од судот или органот 
што ја води постапката. 

Налогот за изведување содржи потребни пода-
тоци за утврдување на идентитетот на притворени-
кот. 

По исклучок по барање од судот притвореникот 
ќе се изведе и без писмен налог (по телефон), со 
тоа што судијата писмено го потврдува приемот на 
притвореното лице. 
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Член 39 
Приведување на притвореникот во судот го 

извршува стражата на затворот. Судот на налогот 
го потврдува денот и часот на приемот. Налогот се 
чува во управата на затворот до завршување на 
постапката. 

Спроведувањето на притвореникот до друг ор-
ган или затвор, го вршат стажарите на затворот. 

При спроведувањето се преземаат потребни мер-
ки за безбедност. Притвореникот се спроведува со 
лисици ако управителот на затворот или судот што 
ја води постапката најде дека тоа е потребно. 

Член 40 
Ако е наредено притвореникот да се упати во 

друга казнено-поправна установа, во матичната 
книга на притворениците се става називот на судот 
што го издал налогот, број и датум на налогот, а во 
забелешката се назначува кога и во која казнено-
поправна установа е упатен притвореникот. 

Член 41 
Кога притвореникот се упатува во друга каз -

нено-поправна установа, со него едновремено се ис-
праќаат неговите предмети што се чувани во зат-
ворскиот магацин заедно со списокот. Органот што 
го презема притвореникот го потврдува приемот на 
неговите предмети и потврдата се чува во управата 
на затворот од кој е упатен притвореникот. 

Член 42 
Отпуштањето на притвореникот од затворот на 

слобода може да се изврши само врз основа на 
писмен налог од судот што ја води постапката. 

Управата на затворот е должна да го пушти 
притвореникот на слобода веднаш по приемот на 
налогот во времето назначено во истиот. 

Во матичната книга на притворениците во соод-
ветните рубрики се запишува називот на судот што 
го издал налогот за пуштање на притвореникот, 
број и датум на налогот, како и час, месец и година 
на пуштањето на слобода. 

Член 43 
При отпуштањето од затвор на притвореникот 

му се предаваат сите предмети што биле на чување 
к а ј управата на затворот, како и ^ п о т р о ш е н и т е па-
ри што се чувани како негов депозит. 

Предавањето и приемот на предметите и парите 
од став 1 на овој член во магацинската книга за 
притворениците односно во книгата на депозитите 
писмено го потврдува органот што го врши преда-
вањето и притвореникот. 

Член 44 
Во случај на бегство на притвореникот, упра-

вителот на затворот веднаш го известува органот за 
внатрешни работи поради пронаоѓање и судот што 
ја води постапката. 

Член 45 
За случај на смрт на притвореникот во затвор, 

управителот на затворот го известува веднаш Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство, судот што 
ја води постапката и надлежниот јавен обвинител, 
како и семејството на умрениот притвореник. 

Судот што ја води постапката формира комиси-
ја која записнички ја констатира причината на 
смртта. Во комисијата влегуваат како членови, су-
дија кој ќе го определи претседателот на судот, 
управителот на затворот и лекар. 

Умрениот се закопува на трошок на органот 
што ја води постапката доколку не му биде пре-
даден на семејството од умрениот или тоа не сака 
да го земе заради закоп. Останатите предмети на 
умрениот притвореник се предаваат со потврда на 
неговото семејство. 

За смртта на притвореникот, затворот писмено 
ја известува и надлежната матична служба. 

VII. Посебни одредби 

Член 46 
Овој куќен ред се однесува и на лицата кои се 

притворени од органите за внатрешни работи, сог-
ласно член 196 од Законот за кривичната постапка. 

Член 47 
Правилникот за куќниот ред во затворите за 

издржување на притвор треба да им биде достапен 
на притворениците за време на издржување на 
притворот. 

Член 48 
За правилна примена на овој правилник се 

грижи управителот на затворот. 

Член 49 
Управителот на затворот во согласност со овој 

правилник со посебен акт го утврдува: времето за 
станување и почетокот на ноќниот одмор, почето-
кот и траењето на оброците, начинот на уредува-
њето на просториите, распоредот и времето за дви-
жење на чист воздух, времето за прием и праќање 
на пратки, начинот и времето за набавување на 
потребни предмети од средства на притворениците, 
распоредот и времето на капење, бричењето, лекар-
ските прегледи и друго. 

VIU. Завршна одредба 

Член 50 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 0601-988 
12 јули 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
д -р Горѓи Ј. Цаца, с. р. 

424. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за распределба на средствата за лични доходи 
на Трговското претпријатие на големо и мало за 
промет со индустриски стоки „Нова трговија" увоз-
извоз од Битола, во делот кој се однесува на работ-
ните места помлад референт, референт и самостоен 
референт, како и на членовите 13 и 24 од истата 
спогодба, на седницата одржана на 8 јули 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ делот од Самоуправната 
спогодба за распределба на средствата за лични до-
ходи на Трговското претпријатие на големо и мало 
за промет со индустриски стоки „Нова трговија" 
увоз-извоз во Битола, кој се однесува на работните 
места помлад референт, референт и самостоен ре-
ферент и членовите 13 и 24 од истата спогодба. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Трговското претпријатие на го-
лемо и мало за промет со индустриски стоки „Нова 
трговија" увоз-извоз од Битола, на начинот опре-
делен за објавување на самоуправни општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 28/77 од 6 
април 1977 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на самоуправната спогод-
ба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за согласноста на 
оспорените одредби со членот 22 и ставот 1 на член 
23 од Уставот на СР Македонија, членот 42 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 



Стр. 678 - Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 август 1977 

22/73) и со ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76). 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
8 јули 1977 година Судот утврди дека во табелар-
киот дел на оспорената самоуправна спогодба за ра-
ботните места помлад референт, референт и самос-
тоен референт е определен вкупен износ на бодови, 
без да се определат мерила за учеството на секој 
основ одделно во формирањето на аконтацијата на 
личниот доход. 

Во ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-
донија е предвидено работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд да ги утврдуваат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за своите лични доходи. Исто така во членот 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд е предвидено работниците 
во основната организација на здружениот труд со 
самоуправна спогодба да ги утврдуваат основите и 
мерилата за распределба на средствава за лични 
доходи. Во ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд е предвидена должност за работ-
ниците во основната организација да ги утврдат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. 

Со оглед на тоа што за работниците на работ-
ните места помлад референт, референт и самос-
тоен референт не се утврдени мерила за стекнување 
на личниот доход туку тие добиваат фиксен износ 
на бодови, Судот утврди дека тој дел од самоуп-
равната спогодба не е во согласност со Уставот и 
законот. 

Судот исто така утврди дека во членовите 13 и 
24 од самоуправната спогодба означена во точката 1 
на оваа одлука е определено работникот да учест-
вува во распределбата на личниот доход по основот 
минат труд до 15% од личниот доход остварен со 
тековен труд со тоа што за секоја година работен 
стаж работникот да добива 0,5% од личниот доход. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено, на секој работник во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите на неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Со оглед на тоа што работникот по наврше-
ната 31 година работен стаж веќе го достигнува 
предвидениот максимум од 15%, тој не добива ната-
мошно зголемување на личниот доход по основот 
минат труд. Тргнувајќи од фактот дека работникот 
може да придонесува во зголемувањето на доходот 
на основната организација од првата година, па 
се до крајот на својот работен стаж, Судот утврди 
дека членовите 13 и 24 од означената самоуправна 
спогодба не се во согласност со членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, Судот ја донесе на седница без одржување 
на јавна расправа затоа што оцени дека за ната-
мошното разјаснување на состојбата на работите 
по предметот не е неопходно присуство на учесни-
ците во постапката. 

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

У. бр. 28/77 Претседател 
8 јули 1977 година на Уставниот суд на 

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

425. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спогод-
ба за распределба на доходот и на средствата за 
лични доходи, донесена на седницата на работнички-
от совет на Трговското-производно претпријатие на 
големо и мало „Вардар-промет" во Неготино, по 
одржаната јавна расправа на 22 јуни 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1.СЕ УКИНУВААТ членовите 33—45 од Самоуп-
равната спогодба за распоред на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи, донесена 
на собирот на работните луѓе на Трговското произ-
водно претпријатие на големо и мало „Вардар-про-
мет" во Неготино на 3 февруари 1977 година, како и 
табеларниот преглед кон оваа самоуправна спо-
годба со кој се утврдени личните доходи на работ-
ниците во фиксни месечни износи во бодови. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Трговското производно претпри-
јатие ,,Вардар-промет" во Неготино на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на Самоуправната спогод-
ба за распределба на доходот и на средствата за 
личните доходи затоа што основано се постави пра-
шањето за нејзината согласност со Уставот и за -
конот. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права од 22 јуни 1977 година, Судот утврди: 

1) На седницата на работничкиот совет од 18 
јануари 1977 година бил утврден предлогот на оспо-
рената самоуправна спогодба, а на 3 февруари 1977 
година спогодбата била изнесена пред собирот на 
работните луѓе на кој се водела дискусија и се 
давале забелешки. На истиот собир, бидејќи не би-
ла постигната согласност за вреднување на работ-
ните места на чистачките и чуварите, општите ра-
ботници, приучените П К работници, ВКВ работни-
ци, шоферите KB, шоферите ВКВ, главните мага-
ционери и помошниците на магационерите, 'форми-
рана е комисија да ги преиспита спорните работни 
места и да го определи бројот на бодовите. Исто-
времено работничкиот совет на претпријатието бил 
овластен да ги прифати или одбие предлозите на 
комисијата, а одлучено било неговата одлука да 
биде конечна. На седницата на работничкиот совет 
од 8 февруари 1977 година била донесена одлука за 
вреднување на работните места за кои не била 
постигната согласност на собирот на работниците. 

Согласно членот 5 од Законот за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/73) предлогот на самоуп-
равната спогодба за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд го подготвува работнич-
киот совет. Во подготвувањето на самоуправната 
спогодба мора да се обезбеди учество на работни-
ците од сите делови на работната организација, 
односно основната организација. Предлогот на само-
управната спогодба го утврдуваат работниците со 
мнозинство на гласовите. Самоуправната спогодба 
се смета за склучена кога 2/3 од вкупниот број на 
работниците дадат писмена из јава со која ја при-
фаќаат самоуправната спогодба. Овие одредби се 
однесуваат и на самоуправната спогодба за рас-
пределба на средствата за личните доходи на работ-
ниците. На основа на ставот 1 на член 463 од За -
конот за здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 53/76) работниците во основната органи-
зација со референдум одлучуваат за основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка. 
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Со тоа што оспорената самоуправна спогодба, 
во делот кој се однесува на означените работни мес-
та во точката 1 од оваа одлука, е усвоена од работ-
ничкиот совет, Судот смета дека е повредена пос-
тапката предвидена за донесување на самоуправ-
ната спогодба, затоа што правото да донесуваат са-
моуправна спогодба за распределба на средствата 
за лични доходи е неотуѓиво право на работниците 
кое тие не можат да го пренесат на работничкиот 
совет, поради што оспорената самоуправна спогод-
ба е донесена во спротивност со членот 5 од со-
јузниот Закон за меѓусебните односи на работници-
те во здружениот труд и со ставот 1 на член 463 од 
Законот за здружениот ,труд. 

2) Со членовите 33, 34 и 35 од оспорената са-
моуправна спогодба определени се основи за рас-
пределба на личниот доход на работниците, но не 
се предвидени и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи, а од табеларниот преглед 
на спогодбата Судот утврди дека личните доходи на 
работниците се определени во фиксни месечни из-
носи во бодови. 

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот З а -
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд и ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација се должни да ги утврдат основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи. 

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправна 
спогодба не се определени основи и мерила за рас-
пределба на средствата за лични доходи, туку со 
табеларниот преглед личните доходи на работници-
те се определени во фиксни месечни износи во бо-
дови, Судот утврди дека членовите 33—45 од оспо-
рената самоуправна спогодба и табеларниот преглед 
не се во согласност со ставот 1.на член 23 од Уста-
вот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од 
Законот за здружениот труд. 

3) Со членот 37 од оспорената самоуправна спо-
годба минатиот труд на работниците како основ 
за утврдување на нивниот личен доход е определен 
во фиксен месечен износ од по 10 динари за секоја 
година признат работен стаж за пензија. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и членот 126 од Законот за здружениот труд, 
на секој работник му припаѓа од доходот на основ-
ната организација, личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби според резултатите од неговиот труд и не-
говиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Со тоа што со членот 37 од оспорената самоуп-
равна спогодба, делот од личниот доход на работ-
ниците по основот минат труд е утврден во фиксни 
износи од по 10 динари на секој работник за се-
која година признат работен стаж за пензија, не-
зависно од другите основи за распределба на лич-
ните доходи и независно од резултатите на тру-
дот на работниците и нивниот личен придонес за 
зголемување на доходот на основната организација, 
Судот утврди дека означениот член не е во соглас-
ност и со членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и со членот 126 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 32/77 
22 јуни 1977 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

С у д и ј а 
Мире Доновски, с. р. 

426. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точките в) и г) на 
членот 20 и членовите 21 и 34 од Самоуправната 
спогодба за распределба на доходот и личните до-
ходи, донесена на собирот на работните луѓе на 
1радската матична библиотека „Гоце Делчев" во 
Гевгелија од 24 март 1977 година, како и уставнос-
та и законитоста на Одлуката бр. 02-35, донесена 
на собирот на работните луѓе на Градската матична 
библиотека „Гоце Делчев" во Гевгелија од 28 април 
1976 година, по јавната расправа одржана на 22 
јуни 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките в) и г) на член 20 
и членовите 21 и 34 од Самоуправната спогодба 
за распределба на доходот и личните доходи доне-
сена од собирот на работните луѓе на Градската ма-
тична библиотека „Гоце Делчев" во Гевгелија на 
24 март 1977 година. 

2. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката бр. 02-35 доне-
сена од собирот на работните луѓе на Градската 
матична библиотека „Гоце Делчев" во Гевгелија 
одржан на 28 април 1976 година, во времето на 
нејзиното важење, не била во согласност со ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, со чле-
нот 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 22/73) и со ставот 1 на член 127 од 
Законот за здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 53/76). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Градската матична библиотека 
„Гоце Делчев" во Гевгелија, на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
во својство на овластен предлагач, со предлог од 9 
март 1977 година, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одлуката означена во 
точката 2 на оваа одлука, а Уставниот суд на Ма-
кедонија по сопствена иницијатива со решение У. 
бр. 38/77 од 18 мај 1977 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста и на самоуп-
равната спогодба означена во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за нивната согласност со членот 22 и ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија, со членот 42 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 
127 од Законот за здружениот труд. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судот утврди дека собирот на работните луѓе 
на Градската матична библиотека „Гоце Делчев" во 
Гевгелија на 28 април 1977 година, разгледувајќи ја 
тежината и обемноста на работата во подрачните 
библиотеки, ја донел оспорената Одлука бр. 02-35 
со која ги определил личните доходи на работници-
те во подрачните библиотеки. Така, во ставот 2 на 
означената одлука е определено во библиотеките 
во селата Негорци, Прдејци, Смоквица и Стојаково 
кои работат со неполно работно време од 4 часа 
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дневно, работите односно работните задачи да се 
вреднуваат со 1.000 динари месечно, а во подрач-
ните библиотеки во Миравци и Нов Дојран кои ра -
ботат со полно работно време работите односно ра -
ботните задачи, според истиот став, се вреднуваат 
со 2.000 динари месечно. Судот исто така утврди 
дека оспорената одлука престанала да в а ж и на 24 
март 1977 година кога е донесена Самоуправната 
спогодба за распределба на доходот и личните до-
ходи на Градската матична библиотека „Гоце Дел-
чев" во Гевгелија. 

И покрај тоа што оспорената одлука престана-
ла да важи, Судот одлучи, согласно ставот 2 на 
член 419 од Уставот на СР Македонија, постапката 
да не ја запре, туку да оцени дали оспорената од-
лука во времето на нејзиното важење била во сог-
ласност со Уставот и законот. 

Во ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-
донија е предвидено работниците во основната орга-
низација на здружениот труд да ги утврдуваат ос-
новите и мерилата за распоредување на доходот и 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за своите лични доходи. Исто така во членот 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд е предвидено на работ-
никот во основната организација на здружениот 
труд да му припаѓа личен доход сразмерно со ре-
зултатите на неговиот труд и неговиот личен придо-
нес што го дал со својот тековен и минат труд и тоа 
врз основа на однапред утврдени основи и мерила 
за распределба на средствата за лични доходи. Во 
ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд 
е предвидена должност за работниците во основ-
ната организација да ги утврдат основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука предви-
дувала распределбата на средствата за лични дохо-
ди во подрачните библиотеки да се врши во фиксно 
определени парични износи, независно од резулта-
тите на трудот на работникот и неговиот личен 
придонес што со својот труд го дал за зголемува-
ње на доходот на својата организација на здруже-
ниот труд, Судот смета дека оспорената одлука во 
времето на важењето не била во согласност со Уста-
вот и законот. 

5. Судот во претходната постапка и на јавната 
расправа исто така утврди дека Самоуправната 
спогодба за распределба на доходот и личните до-
ходи од 24 март 1977 година, донесена на собирот на 
работните луѓе на Градската матична библиотека 
„Гоце Делчев" во Гевгелија, во членовите 20, 21 и 
22 содржи повеќе основи за распределба на личниот 
доход и тоа, стручна подготовка, сложеност на ра-
ботата, работно искуство, одговорност, зготвени и 
физички напори и минат труд, меѓутоа за овие 
основи, освен за основите стручна подготовка и ми-
нат труд, не се утврдени мерила со кои ќе се опре-
дели учеството на секој основ поединечно во фор-
мирањето на личниот доход на работникот. Покрај 
тоа, во точките в) и г) на член 20 од оспорената са-
моуправна спогодба, за работниците во подрачните 
библиотеки е определен фиксен износ на бодови 
кои го сочинуваат личниот доход на тие работници. 

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија, членот 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основните организации на 
здружениот труд заради остварувањето на начелото 
на распределба според трудот, утврдуваат основи и 
мерила за распределба на средствата за лични до-
ходи. 

Поради тоа што во оспорената самоуправна спо-
годба за поголемиот број основи за стекнување на 
личниот доход не се утврдени мерила кои ќе го оп-
ределат учеството на секој основ одделно во фор-
мирањето на личниот доход на работниците, како 
и поради фиксното определување на личниот доход 
на работниците во подрачните библиотеки, Судот 

утврди дека точките в) и г) на член 20 и членот 21 
од оспорената самоуправна спогодба не се во сог-
ласност со Уставот и законот. 

Судот исто така утврди дека во членот 34 од 
оспорената самоуправна спогодба е определено, ако 
на работно место е затечен работник кој ја нема 
бараната стручна подготовка, неговиот личен доход 
да се намали за секој степен на образование за 
20% односно 5% на работник кој има над 20 години 
работен стаж. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
на секој работник во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот и со порастот на продуктив-
носта на неговиот и на вкупниот општествен труд и 
со начелото на солидарноста на работниците во 
здружениот труд, му припаѓа од доходот на основ-
ната организација на здружениот труд, личен доход 
за задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. 

Според мислењето на Судот работниците можат 
стручната подготовка да ја предвидат како основ 
за стекнување на личниот доход како и да опреде-
лат мерила за утврдување на учеството на овој 
основ во формирањето на личниот доход. Притоа 
работниците можат да определат на работникот кој 
ја нема потребната стручна подготовка, стартниот 
личен доход да му биде намален затоа што основа-
но може да се претпостави дека работникот кој ја 
нема потребната стручна подготовка не може да 
постигнува исти резултати како и работникот што 
ја има потребната стручна подготовка. Меѓутоа, на -
малувањето на аконтацијата на личниот доход на 
тие работници може да се врши само по тој основ 
а не и на целиот износ на аконтацијата на личниот 
доход бидејќи другите основи се еднакви за сите 
работници. Со оглед на тоа што членот 34 од оспо-
рената самоуправна спогодба определува на работ-
ниците кои ја немаат потребната стручна подготов-
ка да им се намали личниот доход по сите основи, 
а не само по основот стручна подготовка, Судот ут-
врди дека овој член од самоуправната спогодба не е 
во согласност со начелото на распределба според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија. 

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

У. бр. 38/77 
22 јуни 1977 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

С у д и ј а 
Мире Доновски, с. р. 

427. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на ставот 1 на член 27 од 
Самоуправната спогодба за основите и мерилата за 
стекнување на доходот и средствата за распределба 
на лични доходи и заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во Основната организација на здруже-
ниот труд — погон Штип, во состав на Претпри-
јатието за јавни патишта „Македонија-пат" во Скоп-
је, усвоена од собирот на работните луѓе на 21 ју -
ли 1976 година, на седницата одржана на 23 Јуни 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 27 од Само-
управната спогодба за основите и мерилата за стек-
нување на доходот и средствата за распределба на 
лични доходи и заедничка потрошувачка на работ« 
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ниците во Основната организација на здружениот 
труд — погон Штип, во состав на Претпријатието 
за јавни патишта „Македонија-пат" во Скопје, ус-
воена од собирот на работните луѓе на 21 јули 1976 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд — погон Штип во состав на Прет-
пријатието за јавни патишта „Македонија-пат" во 
Скопје, на начинот определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод подне-
сена претставка со решение У. бр. 102/76 од 18 ма ј 
1977 година поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на ставот 1 на член 27 од са-
моуправната спогодба означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за неговата согласност со Уставното начело на 
распределба според трудот. 

4. Во текот на претходната постапка и на сед-
ницата одржана на 23 јуни 1977 година Судот утвр-
ди дека во ставот 1 на член 27 од означената само-
управна спогодба е определено личниот доход по 
основот минат труд да се пресметува по 10 динари 
за секоја година работен стаж. 

Во согласност со начелото на распределба спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 2 на член 42 од Законот за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) на секој 
работник со порастот на продуктивноста на него-
виот и на вкупниот општествен труд и со начелото 
на солидарноста на работниците во здружениот труд 
му припаѓа од доходот на основната организација 
на здружениот труд за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Исто така и според ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 53/76) личниот доход на работникот 
се утврдува според резултатите од неговиот труд и 
според неговиот личен придонес што со својот те-
ковен труд и со управувањето и стопанисувањето 
со општествените средства, како и со свој и оп-
штествен минат труд, го дал за зголемувањето на 
доходот на основната организација, во согласност 
со начелото на распределбата според трудот и сраз-
мерно со порастот на производноста на својот труд 
и на трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации со кои ги здружил трудот и средствата, 
и на вкупниот општествен труд. 

Судот смета дека личниот доход на работникот, 
како по основот тековен труд, така и по основот 
минат труд, треба да се утврдува во зависност од 
резултатите на неговиот труд и неговиот личен при-
донес што го дал за зголемување на доходот на ос-
новната организација, а резултатите од трудот на 
работниците и нивниот личен придонес за зголему-
вање на доходот на основната организација немо-
ж е секогаш да бидат еднакви к а ј сите работници. 
Со оглед на тоа што утврдувањето на личниот до-
ход по основот минат труд се врши во еднаков из-
нос во динари за сите работници, и тоа само спо-
ред нивниот работен стаж, независно од резултатите 
од трудот на работниците и нивниот личен придо-
нес за зголемувањето на доходот на основната орга-
низација, Судот утврди дека ставот 1 на член 27 
од оспорената самоуправна спогодба не е во соглас-
ност со уставното начело на распределбата според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и ставот 2 на член 42 од сојузниот З а -
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, како и со ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, поради што одлучи 
како во точката 1 на оваа одлука. 

Оваа одлука, согласно 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 од-
луки, Судот ја донесе на седница без претходно 
одржување на јавна расправа затоа што оцени дека 
за натамошното раз јаснување на предметот на спо-
рот не е неопходно присуството на учесниците во 
постапката. 

У. бр. 102/76 
23 јуни 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

428. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста на точката 1 на став 1 на член 1 од Одлу-
ката за воведување самопридонес во пари од сите 
вработени земјоделци, занаетчии и пензионери од 
Пехчево, донесена од советот на Месната заедница 
во Пехчево на 11 мај 1976 година, по јавната рас-
права одржана на 2 јуни 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 1 на став 1 на член 1 
од Одлуката за воведување самопридонес во пари 
од сите вработени земјоделци, занаетчии и пензио-
нери од Пехчево, донесена од советот на Месната 
заедница во Пехчево на 11 мај 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ и во Месната заедница во Пехчево на 
начинот определен за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 116/76 од 15 
април 1977 година поведе постапка за оценување 
уставноста на одредбата од оспорената одлука оз-
начена во точката 1 на оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето за согласноста на овој 
дел од одлуката со членот 133 од Уставот на СР 
Македонија. Со оспорената одлука, покрај другото 
е предвидено со самопридонес да се задолжуваат 
сите вработени на подрачјето на Месната заедница 
во Пехчево, без оглед на тоа каде се наоѓа нивното 
постојано место на живеење. 

4. Во текот на претходната постапка и на ј ав -
ната расправа Судот утврди дека со оспорената 
одлука самопридонесот е воведен за собирање сред-
ства за проширување и реконструкција на град-
скиот водовод, за обезбедување на индустриска во-
да на организациите на здружениот труд во Пех-
чево и за подобрување квалитетот на водата за 
пиење. Според точките 1 и 2 на став 1 на член 1 
од оспорената одлука обврзници на самопридонесот 
се сите работници вработени во организации на 
здружениот труд, основните организации на здру-
жениот труд, другите организации и заедници во 
Пехчево, како и работниците вработени во овие 
институции, а не живеат во Пехчево. 

Во членот 133 од Уставот на СР Македонија е 
предвидено дека своите заеднички интереси и пот-
реби во месната заедница работните луѓе и граѓани-
те ги задоволуваат со средствата што сами непос-
редно ги здружуваат со самопридонес или на друг 
начин со дел од доходот што го издвојуваат работ-
ниците во основните и во другите организации на 
здружениот труд од подрачјето на месната заедница 
и работниците од основните и другите организации 
на здружениот труд што живеат на подрачјето на 
таа месна заедница со средствата што се созда-
ваат во месната заедница со вршење на услуги од 
приходи што со своите активности ги остварува 
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месната заедница, со средствата што општината ќе 
и ги додели на месната заедница и со други сред-
ства со кои месната заедница располага самостојно. 

Судот смета дека, според означената уставна 
одредба со самопридонес можат да се з адолжуваат 
само работните луѓе и граѓаните кои имаат постоја-
но место на ж и в е е њ е на подрачјето на кое се вове-
дува самопридонесот, затоа што со изградбата на 
објектот, за чие реализирање се обезбедуваат сред-
ства по пат на воведување на самопридонес, се 
задоволува непосредниот интерес и секојдневните 
заеднички потреби на граѓаните и работните луѓе 
кои ф а к т и ч к о ж и в е а т на подрачјето на кое се вове-
дува самопридонесот. 

Судот исто така смета дека во смислата на чле -
нот 133 од Уставот, вработените во организациите 
на здружениот труд од подрачјето на кое ч се вове-
дува самопридонесот, доколку оценат дека објек-
тите што се изградуваат од самопридонесот се од 
интерес и за организацијата како целина, к а к о што 
е во конкретниов случај , самопридонесот воведен за 
проширување и реконструкција на градскиот во-
довод, за обезбедување на индустриска вода во 
организациите на здружениот труд во Пехчево и за 
подобрување на водата за пиење, можат да учест-
вуваат во самопридонесот на начин што ќе издво-
јат дел од доходот на организацијата на з д р у ж е -
ниот труд што се наоѓа на подрачјето на кое се 
распишува самопридонесот. Според тоа, работници-
те од организациите на здружениот труд на под-

рач јето на кое се распишува самопридонесот можат 
да бидат обврзници само ако имаат и ж и в е а л и ш т е 
на тоа подрачје , додека другите работници не мо-
ж а т да се товарат со обврски од самопридонеси1 . 
Меѓутоа, сите заедно, к а к о здружени работници 
можат да издвојат средства од доходот и да учест-
вуваат во финансирањето на објектите за ч и ј а и з -
градба е воведен самопридонесот на соодветното 
подрачје . 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука е 
предвидено со самопридонесот да се з адолжуваат 
сите вработени на подрачјето на Месната заедница 
Пехчево, без оглед на тоа каде се наоѓа нивното 
постојано место на живеење , Судот утврди дека точ-
ката 1 на став 1 на член 1 од Одлуката за воведу-
вање самопридонес во пари од сите вработени зем-
јоделци, занаетчии и пензионери од Пехчево не е 
во согласност со членот 133 од Уставот на СР М а к е -
донија. 

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

У. бр. 116/76 
2 јуни 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија , 

д - р Асен Групче, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

292. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија и тргнува јќи 
од Општествениот план на СР Македонија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година, Републичката кон-
ференци ја на Социјалистичкиот сојуз на работни-
от народ на Македонија , Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Советот на Сојузот на синдикатите на М а -
кедонија, Републичката конференци ја на Соју-
зот на социјалистичката младина на Македонија , 
Стопанската комора на Македонија , собранијата 
на општините на Македонија , Собранието на З а -
едницата на општините и градовите, Задружниот 
сојуз на Македонија , Републичката заедница за 
вработување, Републичкиот фонд за разво ј на 
стопански недоволно развиените краишта , Општа-
та заедница на образованието, Заедницата за пен-
зиско и инвалидско осигурување на Македонија , 
деловните банки и заедниците за осигурување имо-
ти и лица кои де јствуваат на подрачјето на М а -
кедонија, во натамошниот текст: учесници на до-
говорот, го склучуваат овој 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ МЕРИЛА И МЕРКИ З А ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ И З А УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО ВО СР МА-

КЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 
ГОДИНА 

Ч л е н 1 
Целта на Општествениот договор за заеднич-

ките мерила и мерки за поттикнување на развојот 
на малото стопанство во СР Македонија во перио-
дот 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: До-
говор), е создавање услови за основање и унапре-
дување на мали производствени и у с л у ж н и к а п а -
цитети кои со своето производство и услуги ќе при-
донесуваат за задоволување на соодветните потре-
би на стопанството и населението, позитивно ќе 
вли јаат за усогласување на односите во општестве-
ната поделба на трудот и за надминување на струк-

т у р а т а неусогласеност во стопанството, ќе овозмо-
ж и побрз разво ј на стопански недоволно развие-
ните к р а и ш т а и зголемување на вработеноста и 
остварување на повратната политика. 

Учесниците на Договорот се согласни да ги 
усогласуваат интересите, акциите и мерките за 
разво ј на малото стопанство, во рамките на свои-
те права и овластувања, тргнува јќи од определбите 
дека малото стопанство се изразува во: 

— п р и д р у ж н и кооперантни дејности за потре-
бите на индустријата ; 

— производство за ш и р о к а потрошувачка ; 
— производствени дејности со специфични на -

мени и ограничена потрошувачка , ко ј а се в р ш и од-
делно или во мали серии; 

— дополнително производство на индустриското 
и земјоделското производство за снабдување на па -
зарот со разни производи; 

— производство кое во голема мера ги користи 
локалните извори на снабдување со репродукцио-
ни матери јали и ги преработува во индустриски, 
прехранбени и други производи; 

— в р ш е њ е на услуги во одржувањето на стан-
бениот фонд и градежно-занаетчиски работи; 

— в р ш е њ е на сервисни услуги за о д р ж у в а њ е 
на средства на тра јната потрошувачка и други 
индустриски производи и апарати за лична и друга 
потрошувачка ; 

— в р ш е њ е на лични услуги; 
— производство и услуги на домашните Рако-

творби; 
— услуги во угостителството и туризмот, в к л у -

ч у в а ј ќ и го и селскиот туризам и други дејности 
што спаѓаат во малото стопанство. 

Ч л е н 2 
Малото стопанство во смисла на овој договор 

о п ф а ќ а : 
— организации на з д р у ж е н труд од областа на 

индустријата , кои со своето работење и техноло-
гија претежно припаѓаат на занаетчискиот начин 
на производство и во кои трудот го з д р у ж и л е до 
200 работници,^ а се занимаваат со изработка на 
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ф и н а л н и производи и полупроизводи, на делови од 
производи во помали количини врз основа на и н -
дивидуална порачка или како дополнување на 
асортиманот во големи серии; 

— занаетчиски основни организации и органи-
зации на здружен труд по единствена к л а с и ф и -
кација на дејностите; 

— сервисни и услужни организации на здру-
ж е н труд; 

— занаетчиски задруги; 
— самостојни занаетчиски и угостителски ду-

ќани, како и домаќинствата што п р у ж а а т услуги 
само за сместување или сместување со исхрана (ком-
плетен пансион) каде што работат работните луѓе 
со личен труд и средства во сопственост на граѓа-
ните, како и работници кои со личен труд и со соп-
ствени средства вршат дејности за превоз на стока 
и патници; 

— домашни Ракотворби што ги организираат 
организациите на з д р у ж е н труд и самостојните з а -
наетчиски дуќани; 

- — земјоделски производители з д р у ж е н и во зем-
јоделски задруги, ООЗТ на кооперанти и во други 
облици на з д р у ж у в а њ е во земјоделското производ-
ство, прехранбено-преработувачката, тутуновата и н -
дустрија и прометот; 

— и други организации на з д р у ж е н труд кои ќ е 
добијат статус на мало стопанство. 

Ч л е н 3 
Развојот на малото стопанство ќе се остварува 

преку организирани општествено-политички акции, 
преку стимулативни, економски и финансиски мер-
ки, кредитната, инвестиционата и даночната по-
литика што придонесуваат за обезбедување усло-
ви што ќе ги поттикнуваат работните луѓе во здру-
жениот труд, како и работните луѓе кои вршат д е ј -
ности со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните да се ангажираат за основање и ш и р е -
ње на производствени и у с л у ж н и капацитети. 

Ч л е н 4 
За развојот на малото стопанство, потписниците 

се договорија да се насочат следните извори на 
средства: 

а) од Фондот на Федерацијата , според опште-
ствениот план за развој на СР Македонија во пе-
риодот од 1976 до 1980 година (дел 2, точка 2, 4); 

б) средства на банките и дел од средствата 
на штедни влогови, средствата на други организа-
ции и општествено-политичките заедници; 

в) средства на основните организации на здру-
ж е н труд; 

г) средства на граѓаните. 
Сопственото учество на корисниците на к р е -

дити за развој на малото стопанство ќе изнесува 
на јмалку 30% од пресметковната вредност на ин-
вестицијата. 

За инвестиционите в л о ж у в а њ а во недоволно 
развиените краишта, ридско-планинските реони и 
подрачјата од пограничните појаси, сопственото уче-
ство ќе изнесува н а ј м а л к у 20% од пресметковната 
вредност. 

Кредитите за развојот на малото стопанство се 
доделуваат со рок на в р а ќ а њ е од 10 години и со 
поповолна камата. 

Член 5 
Потписниците се договорија дека дел од сред-

ствата издвоени за оваа намена од Фондот на Фе--
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и По-
краината Косово во висина од 40% ќе се насочат за 
учество во кредитирањето на инвестициите од р а -
ботно-интензивен карактер (мало стопанство) во 
недоволно развиените краишта и во подрачјата од 
пограничните појаси. 

Член 6 
Развојот , унапредувањето и финансирањето на 

малото стопанство во смисла на овој договор што 
произлегува од Општествениот п л а н на СР Маке-
донија за периодот од 1976—1980 година се конкре-
тизира со годишни програми на организациите на 
з д р у ж е н труд, на самоуправните интересни заед-
ници и на собранијата на општините. 

Со посебен општествен договор, ко ј е составен 
дел на овој општествен договор, што ќе го склу-
чат Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, Стопанската комора на Македонија , Репуб-
личката заедница за вработување и деловните бан-
ки, ќе се насочат областите и ќе се определат 
приоритетните дејности во кои поинтензивно ќе се 
развива малото стопанство, изворите и висината на 
средствата според Општествениот план за разво ј на 
СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година, 
к а к о и условите за нивното користење. 

Годишните програми за развојот на малото 
стопанство се донесуваат пред започнувањето на го-
дината за ко ја се однесуваат. 

Член 7 
Самоуправно здружениот труд, остварува јќи ј а 

улогата носител на општествениот развој , има ре -
ш а в а ч к а улога во развојот на малото стопанство во 
рамките на утврдената разво јна политика. И н и ц и ј а -
тивите и конкретното з алагање на основните и 
другите организации на з д р у ж е н труд засновани 
врз утврдени програми треба да овозможат поце-
лосно ползување на расположивите можности и 
а ф и р м а ц и ј а на предностите и резултатите во р а з -
војот на малото стопанство. 

Организациите на з д р у ж е н труд реализираат 
иницијативи за меѓусебно з д р у ж у в а њ е на трудот 
и средствата, како и за поврзување со носителите на 
личниот труд и средствата во сопственост на гра-
ѓаните. 

Ч л е н 8 
Во согласност со општествената улога, зада -

чите и делокругот на својата работа, потписниците 
на договорот ќе го поттикнуваат самоуправното 
з д р у ж у в а њ е на трудот и средствата и се обврзу-
ваат : 

Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија 

Тргнува јќи од местото и улогата на Социјалис-
тичкиот сојуз во развојот на општествено-економ-
ските и самоуправните односи, Социјалистичкиот 
сојуз во месните заедници, во општините и во Р е -
публиката и општествено-политичките организации 
кои се дел од фронтот на самоуправно организи-
раните социјалистички сили, се ангажираат со соз-
давање поповолни општестени услови за побрз и 
програмиран разво ј на малото стопанство во сите 
дејности и на подрачјата каде за тоа постојат м о ж -
ности и потреби. Воедно, непосредната политичка 
активност Републичката к о н ф е р е н ц и ј а на ССРНМ 
ќе ј а насочи кон следното: 

— тежиштето на активноста да се оства-
рува во месните заедници и во општините и да се 
покренуваат иницијативи за донесување на оп-
штествени договори и самоуправни спогодби за 
развојот на малото стопанство; 

— да иницира донесување нови и измена на 
постојните прописи кои имаат в л и ј а н и е врз р а з -
војот на малото стопанство; 

— со развојот на малото стопанство побрзо да 
се остварува политиката за разво ј на недоволно 
развиените подрачја , ридско-планинските подрач-
ја и пограничните к р а и ш т а ; 

— ја поттикнува активноста на граѓаните спо-
ред конкретните потреби да издво јуваат средства и 
да ги в л о ж у в а а т во отворање на мали работилни-
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ци, сервиси и сл., а посебно работниците на вре-
мена работа во странство да ги издвојуваат и да 
ги вложуваат заштедите за овие цели; 

— да се забрза меѓусебното здружување на 
трудот и средствата на граѓаните кои работат со 
личен труд и средства во сопственост на граѓаните 
и нивно поврзување со здружениот труд и во рам-
ките на договорните организации на здружениот 
труд; 

— на сите нивоа редовно да ја следи реализа-
цијата на договорот и да предлага изнаоѓање и при-
мена на адекватни системски решенија и мерки на 
економската политика. Воедно го следи резултатите 
на вкупната општествено-политичка активност во 
развојот на малото стопанство. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 

— Предлага и донесува прописи и мерки со кои 
ќе се остварува планираниот развој на малото сто-
панство во рамките на вкупниот општествено-еко-
номски развиток; 

— Во соработка со општините обезбедува оства-
рување на програмирањето на насочувањето на 
развојот на малото стопанство; 

— Предлага и презема мерки за создавање по-
поволни услови за развој на малото стопанство и 
посебно мерки во дејностите со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните; 

— Предлага мерки за условите на стопанису-
вање за даночната и кредитната политика заради 
побрз развој на малото стопанство; 

— Го следи развојот на малото стопанство и по 
потреба предлага и презема додатни мерки за ре-
ализација на програмите и конкретната политика 
за развојот на малото стопанство. 

Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија 

Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија преку своите организации и органи ќе се 
ангажира за поинтензивно одвивање на процесите 
на здружувањето на трудот и средствата во произ-
водството и вршењето услуги од оваа дејност, и на 
тој начин ќе го поттикнува и развојот на малото 
стопанство; 

— Во рамките на вкупните напори во утврду-
вањето и остварувањето на политиката за опште-
ствено-економскиот и социјалниот развој во опште-
ствено-политичките заедници и во основните орга-
низации на здружен труд, се залага за вклопу-
вање и развој на малото стопанство во општестве-
ните планови за развој; 

— Непосредно се ангажира за развој на соци-
јалистичките самоуправни односи, за самоуправно 
регулирање на односите во стекнувањето и распо-
редувањето на доходот и распределбата на сред-
ствата за лични доходи; 

— По пат на самоуправно спогодување се зала-
га да се утврдуваат и остваруваат основите и мери-
лата што ќе обезбедуваат доследна примена на на-
челото за распределба според трудот и резултатите 
од трудот; 

— Се ангажира преку колективни договори на 
работниците вработени к а ј носителите на личниот 
труд (сите видови работо давате ли), да им се оси-
гураат правата што ги изедначуваат со работните 
луѓе во здружениот труд. 

Републичката конференција на Сојузот на соци-
јалистичката младина на Македонија 

— Го насочува ангажирањето на организациите 
на Сојузот на социјалистичката младина за поттик-
нување на процесите на поврзувањето и здружу-
вањето на трудот и средствата во дејностите на ма-
лото стопанство; 

— Во сите средини ќе се залага за остварување 
на донесените пограми за развојот на малото сто-
панство; 

— Се залага за насочување на кадри според по-
требите на развојот на малото стопанство, а особе-
но за зголемување на вработувањето на веќе оспо-
собените млади луѓе во дејностите на малото сто-
панство. 

Стопанската комора на Македонија 

— Утврдува заеднички основи и критериуми 
за изработување на развојни програми во малото 
стопанство; 

— Покренува и поттикнува деловно поврзува-
ње и здружување на малото стопанство со стопан-
ството во целина; 

— Следи и предлага системски и други мерки 
за развојот на малото стопанство; 

—- Ги насочува организациите на здружен труд 
во својата деловна политика да ги развиваат и ј ак -
нат кооперантските односи; 

— Иницира изработка на програми и проекти за 
изградба на капацитети во малото стопанство; 

— Се грижи за оспособување на кадри за по-
требите на малото стопанство. 

Заедницата на општините и градовите на 
Македонија 

— Утврдува заеднички ставови и критериуми за 
реализација на програмите за развој на малото сто-
панство во општините; 

— Преку општините го поттикнува самоуправ-
ното здружување на трудот и средствата за разви-
вање на малото стопанство; 

— Ја усогласува даночната политика, придоне-
сите и другите обврски меѓу одделните општини од 
значење за развојот на малото стопанство; 

— Со собранијата на општините ги усогла-
сува политиката и мерките што придонесуваат за 
изедначување на условите за стопанисување во 
малото стопанство; 

— Со усогласувањето на даночната политика, 
политиката на цените, придонесите и другите об-
врски на малото стопанство во општините придо-
несува за изедначување на условите за стопанису-
вање и правата и обврските на работните луѓе кои 
работат со личен труд и сопствени средства со ра-
ботниците во здружениот труд, во согласност со 
уставните начела; 

— Со општествените договори и самоуправните 
спогодби се залага за даночно олеснување и отво-
рање нови капацитети во одделни општини, осо-
бено од дефицитарните дејности, обезбедување на 
локации и деловен простор, стручно оспособување 
на млади кадри и модернизација на капацитетите. 

Собранијата на општините 

— Подготвуваат програми за развој на малото 
стопанство и донесуваат мерки за нивната реали-
зација; 

— Го поттикнуваат и унапредуваат самоуправ-
ното здружување на трудот и средствата за развој 
на малото стопанство; 

— Го утврдуваат местото и развојот на малото 
стопанство во своите општествени планови (средно-
рочни и годишни); 

— Во рамките на својата надлежност обезбеду-
ваат поповолни услови за развој на производстве-
ните и услужните капацитети во развојот на ма-
лото стопанство, преку стимулативни мерки и реше-
ниј а; 

— Со урбанистичките планови обезбедуваат по-
требни локации и деловен простор за вршење на 
дејноста во областа на малото стопанство. 
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Задружен сојуз на Македонија 

Перманентно ќе работи на покренување иници-
јативи и организирање на организации на здру-
жен труд на земјоделците — земјоделските задру-
ги, ООЗТ на кооперанти и други форми на здру-
жување, во кои индивидуалните земјоделци го 
здружуваат својот труд и средства меѓусебно и со 
трудот и средствата на општествените организации 
од агроиндустрискиот комплекс; 

— Со своите членови ќе работи за развивање-
то на малото стопанство, на земјоделското произ-
водство, домашни Ракотворби, селски туризам, раз-
ни занаетчиски дејности, угостителство, помали ин-
дустриски капацитети и други дејности што ќе 
овозможуваат развој на стопанствот,о и зголемување 
бројот на вработените во овие региони; 

— Ќе соработува со соодветни органи и орга-
низации во подготвувањето, поднесувањето и спро-
ведувањето на разни мерки кои обезбедуваат побрз 
напредок на индивидуалното земјоделство и него-
вото поврзување со општествениот сектор на земјо-
делството од тие подрачја. 

Деловните банки и Заедницата за осигурување 
имоти и лица што работат на подрачјето 

на Македонија 

— Во согласност со целите на овој општествен 
договор и Програмата за развој на малото сто-
панство, деловните банки ја утврдуваат кредитната 
политика и ги утврдуваат мерилата и критериумите 
за доделување кредити за развојот на малото сто-
панство и во таа насока преземаат конкретни мерки; 

— Насочуваат дел од расположивите средства 
и средствата од заштеди за кредитирање на деј -
ностите од областа на малото стопанство; 

— Се грижат особено за кредитирање на капа-
цитетите што непосредно служат за потребите на 
населението, и тоа за оние инвестиции што се од по-
себно значење за општествено-политичките заед-
ници во смисла на отстранување на структурните 
диспропорции во стопанството, отворање нови ра-
ботни места, пред се, во недоволно развиените кра -
ишта, како и вклучување и вработување на работ-
ниците од привремена работа во странство; 

— Во согласност со овој општествен договор, 
посебниот општествен договор и програмите за раз-
вој на малото стопанство, деловните банки им одо-
бруваат кредити на корисниците под поповолни ус-
лови во поглед висината на кредитот, каматната 
стапка, роковите на отплата и висината на соп-
ственото учество; 

— Утврдуваат поповолни услови за доделување 
кредити на здружените индивидуални земјоделски 
производители и на работните луѓе кои со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните вршат 
дејност во согласност со програмите за развој на 
општините; 

— Дел од расположивите слободни средства 
осигурителните заводи ги насочуваат во развојот на 
малото стопанство; 

— Заемите одобрени во малото стопанство на 
подрачјето на личниот труд, осигурителните заводи 
ги осигуруваат под поповолни услови. 

Републичката интересна заедница на вработувањето 

— Ги иницира и поттикнува можностите за 
поголемо работно активирање на населението на оп-
штествениот и индивидуалниот сектор на стопан-
ството. Притоа, заедно со другите учесници се за -
лага да се спречи нерегулираното (диво) работење 
на приватни лица во услужните и другите дејности, 
се залага за развојот и унапредувањето на здру-
жувањето и поврзувањето на индивидуалните зем-
јоделски производители и помеѓу нив и ОЗТ во об-
ласта на земјоделието, развојот на работата по СИЦ 
на село и др.; 

— Во соработка со ОЗТ кои ќе распишат заем 
за проширување на својата материјална основа, за 
проширување на дејноста, месните заедници и за-
едниците на вработувањето се ангажираат во акти-
вирањето на средствата од граѓаните, вклучува јќи 
ги и средствата на работниците привремено вра-
ботени во странство, во создавањето поголеми мож-
ности за работно ангажирање и вработување вооп-
што и посебно на повратниците од привремена ра-
бота во странство (за што е потребно дел од ново-
отворените работни места наменски да бидат опре-
делени за повратниците); 

— Заедниците на вработувањето издвојуваат 
средства, во вид на партиципација, од средствата 
предвидени за подготовка на работниците за вра-
ботување како учество во развојот на малото сто-
панство за отворање нови работни места; 

— Заедниците на вработувањето ќе се ангажи-
раат лицата кои примаат паричен надоместок — 
односно парична помош, за кои постојат можности 
за вработување на неопределено време, да можат 
тие средства да ги вложуваат за отворање нови ра-
ботни места; 

— Заедниците на вработувањето во соработка 
со Стопанската комора на Македонија, Заедницата 
на образованието и другите потписници, се ангажи-
ра во обезбедувањето кадри за потребите на малото 
стопанство. 

Општата заедница на образованието 

— Го финансира оспособувањето на кадри по-
требни за малото стопанство; 

— Го усогласува вложувањето на потребните 
средства за образование на кадрите за малото сто-
панство преку соодветни образовни институции; 

— Ги усогласува плановите за вклучување на 
кадри кои стекнуваат образование за потребите на 
малото стопанство во соодветните образовни уста-
нови, врз основа на програмите за развој на ма-
лото стопанство за одделни подрачја и одделни 
дејности; 

— Се ангажира за професионална ориентација 
на кадрите и ги усогласува програмите на образов-
ните институции за одделни занимања во малото 
стопанство; 

— Со образовните програми овозможува само-
управно оспособување и стекнување на стручни 
знаења со практична работа на работното место 
според потребите на малото стопанство. 

Републичкиот фонд за развој на стопански 
недоволно развиените краишта 

— Го насочува доделувањето на кредити во со-
гласност со Општествениот договор и со програмите 
што ќе се донесуваат врз основа на овој договор 
бо стопански недоволно развиените краишта; 

— Финансиски го помага создавањето на ин-
фраструктурни услови во недоволно развиените оп-
штини, со што придонесува во создавањето на по-
поволни услови за развој на малото стопанство. За 
вложувањата во приграничните селски населби во 
недоволно развиените општини учеството на Ре-
публичкиот фонд ќе биде поголемо за 10 процентни 
поени во однос на зафатите во другите подрачја; 

— Го поттикнува и учествува во финансира-
њето на изработката на развојни програми и студи-
ски истражувања за развојот на малото стопан-
ство во недоволно развиените општини. 

Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување 

— Со средствата од своите фондови учествува 
во финансирањето на развојот на малото стопан-
ство. 
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Член 9 
Потписниците на Договорот во рамките на сво-

ите надлежности покренуваат иницијативи и обез-
бедуваат конкретни програми со производствена 
ориентација што одговара на потребите и барањата 
на пазарот. 

Член 10 
За следење и спроведување на овој договор пот-

писниците формираат заедничка комисија составена 
од делегати на сите потписници на Договорот. 

Во комисијата секој потписник на Догово-
рот избира свој делегат и негов заменик. 

Член 11 
Заедничката комисија посебно ги врши след-

ните задачи: 
— го следи и го поттикнува спроведувањето на 

овој договор; 
— ја насочува активноста на сите потписници 

во развојот на малото стопанство; 
— предлага мерки и решенија за проблеми и 

спорови што можат да настанат при спроведување 
на овој договор. 

Член 12 
На овој договор можат да му пристапат заин-

тересирани заедници, општествено-политички ор-
ганизации и други, преземајќи ги истовремено и 
обврските и правата. 

Член 13 
Постапка за измени и дополнувања на Догово-

рот се покренува со писмено барање на секој учес-
ник на Договорот. Барањето се доставува до други-
те потписници и до заедничката комисија. 

Член 14 
Договорот е полноважен по неговото објавување 

во „Службен весник на СР Македонија". 

ПОТПИСНИЦИ НА ДОГОВОРОТ: 

1. Републичката конференција на ССРНМ 
2. Извршниот совет на Собранието на СРМ 
3. Советот на Сојузот на синдикатите на 

Македонија 
4. Републичката конференција на Сојузот на 

социјалистичката младина на Македонија 
5. Стопанската комора на Македонија 
6. Собранието на Заедницата на општините и 

градовите 
7. Задружниот сојуз на Македонија 
8. Републичката заедница за вработување 
9. Републичкиот фонд за развој на стопански 

недоволно развиените краишта 
10. Општата заедница на образованието 
11. Заедницата за пензиско и инвалидско 

осигурување на Македонија 
12. Стопанската банка на Македонија — 

Централа Скопје 
13. Југобанка — седиште Скопје 
14. Љубљанска банка — ф и л и ј а л а Скопје 
15. Заедницата за осигурување имоти и лица 

„Македонија" Скопје 
16. Собранието на град Скопје 
17. Собранието на Општина „Карпош" — 

Скопје 
18. Собранието на Општина 

„Гази Баба" — Скопје 
19. Собранието на Општина 

„Кисела Вода" — Скопје 
20. Собранието на Општина 

„Центар" — Скопје 
21. Собранието на Општина 

„Чар" — Скопје 
22. Собранието на Општина 

Титов Велес 
23. Собранието на Општина 

Неготино 

24. Собранието на Општина 
Кавадарци 

25. Собранието на Општина 
Гевгелија 

26. Собранието на Општина 
Валандово 

27. Собранието на Општина 
Охрид 

28. Собранието на Општина 
Ресен 

29. Собранието на Општина 
Струга 

30. Собранието на Општина 
Дебар 

31. Собранието на Општина 
Македонски Брод 

32. Собранието на Општина 
Кичево 

33. Собранието на Општина 
Куманово 

34. Собранието на Општина 
Кратово 

35. Собранието на Општина 
Крива Паланка 

36. Собранието на Општина 
Битола 

37. Собранието на Општина 
Прилеп 

38. Собранието на Општина 
Крушево 

39. Собранието на Општина 
Демир Хисар 

40. Собранието на Општина 
Тетово 

41. Собранието на Општина 
Гостивар 

42. Собранието на Општина 
Штип 

43. Собранието на Општина 
Кочани 

44. Собранието на Општина 
Делчево 

45. Собранието на Општина 
Виница 

46. Собранието на Општина 
Струмица 

47. Собранието на Општина 
Радовиш 

48. Собранието на Општина 
Пробиштип 

49. Собранието на Општина 
Свети Николе 

50. Собранието на Општина 
Берово. 

293. 
Врз основа на членот 211 од Законот за осно-

вите на кредитниот и банкарскиот систем („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, Организацијата на 
здружен труд за ПТТ сообраќај - Скопје и Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕД-
НИТЕ ВЛОГОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ГРА-
ЃАНИТЕ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 

ПЕРИОД ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој општествен договор се регулира корис-

тењето на средствата од штедните влогови и други 
средства на граѓаните к а ј Поштенската штедилни-
ца, делот што се прибира на територијата на СР 
Македонија во период од 1977 до 1980 година, што 
ги сочинуваат: 
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— штедните влогови и други средства на граѓа-
ните што се водат к а ј Поштенската штедилница; 

— ануитетите што достасуваат до 31. ХП. 1980 
година по искористените кредити од средствата на 
штедните влогови к а ј Поштенската штедилница; 

— износот на каматата што се припишува на 
штедните влогови к а ј Поштенската штедилница. 

Член 2 
Потписниците во овој договор се согласија сред-

ствата од членот 1 на овој договор, по одбивањето 
на пропишаната резерва за ликвидност да се кори-
стат: 

1) за реализација на програмата за модерниза-
ција на ПТТ сообраќајот во Републиката, 50% од 
вкупните средства; 

2) за давање потрошувачки кредити на актив-
ните воени лица преку Народната банка на Југо-
славија — Воениот сервис, во висина од 6% од 
вкупните средства; 

3) останатите средства по издвојувањето на 
средствата од точка 1) и 2) од овој став да се ко-
ристат за намени и под услови што ќе ги утврди 
Стопанската банка — Централа Скопје, по прет-
ходна согласност на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија и Стопанската комора на 
Македонија. 

Член 3 
Потписниците на овој договор се согласија сред-

ствата од членот 2 да се користат и тоа: 
— средствата за реализација на програмата за 

модернизација и развој на ПТТ сообраќај (член 2 
точка 1) преку Стопанската банка фили јала Скопје; 

— средствата за давање потрошувачки креди-
ти на активните воени лица што го врши Бојниот 
сервис (член 2 точка 2) преку Народната банка на 
Југославија — Бојниот сервис; 

— средствата од членот 2 точка 3) преку Сто-
панската банка Скопје, Централа. 

Член 4 
Потписниците на овој договор се согласија плас-

манот на кредитите од членот 2 да се врши со рок 
на враќање: 

1) кредитот на организацијата на здружен труд 
за ПТТ сообраќајот, до 10 години; 

2) кредитите дадени на Бојниот сервис, до 2 
години; 

3) кредитите дадени од средствата од членот 2, 
став 1 точка 3 во рок кој што ќе го утврдуваат до-
говорно Стопанската банка Скопје — Централа и ко-
рисниците на кредитот. 

Член 5 
Потписниците на овој договор се согласија к а -

матната стапка на крајните корисници на кредитите 
од членот 2 точка 1 и 3 од овој договор да изнесува 
до 1% повеќе од стапката по која ги дава Поштен-
ската штедилница. 

Каматата ќе се пресметува полугодишно на-
назад. 

Член 6 
Средствата од членот 1 на овој договор ќе се 

користат во зависност од динамиката на приливот 
на средствата и расположивите слободни средства. 

Поштенската штедилница е должна позитив-
ната разлика на средствата од штедните влогови, по 
извршената пресметка и по издвојувањето на делот 
на средствата за резерва на ликвидноста да ја праз-
ни месечно сразмерно на делот што и припаѓа на 
СР Македонија најдоцна до 5-ти во месецот, во 
полза на посебни сметки к а ј Народната банка на 
Југославија, Стопанската банка — фили јала Скопје 
и Стопанската банка — Централа во Скопје. 

Член 7 
Изменување и дополнување на овој општествен 

договор може да се врши по иста постапка како 
што е и донесен. 

Член 8 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат сите овластени претставници-потписници 
на Општествениот договор. 

Член 9 
Овој општествен договор влегува во сила со 

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

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Ристо Филиповски, член на Из-
вршниот совет и републички се-

кретар за финансии 

За Организацијата на здружен 
труд за ПТТ сообраќај, 

Горе Дамевски, директор 

За Југословенската народна армија 
Сојузен секретаријат за народна 

одбрана, 
пуковник Шевер Буде, дипл, 

ек. и правник 

294. 
Врз основа на член 124 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Црна Гора, Извршниот совет на Сабо-
рот на Социјалистичка Република Хрватска, Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Словенија, Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Србија, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово и Стопанската комора 
на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИ-

НАТА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПАТЕН СООБРАКАЈ 

Член 1 
Заради меѓусебното запознавање и зближување 

на децата и младината, нивното социјалистичко 
воспитување, рекреацијата и општествениот стан-
дард, со овој општествен договор се утврдуваат об-
врските на неговите учесници во врска со утврду-
вањето и остварувањето на правата на децата и 
младината за користење повластици за организи-
рани групни патувања во внатрешниот патен соо-
браќај . 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласија на децата и младината да им обезбедат 
повластици за организирани групни патувања во 
железничкиот, друмскиот, поморскиот и речниот 
сообраќај, како и во превозот на гондолеќите ж и -
чарници (во натамошниот текст: повластици). 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласија како непосредни учесници во вршењето 
превоз на деца и младина во внатрешниот патен со-
обраќај, во смисла на овој општествен договор, да 
се сметаат сообраќајните организации на здруже-
ниот труд (превозници) здружени во: 

1) Заедницата на југословенските железници; 
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2) Заедницата на поморските бродари на Ј у -
гославија; 

3) Групацијата за речно бродарство при Советот 
за сообраќај на Стопанската комора на Југослави-
ја; и 

4) Одборот за патен сообраќај при Советот за 
сообраќај на Стопанската комора на Југославија. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се об-

врзуваат дека, во рамките на своите права и долж-
ности, ќе настојуваат повластиците вкупно да изне-
суваат 70% од редовните цени на превозот. 

Учесниците на овој општествен договор се обвр-
зуваат дека, во рамките на своите права и долж-
ности, ќе настојуваат превозниците при вршењето 
превоз на деца и младина во внатрешниот патен 
сообраќај, под условите од^,овој општествен договор, 
да обезбедат комерцијална повластица во висина од 
30% од редовната цена на превозот. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини се обврзуваат дека, во рамките 
на своите права и должности, ќе настојуваат да се 
донесат републички, односно покраински прописи, 
со кои ќе се обезбеди од буџетите на републиките 
односно автономните покраини да се надоместат раз-
ликите меѓу вкупните повластици од став 1 на овој 
член и комерцијалните повластици од став 2 на 
овој член, односно дека ќе настојуваат тие разлики 
да се надоместуваат од средствата на заинтересира-
ните самоуправни интересни заедници, според ре-
публичките, односно покраинските прописи или со 
спогодби на тие самоуправни интересни заедници. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор, во соо-

бразност со своите права и должности, ќе настоју-
ваат повластиците во слободниот патен сообраќај да 
се пресметуваат според навистина поминатите ки-
лометри, со примена на важечката железничка та-
рифа за П класа на брзиот воз. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен договор, во рам-

ките на своите права и должности, ќе настојуваат 
право на користење на повластици да имаат децата 
и младината до навршени 27 години живот, во рам-
ките на организираните групни патувања: 

1) заради извршување на општествено-воспит-
ната програма на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Југославија и на неговите колективни чле-
нови и на програмите од областа на здравствената 
заштита, одморот и рекреацијата; 

2) заради училишни и научни екскурзии и па-
тувања на ученици и студенти; 

3) заради подобрување на квалитетот на ама-
терскиот спорт, спортската рекреација и развојот 
на аматерскиот спорт во школите и сојузите на ор-
ганизациите за физичка култура и техничка кул-
тура врз аматерска основа; и 

4) заради вршење разни видови на дејности во 
областа на културата врз аматерска основа. 

Под организирани групни патувања од став 1 
на овој член се подразбира патување на деца и 
младина од најмалку 5 ученици во групата. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор, во рам-

ките на своите права и должности, ќе настојуваат 
право на повластици, покрај членовите на органи-
зираната група од деца и младина, да има и водач 
на групата, односно придружниците на учесниците 
во групата, кои ќе ги определи организаторот на 
патувањето. Придружници можат да бидат н а ј -
многу по еден на секои десет ученици од групата. 

Член 8 
Како групни патувања од член 6 на овој оп-

штествен договор се сметаат патувањата што ги 
организираат: 

1) училиштата и советите за општествено вос-
питување и грижа за децата; и 

2) организациите на Сојузот на социјалистич-
ката младина и на неговите колективни членови 
^Феријален сојуз, Сојуз на извидувачи, Народна 
техника, Музичка младина, Литературна младина, 
Сојуз на организациите за физичка култура, Дви-
жење (Сојуз) на планинари, Сојуз на културно-
уметничките друштва, подмладок и младина на Цр-
вениот крст, Сојуз на пионерите, клубови на Обе-
динетите нации и Сојуз на пријатели на млади-
ната). 

Член 9 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, во рамките на своите права и 
должности, ќе пропишат, односно ќе настојуваат 
да се донесе пропис, со кој ќе се уреди повласти-
ците за организирано групно патување да се оства-
руваат врз основа на објава (список) на учесниците 
во патувањето, заверена од страна на организато-
рот на патувањето од член 8 на овој општествен до-
говор, а според образецот што е отпечатен кон овој 
општествен договор и претставува негов составен 
дел. Корисниците на повластиците мораат при па-
тувањето да имаат ученичка книшка, индекс или 
членска карта — книшка на Сојузот на социјалис-
тичката младина или на еден од неговите колектив-
ни членови (член 8), уредно заверени за тековната 
година. 

Член 10 
Извршните совети на собранијата на репуб-

ликите и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, во рамките на своите права и 
должности, ќе пропишат начин и услови на пре-
сметување и исплатување на надоместоците на соо-
браќајните организации на здружениот труд за 
користење на повластеното возење од член 4 на овој 
општествен договор и ќе ги преземат сите потребни 
работи и мерки заради непречено извршување на 
овој општествен договор. 

Учесниците на овој општествен договор од став 
1 на овој член ќе пропишат како основа за пресме-
тување на надоместоците од став 1 на овој член, 
за превоз во железничкиот сообраќај да се зема 
тарифата за П класа на брзиот воз. 

Член 11 
Овој општествен договор влегува во сила по 

потпишувањето од овластените претставници на 
учесниците на општествениот договор и по потвр-
дувањето од собранијата на републиките и автоном-
ните покраини. 

Член 12 
Овој општествен договор ќе се објави во служ-

бените весници на републиките и автономните по-
краини. 

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна 
и Херцеговина 

Кемал Халиловиќ, член на Извршниот совет и 
републички секретар за сообраќај 

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора 

Радуле Радуловиќ, главен републички инспек-
тор за сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска 

Антун Бубиќ, претседател на Републичкиот со-
вет за туризам 
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За Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија 

Тахир Кадриу, заменик на републичкиот се-
кретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија 

Ливиј Јакомин, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за соо-
браќај и врски 

За Извршниот совет на Собранието на СР Ср-
бија 

Зоран Настиќ, член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Собранието на САП 
Војводина 

Герхард Бурбах, член на Покраинскиот извр-
шен совет и покраински секретар за сообраќај 
и врски 

За Извршниот совет на Собранието на САП 
Косово 

Фазли Суља, член на Покраинскиот извршен 
совет 

За Стопанската комора на Југославија 

Милорад Ѓиниќ, секретар на Советот за соо-
браќај и врски 

*) Ако групата има поголем број учесници 
отколку што има рубрики, за другите учесници 
се составува дополнителен список како прилог, 
кој го заверува овластениот издавач со печат и 
потпис. Овластен издавач на оваа објава, спо-
стиците на децата и младината во внатрешниот 
ред член 8 на Општествениот договор за повла-
с т е н сообраќај, може да биде школата (основ-
на, средна, виша, факултет и академија), Сове-
тот за општествено воспитување и грижа за де-
цата, општинскиот, градскиот, републичкиот, од-
носно покраинскиот орган на СОЈУЗОТ на соци-
јалистичката младина и нејзините колективни 
членови. 



Стр. 690 - Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 август 1977 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
Фи. бр. 365 од 27. ХП. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 210, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Деловната единица — Продавни-
ца за леб „Ванила", со седиште во Штип, во со-
став на ООЗТ — Трговија на мало и големо „Снаб-
д и л а " — Штип при РО „Макпромет" — Штип 
престанува со своето работење. 

Престанокот се запиша во регистарот врз ос-
нова на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ 
„Снабдител" — Штип, бр. 02-41 од 15. ХП. 1976 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
365/76. (83) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 260 од 14. IX. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 233-02-00 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Место досегашниот директор на 
ООЗТ „Саса" — Македонска Каменица во состав 
на Рудници за олово и цинк „Злетово Саса" инж. 
Бељан Џавировски, се именува за директор Спа-
совски Трајан, кој ќе ја застапува без ограничу-
вање. 

Покрај директорот овластени потписници на 
ООЗТ „Саса" — Македонска Каменица се: Иванов-
ски Симеон, тех. директор и ѓорѓиевски Тихомир, 
раководител на фин. ком. сектор. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет „Злетово Саса" — 
Пробиштип, бр. 2216/4 од 24 УШ. 1976 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
260/76 година. (133) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 202 од 7. УП. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 22, го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на досегашниот ди-
ректор на Музичкото училиште од Штип Лепосава 
Миневска и престанува. За в.д. директор е имену-
ван Симеон Савев, кој е овластен со потполни и 
неограничени овластувања да ја застапува и потпи-
шува организацијата на здружен труд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
202/76 (80) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 224 од 21. УП. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 135, го запиша во судскиот регистар 
следното. Досегашниот в. д. директор на ООЗТ „Бе-
оград" — Београд во состав на З И К „Црвена ѕвез-
да" — Штип, Сава Младеновиќ, е именуван за ди-
ректор на основната организација на здружен труд, 
кој со неограничени овластувања ќе ја застапува 
и потпишува истата. 

Истовремено се брише и потписот на досегаш-
ниот ш е ф на сметководството на ООЗТ „Београд" — 
Београд Бора Андриќ. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работниците на ООЗТ „Бе-
оград" — Београд, бр. 307 од 24. ХП. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
224/76. (81) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 344 од 10. ХП. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 136, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот директор на ОЗТ Педагошка академија „Гоце 
Делчев" од Штип Ванчо Дубровски престанува. За 
в. д. директор е именуван професор м-р Иван Гли-
горов. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на ОЗТ Педагош-
ка академија „Гоце Делчев" — Штип, бр. 0201-464 
од 1. X. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 344/76. (82) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 366 од 29. ХП. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 61, го запиша во судскиот регистар 
следното: За Е.Д. директор на РО Кино „Култура", 
со седиште во Штип е одреден Иван Влахов, кој со 
полни и неограничени овластувања ќе ја застапу-
ва и потпишува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на РО Кино „Кул-
тура" - Штип, бр. 93 од 16. ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
366/76. (84) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 196 од 29. VI. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 52, го запиша во судскиот регистар 
следното: Лицето Тагарски Борис, директор со не-
ограничени овластувања ќе ја потпишува ООЗТ 
„Обработка на тутун" во состав на РО „Југотутун" 
— Делчево. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
,.Кооперација" при РО „Југотутун" — Делчево од 
5. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
196/76. (132) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 200 од 7. V n . 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 33, го запиша во судскиот реги-
стар следното: Правото на потпис на досегашниот 
директор на ОЗТ Дом на културата „Крсте П. Ми-
сирков" од Св. Николе Стојче Макаровски преста-
нува. За в. д. дирекотр е именуван Ванчо Крстев-
ски, кој со неограничени овластувања ќе ја заста-
пува и потпишува Основната организација на здру-
жен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на ОЗТ „Крсте 
Мисирков", бр. 358 од 1. V n . 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 200/76. (76) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 201 од 7. V n . 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 143 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ 
ЦОУ „Методи Митевски — Брицо" од село Џумај -
лија, Св. Николе, Дуко Герасимовски се менува, а 
за директор е именуван Љупчо Трајанов Гасев, кој 
ќе ја претставува и потпишува ОЗТ без ограничу-
вање. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе бр. 417 од 
1. X. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 201/76. (77) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 204 од 8. V n . 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 131 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот директор на ОЗТ ЦОУ „Даме Груев" од село 
Ерџелија, Штипско, Тасе Ѓуро престанува. За ди-
оектор е именуван Александар Трајков, кој со пол-
ни и неограничени овластувања ќе ја застапува и 
потпишува организацијата на здружен труд. 
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет бр. 02-815/8 од 17. 
VI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
204/76. (78) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 194 од 21. VI. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 13, го запиша во судскиот реги-
стар следното: Установата за управување, изград-
ба и одржување на објекти и терени за физичка 
култура и рекреација „Младост", со седиште во 
Штип, досегашната дејност ја проширува уште со: 

— угостителска дејност на сите објекти и тере-
ни, кои се основно средство на установата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работниците при ОЗТ 
Установа „Младост" - Штип, бр. 873 од 11. VI. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
194/76. (79) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 222 од 15. VII. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 367 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашната дејност на ООЗТ 
„Разно" — Струмица, во состав на РО за промет на 
големо и мало извоз-увоз „Југопромет" — Струмица 
се проширува уште и со: извоз-увоз во малогранич-
ниот промет со Н.Р. Бугарија и Грција, како и тран-
зит од дејноста на Основната организација на здру-
жен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
„Разно" - бр. 02-4028/1 од 13. VII. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
222/76. (73) 

З И К „Радовишко Поле" — Радовиш се менува и 
проширува ,така што ќе гласи: 

— продажба на мешовита трговска стока на го-
лемо и мало; 

— откуп и продажба на земјоделски и инду-
стриски производи; 

— продажба на вештачки ѓубрива и репромате-
ријали; 

— откуп на сите видови кожи и штавење на 
истите; 

— продажба на сите видови месо, риби, кокош-
ки и др.; 

— продажба на сите видови алкохолни и безал-
кохолни пијалаци; 

— точење на сите видови алкохолни пијалаци; 
— продажба на сите видови жестоки пијалаци 

со скара, к а ф е и готови јадења; 
— откуп на овчо и кравјо млеко; 
— преработка на овчо и кравјо млеко во сире-

ње, кашкавал, кисело млеко ,јогурт, урда и други 
млечни производи; 

— продажба на сите видови резервни делови, 
авто гуми и др.; 

— откуп на жива стока и сточни производи; 
— кооперација со индивидуални земјоделски 

производители. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Коопера-
ција со промет" — Радовиш, во состав на З И К „„Ра-
довишко Поле" — Радовиш, бр. 02-1462 од 5. V n . 
1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 217/76. (64) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 257 од 9. IX. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 198 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Правото на потпис на досегашниот 
директор на ОЗТ — Задруга — ателје за уметнич-
ко обликување, светлосни фирми, реклами, елек-
тро-инсталации и портали „Дисплеј" — Струмица, 
Глигор Бекаров му престанува. За в.д. директор е 
назначен Алкивијат Караманолев. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Задру-
гата-ателје „Дисплеј" — Струмица, бр. 02-1030/2 од 
8. IX. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
257/76. (74) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 199 од 7. V n . 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 270 ја запиша во судскиот регистар Де-
ловната единица — Продавница, со седиште во 
Скопје, ул. „Битпазарска" бр. 78, на Производното 
претпријатие „Свила", со седиште во Св ,Николе. 

Предмет на работење: 
— трговија на мало на сите видови текстил и 

текстилни производи. 
Раководител: Митра Алексова. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на претпријатието, 
бр. 483 од 14. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 199/76. (75) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 21, 22, 23, 24, 25 и 26/76 од 9. IX. 1976 
година, на регистарска влошка бр. 7 го запиша во 
судскиот регистар престанокот на деловните еди-
ници на Земјоделската задруга „Младост" од село 
Борисово, Струмичко и тоа: 

1. Земјоделска задруга „Младост", село Бори-
сово, Деловна единица — Продавница бр. 6, со седи-
ште во село Борисово, Струмичко; 

2. Земјоделска задруга „Младост", село Борисо-
во, Деловна единица — Продавница број 5, со се-
диште во село Мокриево, Струмичко; 

3. Земјоделска задруга „Младост", село Бори-
сово, Деловна единица — Продавница бр. 4, со се-
диште во село Долни Липовиќ; 

4. Земјоделска задруга „Младост", село Борисо-
во ,Деловна единица — Продавница бр. 3, со седи-
ште во село Седларце, Струмичко; 

5. Земјоделска задруга „Младост", село Бори-
сово, Деловна единица — Продавница бр. 2, со се-
диште во село Покрајчево, Радовишко; 

6. Земјоделска задруга „Младост", село Бори-
сово, Деловна единица — Продавница бр. 2, село 
Покрајчево, Радовишко. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Задружниот совет на 3 3 „Младост", 
село Борисово, бр. 525 од 8. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
21, 22, 23, 24, 25 и 26/76. (69) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 217 од 13. V n . 1976 година, на реги-
старската влошка бр. 259 ги запиша во судскиот 
регистар промените во предметот на работењето на 
ЗМК „Радовишко Поле" - Радовиш, ООЗТ „Коо-
перација со промет", со седиште во Радовиш. 

Досегашниот предмет на работење на ООЗТ 
„Кооперација со промет", Радовиш, во состав на 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 193 од 24. VI. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 34 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Досегашниот потписник на Работ-
ната организација за производство, откуп, обработ-
ка и продажба на тутун и промет со земјоделски и 
индустриски производи — Штип, Јово Варчев, се 
брише од регистарот, а за потписници на работната 
организација остануваат: 

1. Ж а р к о Киров, директор на РО со потполни и 
неограничени овластувања. 

2. Димитар Коларов, машински инженер и 
3. Јордан Трајков, раководител на план и ана-

лиза. 
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на РО, бр. 
02-21/V, 10 од 13. V. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 193/76. (51) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 209 од 12. VTI. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 267 го запиша во судскиот регистар 
следното: Лицата: Давид Илиев, директор на ООЗТ 
,,,Кочани", Ѓорги Демирџиев, директор на ООЗТ „Об-
лешево" — село Облешево, Михаил Филабок, ди-
ректор на ООЗТ „Продажба на мало" — Кочани, се 
овластени да ги потпишуваат сите инструменти: 
меница, чек, образец 47, 50 и др. за плаќање на 
обврските и побарувањата на основните организа-
ции на здружен труд и работната заедница на за -
едничките служби во состав на З И К „Кочанско 
Поле" — Кочани. Потписите ќе важат колективно 
по двајца со потпис и печат на Комбинатот. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на З И К „Кочанско Поле" — Кочани, бр. 
0201-30 од 7. УП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 209/76. (60) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 216 од 13. УП. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 259-02-10, ја запиша во судскиот реги-
стар Деловната единица — Продавница — Кожара, 
со седиште во Радовиш, на З И К „Радовишко По-
ле" — Радовиш, ООЗТ „Кооперација со промет" 
— Радовиш. 

Предмет на работење: 
— откуп на сите видови кожи и штавење. 
Раководител: Стојан Јанев. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

216/76. (63) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 192 од 22. VI. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 372, го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот на РО „Слога" — Занаетчиско 
претпријатие — Радовиш, поради присоединување 
кон РО „Прогрес" — за комунални и занаетчиски 
дејности — Радовиш. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет на ОЗТ 
„Слога" - Радовиш, бр. бб од 27. V. 1976 година и 
одлуката на Централниот работнички совет на ОЗТ 
„Прогрес" - Радовиш, бр. 0303-239/1 од 28. V. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
192/76. (33) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 295 од 22. X. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 43 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот директор на РО за 
производство и обработка на тутун „Борис К и -
дрич" од Струмица, Славчо Ичев, се менува, а за 
директор е именуван Ристо Гошев. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Сложената ор-
ганизација на здружен труд „Југотутун" -— Скоп-
је, РО за производство и обработка на тутун „Бо-
рис Кидрич" - Струмица, бр. 03-1750 од 7. X. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 295/76. (44) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи ,бр. 316 од 22. XI. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 70 го запиша во судскиот регистар 
следното: Досегашниот директор на ОЗТ Ветери-
нарна станица од Струмица Бранко Граматиков е 
разрешен од должност. 

За директор односно за в.д. директор е име-
нуван Иван Тушев, кој со полни и неограничени 
овластувања ќе ја застапува и потпишува органи-
зацијата на здружен труд . 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница, бр. 
02-296 од 17. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
316/76. (45) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-279/1 од 15. 
XI. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 1, рег. бр. 1, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: „Дијамант", Атанасов Бо-
рис Звонимир од село Смојмирово, Берово. Предмет 
на работењето на дуќанот е обавување на стаклоре-
зачки занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Атанасов Борис Зво-
нимир. (34) 

Врз основа на решението У. бр. 08-194/1 од 25. 
I. 1977 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, запишан е во реги-
старот на занаетчиските дуќани на самостојните за -
наетчии, на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Гоцевски Јова-
нов Илија . Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење услуги од ѕидаро-фасадерскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Гоцевски Јованов 
Илија. (3) 

Врз основа на решението У. бр. 08-284/1 од 26. 
XI. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 368, страна 69, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Часовничар „Дарвил", Ананиев 
Милошев Тодор од Берово. (35) 

Врз основа на решението У. бр. 08-3605/1 од 
6. ХП. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 363, страна 64, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Козовски Андонов Мето-
ди, ѕидаро-фасадер, село Будинарци, Берово. (36) 

Врз основа на решението У. бр. 08-3822/1 од 
15. ХП. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 265, книга I, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Боболински Петар Глигор, 
слаткар, од село Митрашинци, Берово. (37) 

Врз основа на решението У. бр. 08-275/1 од 31. 
X. 1977 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 24, страна 65, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Арменски Димитар Јован, 
ковач, Берово. (1) 

Врз основа на решението У. бр. 08-3989/1 од 27. 
ХП. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 68, страна 46, занает-
чискиот дуќан под фирма: Пехчевски Глигоров 
Здравко, шивач, Берово. (2) 
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Врз основа на решението У. бр. 08-843/1 од 21. 
Ш. 1977 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 121, страна 32/2, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тренчовски Спиров 
Томе, шивач, село Будинарци, Берово. (4) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка на име Трајче Гурчиновски, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 124, Гостивар. (1045) 

Свидетелство за VIII одделение на име Горан 
Спасевски, ул. „М. Тито" бр. 36, Делчево. (1046) 

Воена книшка на име Месут Азисов, с. Вини-
ца, Кочани. (1047) 

Лична карта на име Јонус Феј зулаи, с. Селце, 
Тетово. (1048) 

Возачка дозвола на име Јонус Феј зулаи, с. 
Селце, Тетово. (1049) 

Сообраќајна книшка на име Јонус Фејзулаи, с. 
Селце, Тетово. (1050) 

Свидетелство од осмолетка на име Нешат Б е -
адини Рамамади, Тетово. (1051) 

Здравствена книшка на име Рамадан Адиљи, с. 
Пирок, Тетово. (1052) 

Свидетелство за завршено училиште на име 
Шазо Ферати, с. Дебреше, Гостивар. (1053) 

Свидетелство за VI одделение на име Неџат 
Ремзиу с. Дебреше, Гостивар. (1054) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Васе Божиновски, Куманово. (1056) 

Воена книшка издадена од Скопје на име На-
гиб Јусуфи, Скопје. (1057) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Лилјана Тодосиоска, Скопје. (1058) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Расим Адемовски, Скопје. (1059) 

Воена книшка издадена од Пожаревац на име 
Ламбе Фидановски, Скопје. (1060) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Донка Витановска, Скопје. (1061) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ис-
мет Етеми, с. Инџиково, Скопје. (1062) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
ЕМУЦ „Коце Металец" на име Ванчо Спасовски, 
Скопје. (1065) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ди-
митар Димитровски, Скопје. (1066) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Спасо Спасенцов, Скопје. (1068) 

Воена книшка издадена од Белград на име 
Миодраг Давитковски, Скопје. (1069) 

Свидетелство за завршена мала матура, изда-
дено од Основното училиште „Мирче Ацев" — Г. 
Петров на име Стојанка Илиевска, Скопје. (1070) 

Свидетелство за VI одделение издадено од 
Основното училиште во Пробиштип на име Станко 
Мите Кимов, Скопје. (1071) 

Здравствена книшка издадена од ЗСО — Скоп-
је на име Милица Белинска, Скопје. (1072) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Ба јрам Идризалар, Скопје. (1074) 

Работна книшка издадена од Кратово на име 
Велин Виќем Стојанов, Скопје. (1075) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Градежниот центар за стручно образо-
вание и оспособување на кадри, отсек В К работ-
ник и работоводител, на име Арив Арсланов, 
Скопје. (1076) 

Свидетелство за IV одделение на име Веса Т р а ј -
ковска, с. Драчево, Скопје. (1077) 

Свидетелство, од VIII одделение на име Благуна 
Пејчиновска, с. Драчево бр. 17, Скопје. (1078) 

Свидетелство за VIII одделение на име Пецо 
Маркоски, с. Галичани, Прилеп. (1079) 

Свидетелство за V одделение, издадено од ЦОУ 
„Браќа Миладинови" с. Самоков, на име Стојанка 
Симуновска, с. Ковче, Македонски Брод. (1080) 

Земјоделска здравствена книшка на име Баки 
Амети, с. Копачиндол, Тетово. (1081) 

Здравствена книшка на име Хава Мустафи, ул. 
„Ленин" бр. 103, Тетово. (1082) 

Лична карта бр. 65973 на име Алим Алими, с. 
Чифлик, Тетово. (1083) 

Диплома на име Џемил Фејзилаи, с. Г. Ре-
чица, Тетово. (1084) 

Свидетелство за V n одделение на име Азби Бе -
џети. с. Раковец, Тетово. (1085) 

Свидетелство за VHI одделение на име Дими-
тар Миловски, с. Панчарево, Берово. (1086) 

Легитимација на име Виолета Филипова, ул. 
,.Борис Кидрич" Виница. (1087) 

Свидетелство за VLH одделение на име Дани-
ца Илиеска, ул. „Никола Тесла" бр. 14, Прилеп. 

(1088) 
Воена книшка издадена од Нови Сад на име 

Исмаил Чадаровски, ул. „Караорман" бр. 107, Б и -
тола. (1089) 

Свидетелство за VIII одделение на име Владо 
Бурназовски, ул. „Народна револуција" бр. 30, К у -
маново. (1090) 

Земјоделска книшка на име Агим Мемеди, с. 
Чифлик, Тетово. (1091) 

Земјоделска книшка на име Фаузи Мемеди, с. 
Чифлик, Тетово. (1092) 

Здравствена земјоделска книшка на име Ре-
џеп Арифи, с. Камењане, Тетово. (1093) 

Уверение за ѕидар бр. 08742/73 на име Гале 
Гаврилоски, Гостивар. (1094) 

Работна книшка на име Ќамил Лимани, с. Ра -
вен, Гостивар. (1095) 

Здравствена книшка на име Паца Јовческа, 
ул. „Блага Ружето" 3, Прилеп. (1096) 

Свидетелство за III година земјоделско учи-
лиште со практична обука на име Љубе Велјано-
ски, с. Галичани, Прилеп. (1099) 

Свидетелство за II година економско училиште 
на име Лепа Илиеска, ул. „Илија Игески" бр. 49, 
Прилеп. (1100) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Училиштето во с. Буково на име Вера Стојанов-
ска ,с. Крстор, Битола. (1101) 

Воена книшка на име Лазар Даневски, ул. 
„Илинденска" бб, Кавадарци. (1102) 

Уверение за кројачки занает на име Стојан 
Наумоски, с. Г. Крушје, Брод. (1103) 

Работна книшка на име Фаик Бакија , с. Г. 
Речица, Тетово. (1104) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ана 
Ристова, ул. „М. Тито" бб, Делчево. (1503) 

Свидетелство на име Јана Јованова, ул. „Орце 
Николов" бб, Делчево. (1504) 

Уверение за шивачка на име Нада Илиевска, 
с. Горно Оризари, Битола. (1505) 

Воена книшка на име Станимир Рулески ,ул. 
„Ице Балкански" бр. 3, Прилеп. (1506) 

Лична карта на име Станимир Рулески, ул. 
„Ице Балкански" бр. 3, Прилеп. (1507) 

Свидетелство за VIII одделение на име Менка 
Ристеска, ул. „Пиринска" бр. 14, Прилеп. (1508) 

Диплома од дактилографско-стенографски курс 
на име Розета Попеска, ул. „Блага Ружето" бр. 45, 
Прилеп. (1509) 

Работна книшка рег. бр. 9757, серија бр. 26204, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Борис Таше Казанџиевски, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 
82, Ресен. (1510) 

Возачка дозвола на име Јакуп Зулбеари, с. Д. 
Палчиште, Тетово. (1511) 
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Свидетелство за I I клас, издадено од Економ-
ското училиште „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Савка Маркова, Скопје. (1516) 

Воена к н и ш к а издадена од Скопје на име Авни 
Синани, Скопје. (1517) 

Свидетелство за з авршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" на име Костандина То-
зија, Ресен. (1518) 

Свидетелство од II година, издадено од Гимна-
зијата „Орце Николов" на име Л и л ј а н а Младено-
виќ, Скопје. (1519) 

Ученичка к н и ш к а од I I I одделение, издадена од 
ОУ „Гоце Делчев" — Скопје на име Ена Ф а з л и е в -
ска, Скопје. (1520) 

Ученичка к н и ш к а за завршено I I I одделение, 
издадена од ОУ „Гоце Делчев" — Скопје на име 
Сефедин Фазлиевски, Скопје. (1521) 

Возачка дозвола на име Енвер Синани, с. До-
бридол, Госитвар. (1565) 

Возачка дозвола на име Енвер Ислами, с. Мер-
дита, Гостивар. (1566) 

Ученичка к н и ш к а на име Милица Па јевиќ , Го-
стивар. (1567) 

Диплома за ѕидарски занает на име Нецко Мој -
соски, с. Вруток, Гостивар. (1568) 

Лична карта на име Сретко Куноски, ул. „Б. 
Станој евиќ" Гостивар. (1569) 

Здравствена к н и ш к а на име Сретко Куноски, 
ул. „Б. Станојевиќ" бр. 6, Гостивар. (1570) 

Диплома на име Јордан Димчески, с. П о ж а р а -
не, Гостивар. (1571) 

Работна к н и ш к а на име К а д р и Ристеши, с. Ф о -
рино, Гостивар. (1572) 

К н и ш к а на име Мирче ѓорѓески, с. Беличица , 
Гостивар. (1573) 

Свидетелство на име К е н а н Шабани, с. Пирок. 
Тетово. (1574) 

Инвалидска воена к н и ш к а бр. 77375 на име Т р а ј -
че Петрески, с. Бело Поле, Прилеп. (1575) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Љупчо Божиноски, ул. „Пиринска" бр. 29, Прилеп. 

(1576) 
Уверение на име Диме Трајкоски, ул. „Борка 

Лопач" бр. 21, Прилеп. (1577) 
Пасош бр. МА—217056 на име Тоде Гочев, Скоп-

ски пат-4, Т. Велес. (1578) 
Свидетелство за VII I одделение на име Љупчо 

Христов, ул. „Индустриска" бр. 1, Пехчево. (1579) 
Свидетелство за VII I одделение на име Цветан-

ка Аџиоска, ул. „Б. Јовчески" бр. 2, Варош — П р и -
леп. (1580) 

Свидетелство за VIII одделение на име Војче 
Костадиноски, с. Дебреште, Прилеп. (1581) 

Свидетелство за VIII одделение на име М и х а ј -
ло Наумоски, с. Дебреште, Прилеп. (1582) 

Свидетелство од I I клас економско училиште на 
име Лил јана Игеска, ул. „Кире Гаврилоски" бр. 33, 
Прилеп. (1583) 

Индекс бр. 968/64 на име Александар Илиевски, 
ул. „Будимаш" бр. 4, Прилеп. (1584) 

Работна к н и ш к а на име Цвета Спасева, ул. 
Стеван Богоев" бр. 21, Т. Велес. (1585) 

Свидетелство за VII одделение на име Неџбе-
дин Љ а т и ф и , с. Топлица, Гостивар. (1586) 

Лична карта на име И л к а Димоска, ул. „Меч-
кин камен" бр. 126, Прилеп. (1587) 

Земјоделска к н и ш к а на име Васка Трпеска, с. 
Долни Манастирец, М. Брод. (1588) 

Работна к н и ш к а на име Александар Миланов, 
Т. Велес. (1589) 

Земјоделска к н и ш к а на име Селвије Ислами, с. 
Нераште, Тетово. (1590) 

Земјоделски к н и ш к и на име Меваип и Абдила-
тиш Деари, с. Камењане, Тетово. (1591) 

Земјоделска к н и ш к а на име Исније Мејдија , 
с. Нераште, Тетово. (1592) 

Земјоделска к н и ш к а на име Хатиџе Дејдија , с. 
Нераште, Тетово. (1593) 

Земјоделска к н и ш к а на име Ѓулсиме Мејдија , 
с. Нераште, Тетово. (1594) 

Работна к н и ш к а на име И д а ф е р Карпузи, Гос-
тивар. (1595) 

Свидетелство за IV одделение на име Елена 
Наумовска, с. Плетвар, Прилеп. (1596) 

Земјоделска к н и ш к а на име Мирибан А јкули , 
с. Доброште, Тетово. (1597) 

Дозвола за д р ж е њ е и носење оружје , рег. бр. 
78, издадена од СВР — Тетово на име Димче И л и е в -
ски, ул. „Благој Тоска" бр. 24а, Тетово. (1598) 

Возачка дозвола бр. 3810 на име Ведат Љ. А л и -
ли, с. Стримница, Тетово. (1599) 

Работна к н и ш к а на име Џеват Ј ашари , ул. 
„Р. Цониќ" бр. 84, Тетово. (1600) 

Земјоделска к н и ш к а на име Х и р и ј е Фе ј зулаи , 
с. Раковец, Тетово. (1601) 

Земјоделска к н и ш к а на име Зембиле Фе ј зулаи , 
с. Раковец, Тетово. (1602) 

Земјоделска к н и ш к а на име Сафет Фе ј зулаи , с. 
Раковец, Тетово. (1603) 

Земјоделска к н и ш к а на име А ј р и ј е Фе јзулаи , с. 
Раковец, Тетово. (1604) 

Земјоделска к н и ш к а на име Земиме Фејзулаи , 
с. Раковец, Тетово. (1605) 

Земјоделска к н и ш к а на име Зибер Фејзулаи , с. 
Раковец, Тетово. (1606) 

Земјоделска к н и ш к а на име Р и ф к а т е Фе ј зулаи , 
с. Раковец, Тетово. (1607) 

Ученичка к н и ш к а од VII I одделение на име 
Исмаил Ш е р и ф и , с. Врапчиште, Гостивар. (1608) 

Свидетелство од I година индустриско училиште 
на име Селим Весели, ул. „П. Парапунов" бр. 224, 
Гостивар. (1609) 

Сообраќајна к н и ш к а на име Азби Елези, с. 
Чајле, Гостивар. (1610) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 108—31 на име Илмије 
Незири, с Падалиште , Гостивар. (1611) 

Работна к н и ш к а на име Тар јче Манасијевски, 
ул. „Вера Которка" бр. 33, Куманово. (1612) 

Работна к н и ш к а на име Славе Бојчовски, с. 
Мургаш, Куманово. (1613) 

Воена к н и ш к а на име И л и ј а Ивановска, с. 
Нежилово, Кратово. (1614) 

Свидетелство од IV година гимназија , издадено 
од Гимназијата „Панче Попоски" на име Роза Т а -
неска, ке ј „Братство Единство", Гостивар. (1615) 

Возачка дозвола на име Јорде Страшески, ул. 
„Т. Богданоски" бр. 35, Гостивар. (1616) 

Лична карта на име Јорде Страшоски, ул. „Т. 
Богданоски" бр. 35, Гостивар. (1617) 

Сообраќајна к н и ш к а на име Миди Емрули, с. 
Форино, Гостивар. (1618) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 29—83 ТЕ на име 
Ж А С - Скопје, ЕЗТ, Гостивар. (1619) 

Свидетелства од И, I I I и IV година гимназија 
на име Џемил Селмани, с. Беловиште, Гостивар. 

(1620) 
Свидетелства за II, I I I и IV година на име Џе-

мил Селмани, с. Беловиште, Гостивар. (1621) 
Воена к н и ш к а на име Б л а ж о Свртиков, ул. 

„Марксова" бр. 103, Прилеп. (1622) 
Индекс бр. 560/75 на име ѓорѓи Костадинев, с. 

Д р а г о б р а ш т е Виница. (1623) 
Диплома за средно техничко училиште — Б и -

тола на име Ордан Темелкоски, ул. „Јоска Ј о р д а -
носки" бр. 164, Прилеп. (1624) 

Индекс бр. 637/76 со студентска карта , издадени 
од ВЕИТ— Прилеп на име Александар В. Ранѓеле-
виќ, ул. „Н. Коперника" бр. 35/10, Ниш. (1625) 

Работна к н и ш к а на име Томислав ѓорѓески, с. 
Тополница, Брод Македонски. (1626) 

Свидетелство за IV одделение ,издадено од ЦОУ 
с. Самоков на име Љубица Димоска, с. Ковач, Б . 
Македонски. (1627) 

Здравствена легитимација на име Асибе Исла-
ми, с. Желино , Тетово. (1628) 

Ученичка к н и ш к а од IV одделение на име К е -
мал Алиу, с. Камењане . Тетово. (1629) 
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Лична карта на име Борис Стојановски, с. Че-
лопек, Тетово. (1630) 

Индекс бр. 12623 на ЕФ — Скопје на име Лил-
јана Давиткова, ул. „М. М. Брицо" бр. 2, Делчево. 

(1631) 
Индекс бр. 3749, издаден од Технолошкиот ф а -

култет — Скопје на име Назих Сафур, Скопје. 
(1634) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Вел-
ко Илиевски, Скопје. (1635) 

Свидетелство за завршено I клас гимназија 
„Гоце Делчев" — Куманово на име Расим Арифи, 
Куманово. (1636) 

Ученичка книшка за завршена I и II година, 
издадена од Средно медицинското училиште Скопје 
на име Соња Трајковска, Скопје, (1637) 

Воена книшка издадена од Дуго Село — СРХ 
на име Стојан Бошковски, Скопје. (1638) 

Сервисна книшка за возило „Застава 750 — М" 
со бр. на мотор 580017, бр. на шасија 551456, издаде-
на од „Заводи Црвена Застава" — Крагујевац на 
име Војчо Кацевски, ул. „В. Маслеша" бр. 31, К у -
маново. (1639) 

Индекс бр. 21540, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Драган Д о ј ч и н о в и , Скопје. 

(1640) 
Свидетелство за дактилографски курс, издадено 

од Работничкиот универзитет „Кочо Рацин" — 
Скопје на име Ленче Трајчевска, Скопје. (1641) 

Воена книшка издадена од Белград на име 
Санде Ќурчински, Скопје. (1642) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Трговски училишен центар Скопје на име Ѓур-
ѓевка Костова, Скопје. (1643) 

Ученичка книшка за завршена втора година, 
издадена од Средно музичко училиште — Скопје на 
име Дамир Имери, Скопје. (1644) 

Ученичка книшка издадена од Скопје на име 
Атанас Коковијадис, Скопје (1645) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осумгодишното училиште „Прпарими" 
с. Студеничани на име Ба јрам Бајрами, с. Студе-
ничани, Скопје. (1646) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Хав-
зим Ќазим, Скопје. (1647) 

Воена книшка издадена од Чачак на име Бран-
ко Акимовски, Скопје. (1648) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Средно сообраќајното училиште „Боро Петрушев-
ски", на име Стефан Блажевски, Скопје. (1649) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Адолф Повше, Скопје. (1650) 

Работничка книшка издадена од Скопје на име 
Фатиме Алиева, Скопје. (1651) 

Ученичка книшка за завршена И година Еко-
номско училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име 
Павлина Стојчева, Скопје. (1652) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
МУЗУС „Коце Металец" - Скопје на име Панче 
Трајковски, Скопје. (1653) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Богољуб Јаниќевиќ, Скопје. (1654) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Марија Попоска, Скопје. (1655) 

Свидетелства за I, И, III и IV клас ,издадени од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скопје 
на име Мира Крстева, Скопје. (1656) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Аљуш 
Бислими, Скопје. (1657) 

Свидетелство за завршено V одделение издаде-
но од осумгодишното училиште „29 Ноември" — 
Скопје на име Славица Радевиќ, Скопје. (1658) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" — Скопје на 
име Градимир Стојан Иванов, Скопје. (1659) 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
ското училишите „Борис Кидрич" — Скопје на име 
Цветко Ристевски, Скопје." (1660) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Работничкиот универзитет — Скопје на 
име Зорица Цветковска, Скопје. (1661) 

Воена книшка издадена од Кр. Паланка на име 
Русе Богдановски, Скопје. (1662) 

Свидетелство за VIII одделение на име Верица 
Младеновиќ, с. Ново Село, Куманово. (1663) 

Свидетелство од III година, издадено од Учи-
лиштето „Моша Пијаде" на име Вера М. Даутовска, 
ул. „Нова Југославија" бр. 2/4, Куманово. (1664) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубица 
Мишкоска, М. Брод. (1665) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од учи-
лиштето „Климент Охридски" — с / Р л е в ц и на име 
Ката Ристова, Т. Велес. (1666) 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Барател на извршувањето: Димитар Маневски 
од Скопје. 

Извршеник: Велче Трајковски од Скопје. 
Предмет: Наплата на долг во вкупен износ од 

90.795,85 динари со 6% камата сметано од 13. V. 1974 
година. 

На 16. IX. 1977 година во 10 часот во Општин-
ски суд Скопје I — Скопје, соба број 11, ќе се 
врши втора по ред јавна продажба на недвижниот 
имот на извршеникот кој се наоѓа во Скопје, ул. 
,.Козле" помеѓу број 149 и 153 и претставува стан-
бен објект во градба изведен заклучно со првата 
плоча. 

Проценетата вредност на објектот е 350.914,00 ди-
нари. 

Објектот се продава како една целина. 
Како почетна цена се зема проценетата вред-

ност. 
Емството изнесува 10% од проценетата вредност 

и пред лицитацијата може да се вложи во судскиот 
депозит во готови пари или хартија од вредност. 

Правата заради кои оваа продажба не би била 
допуштена треба да се пријават во судот пред за-
почнувањето на лицитацијата, бидејќи тие права по 
извршената лицитација не ќе можат да се остварат 
спрема купувачот. 

Заинтересираните лица можат да добијат ин-
формации секој ден во Општинскиот суд Скопје I 
— Скопје, на шалтер 5 ,секој ден од 10—12 часот. 

Од Општинскиот суд Скопје I. 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за преизбор на асистент по предметот Искори-
стување на шумите. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шу-
марскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат : диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

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

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

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 696 - Бр. 32 

Врз основа на член 107 од Статутот, а по од-
лука на Советот на Медицинскиот центар „Борис 
Канчески" — Гостивар, донесена на седницата од 
27. УП. 1977 година, се распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на долунаведените работни ме-
ста и тоа: 

1. Началник на работната единица Општа 
болница 1 

2. Началник на работната единица Дис-
панзер за претшколски и школски деца 
со здравствени станици по селата 1 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за здружениот труд, кандидатите што ќе уче-
ствуваат на овој конкурс потребно е да ги испол-
нуваат и следните услови: 

— за работните места под реден број 1 и 2 на 
овој конкурс треба да се лекари специјалисти со 
5 години работно искуство од кои две години на 
раководно работно место. 

Предност имаат кандидатите кои се во редовен 
работен однос во Медицинскиот центар „Борис Кан-
чески" — Гостивар. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс потребно е да ги достават следните документи: 

— молба таксирана со два динари таксена 
марка; 

— работна книшка; 
— доказ за завршена стручна спрема; и 
— доказ за работно искуство. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите се доставуваат до Медицинскиот цен-

тар „Борис Канчевски" — Гостивар. 

Советот на ООЗТ Клиниката за ортопедски бо-
лести при Медицинскиот факултет — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Ш е ф на сметководството на ООЗТ Клиника-

та за ортопедски болести — Скопје. 
Покрај општите услови предвидени со Закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има виша економска школа со над три (3) 
години работно искуство на раководно работно ме-
сто — ш е ф на сметководство и да поседува морал-
но-политички квалитети. 

Молбите со потребните документи за исполну-
вање на условите се доставуваат преку архивата 
на Работната заедница Заеднички служби при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, до Советот на К л и -
никата. 

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

22 август 1977 

Врз основа на Законот за инвестициони вложу-
вања на СР Македонија („Сл. весник на СРМ" 
35/73, 46/73 и 9/74), Агрохемизација - Скопје ООЗТ 
Стопанска авијација 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за јавно прибирање на понуди за изградба на 
следните обј екти: 
1. Монтажен хангар распон 40 х 30 и во кој е вкло-

пена работилница, магацин и работни просто-
рии; 

2. Автоработи л ница; 
3. Настрешница за автомобили; 
4. Бетонска платформа 210x25 м.; 
5. Стаза за рулање 30x10 м.; 
6. Асфалтна површина; 
7. Бунар за вода. 

Локацијата на објектите е во с. Петровец к р а ј 
Скопје 
Понудата покрај останатото треба да содржи: 
— детален опис на нормите за потрошен матери-

јал на работна сила; 
— гаранција за квалитетот и функционалност на 

објектот; 
— рокови и динамика на изградба. 
Рок за поднесување на понуди е 15 дена од обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Документацијата и останатите информации мо-

ж а т да се добијат во просториите на Агрохемизаци-
ја — ООЗТ САС IV спрат к а ј инж. Атанас Веселин-
ски ,тел. 22-646. (248) 

СОДРЖИНА 
Страна 

420. Одлука за определување на банка пре-
ку која ќе се користат средствата за 
изградба на делот од автопатот „Брат-
ство — единство" — — - — — — 673 

421. Одлука за изменување на Одлуката за 
начинот на формирање на малопродаж-
ните цени на свежо месо — — — — 673 

422. Наредба за утврдување на основот за 
определување на боречкиот додаток во 
1977 година — - - - - - - 673 

423. Правилник за куќниот ред за издржу-
вање на притвор во затворите — — 673 

424. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 28/77 од 8 јули 1977 година 677 

425. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 32/77 од 22 јуни 1977 година - 678 

426. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 38/77 од 22 јуни 1977 година 679 

427. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 102/76 од 23 јуни 1977 година 680 

428. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 116/76 од 2 јуни 1977 година 681 

Општествени договори и самоуправни спогодби 
292. Општествен договор за заедничките ме-

рила и мерки за поттикнување на раз-
војот и за унапредување на малото сто-
панство во СР Македонија во периодот 
од 1976 до 1980 година — - - — 682 

293. Општествен договор за користење на 
средствата од штедните влогови и други 
средства на граѓаните к а ј Поштенската 
штедилница во период од 1977 до 1980 
година — — — — — — — — — 686 

294. Општествен договор за повластиците 
на децата и младината во внатрешниот 
патен сообраќај — — - — — — 687 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

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

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


