
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 
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417. 
Врз основа на член 11 од Законот за данокот 

од доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/80 и 38/81), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК ОД 
ДОХОД И ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД ДАНОКОТ ОД ДОХОД-НА ОРГАНИЗАЦИИ-
ТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Се ослободуваат од плаќање данок од доход 
организациите на здружениот труд — обврзници 
на данокот од доход за 1983 година, освен органи-
зациите на здружениот труд што според Одлуката 
за единствена класификација на дејностите („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82) 
се распоредени во областа 11 — Финансиски, тех-, 
нички и деловни услуги, подгрупата 110202 — Ло-
тарии и обложувалници и во областа 12 — Обра-
зование, наука и култура и информации, подгру-
пата 120^33 — Изнајмување и дистрибуција на 
ф и л м о т . 

Член 2 

Средствата на име пресметан и уплатен данок 
од доход до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се пренесуваат на сметката на Самоуп-
равната интересна заедница за енергетика на Ма-
кедонија. 

Средствата во висина на износот на данокот 
од доход за 1983 година, од денот на престанува-
њето на обврската за плаќање данок од доход, 
според член 1 од оваа одлука, до 31 декември 
1983 година организациите на здружениот труд ги 
уплатуваат на сметка на Самоуправната интерес-
на заедница за енергетика на Македонија. 

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член, 
Самоуправната интересна заедница за енергетика 
на Македонија ќе ги насочи за набавка на сурова 
нафта. 

Член 3 

Во рамките на Самоуправната интересна за-
едница за енергетика на Македонија, организа-
циите на здружениот труд ќе одлучат за усло-
вите на користењето на средствата од член 2 на 
оваа одлука. 

Член 4 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии, по потреба, да донесе поблиски прописи за 
начинот на уплатувањето и пренесувањето на 
средствата од член 2 на оваа одлука. 

Член 5 

За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жи -Службата на општественото книговодство. 

Член 6 

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

Бр. 23-1472/1 
8 септември 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

418. 
Врз основа на член 33 од Законот за електро-

стопанство („Службен весник на СРМ" бр. 10/78) 
и член 169, спав 2 од Деловникот на Извршниот 
совет, на Собранието на СР Македонија, Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 септември 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ПОСТОЈНИ-
ТЕ ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА 
ПРЕНОСОТ И НА ПРАГОТ НА 

ДИСТРИБУЦИЈАТА 

I. Се дава согласност на Одлуката за изменува-
ње на Одлуката на постојните тарифни ставови за 
продажба на електрична енергија на прагот на ' 
преносот и на прагот на дистрибуцијата, донесена 
на седницата на Работничкиот совет на ООЗТ 
„Електростопанство на Македонија" — Скопје, одр-
жана на 21 јуни 1983 година. 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „(Службен вес- I 
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 123-1429/1 
8 септември 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 
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419. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КО-

МИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И 
ПАЗАР 

1. Се разрешува од должност советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за ошптосто-
пански работи и пазар Илија Анастасов, поради 
исполнување на условите за пензија, сметано од 
30. IX. 1983 година. 

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

Бр, 17-1411/1 
26 август 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

420. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното' дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата од 27 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 42 од Правилникот за 
стекнување на доходот, распределување на чис-
тиот доход и за распределба . на средствата за 
лични доходи на работниците во Гимназијата „Ни-
кола Карев" во Скопје, донесен со референдум на 
26 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ" и во Гимназијата „Никола Ка-
рев" во Скопје, на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 196/82 од 16 февруари 198З година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбата од актот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за нејзината согласност со начелото на 
распределба според трудот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот член 42 од Пра-
вилникот, Судот утврди дека во него е предвидено 
вредноста на работите и работните задачи на ра-
ботниците да зависи од работната оспособеност 
стекната преку испити, семинари, советувања и 
друго, а на наставниците и од нивното педагошко 
усовршување. Според оваа одредба, на бодовите 
определени во член 33 од Правилникот, во кој се 
утврдени обемот и сложеноста на работите и ра-
ботните задачи, се пресметува по 4% за работни-
ците со работен стаж од 7 до 12 години, 9% за 
оние со работен стаж од 13 до 17 години и по 150/о 
за работниците кои имаат работен стаж над 18 
години. 

Понатаму, Судот утврди дека според член 44 
од Правилникот, работникот за определен број го-
дини работен стаж во распределбата на средства-
та за лични доходи учествува со соодветен про-
цент од тековниот труд кој се зголемува со зго-
лемувањето на работниот стаж. 

5. 'Според Оддел И став 2 од Основните на-
чела на Уставот на СР Македонија, работникот 
во здружениот труд има право и должност да ги 
развива своите работни и други творечки спо-

собности. Според член 178 од Законот за здруже-
ниот труд, работникот исто така има право и дол-
жност да ги усовршува своите знаења, способности 
и работни вештини за поуспешно вршење на опре-
делени работи и работни задачи, со што неговиот 
личен придонес во создавањето на доходот на ос-
новната организација ќе биде поголем. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 42 
од Правилникот, како основи за учество на ра-
ботниците во распределбата на средствата за лич-
ни доходи се предвидени неговата работна оспо-
собеност, а за наставниците и нивното педагошко 
усовршување и тоа самостојно и во зависност од 
должината на работниот стаж, а не преку резул-
татите на трудот, Судот утврди дека оспорениот 
член 42 не е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот утврдено во член 22 
од Уставот на СР Македонија и член 126 ,став 1 
од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 196/82 
27 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

421. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 
ал,инеја 2 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 29 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за станбени од-

носи, донесен од Советот на Училишниот центар 
„Коле Неделковски" во Титов Велес на седница-
та одржана на 22 февруари 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник рѓа СРМ" и во Училишниот центар „Коле Не-
делковски" во Титов Велес на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поведе постапка пред Уставниот суд на Маке-
донија за оценување уставноста и законитоста на, 
член 7 точка 1, член 10 став 2 точка 3 и 4 и став 
5 алинеја 3 и 4 на Правилникот ,означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

Според наводите во предлогот, означените од-
редби на Правилникот се противуставни и неза-
к о н и т и тоа: а) член 7 став 1 затоа што предви-
дува право на користење на средствата за стан-
бена изградба да може да има работник кој во 
Центарот е во работен однос најмалку 4 години, 
што доведува до нееднаквост на работниците во 
остварувањето на нивните права; б) член 10 став 
2 точка 3 затоа што стручната подготовка ја пред-
видува како посебен и самостоен основ за учество 
во распределбата на станови вон основот сложе-
ност; в) член 10 став 5 алинеја 3 затоа што, пред-
видувајќи посебна категорија на работници како 
,,дефицитарен кадар", не определил кои работници 
се сметаат за таков кадар, не утврдил основи и ме-
рила за распределба на становите за овие работ-
ници, ниту го определил износот на средствата на-
менети за тие станови; и г) член 10 став 5 алинеја 
4 затоа што стажот од 4 до 5 години воопшто не 
го вреднува. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник го донел Советот на Центарот, а не ра-
ботниците на Центарот со референдум. 

'Според член 42 од Законот за станбените одно-
си („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75) и 
член 463 од Законот за здружениот труд, давате-
лот на стан на користење, а тоа значи работни-
ците во основната организација на здружениот 
труд, со општ акт ги утврдуваат начинот, услови-
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те т. е. основите и мерилата за̂  утврдување редот 
на првенство по кој становите ќе се даваат на ко-
ристење. 

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник 
го донел Советот на Центарот, а не работниците со 
референдум, Судот утврди дека тој во целост не е 
во согласност со член 42 од Законот за станбените 
односи и дека е во спротивност со член 463 од За-
конот за здружениот труд. 

/5. Судот исто така утврди дека наводите на 
Основниот суд на здружениот труд во Скопје во 
поглед на ^уставноста и незаконитоста на оспоре-
ните одредб,и се основани.'Така: 

а) член 7 точка 1 од Правилникот е во спро-
тивност со член 173 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд затоа што правото на користење сред-
ства за станбена изградба го условува со работ-
ниот однос на работниците во Центарот во траење 
од најмалку 4 години, па ги доведува во нееднак-
ва положба оние работници кои во Центарот се во 
работен однос помалку од 4 години, со што се по-
вредува и уставното начело на еднаквост на гра-
ѓаните во нивните права („Оддел И, став 3, али-
неја 9 од Основните начела и член 204 став 2 од 
Уставот на СР Македонија); 

б) член 10 став 2 точка 3 е во спротивност со 
член 129 став 3 од Законот за здружениот труд 
затоа што стручната подготовка ја предвидува ка-
ко, посебен и самостоен сонов за учество во рас-
пределбата на станови вон основот сложеност; 

е) член 10 став 5 алинеја 3 не е во соглас-
ност со член 42 од Законот за станбените односи 
затоа што, предвидувајќи посебна категорија на 
работници како „дефицитарен кадар", не утврдил 
основи и мерила за распределба на становите за 
овие работници, ниту го определил износот на 
средствата наменети за тие станови; и 

г) член 10 став 5 алинеза 4 е во спротивност 
со член 173 став ,1 од Законот за здружениот труд 
затоа што воопшто не ш вреднува работниот стаж 
на работникот од 4 до 5 години, па ги доведува во 
нееднаква положба работниците со овој стаж во 
однос на останатите работници, со што се повре-
дува и уставното начело на еднаквост на граѓани-
те во нивните права. 

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

У. бр. 49/83 
29 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

422. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа.на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
27 април, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ У,КРШУВА член 15 од Правилникот . за 
основите и мерилата за распределба на средства-
та за лични доходи си заедничка потрошувачка на 
Работната заедница на стручните - служби на Ре-
публичката конференција на Сојузот на соција-
листичката младина на Македонија и Табеларниот 
преглед составен дел на Правилникот, донесев со 
референдум на 23 декември 1977 година, во делот 
на оспорениот член со кој е предвиден основниот 
квалитет на работата односно во делот од Табе-
ларниот преглед во кој по овој о,снов се определе-
ни мерила. 

(2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означената Работна заедница 
на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 138/82 од 9 март 1983 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одред-
бите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето^ за нивната 
согласност со уставното начело за распределба спо-
ред трудот како и за спротивност на означените 
одредби со член 129 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
16 од Правилникот, аконтацијата на личниот до-
ход на вработените во означената работна заед-
ница се определува според обемот и сложеноста, 
одговорноста, условите за работа и квалитетот на 
извршените работи и работни задачи. Во табелар-
ниот преглед за утврдените работи и работни за-
дачи по секој од наведен,ите основи се определе-
ни мерила. Така, за дактилографите, во аконтаци-
јата на личниот доход по основот (квалитет се оп-
ределени 10(5—130 бода, што е сторено и за други-
те извршители на работи и работни задачи со оп-
ределување на соодветен број на бодови. 

Со член 22 од Уставот на СР Македонија и 
член 126 став 1 од Законот за здружениот труд 
е предвидено на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и други 
начела, да му припаѓа од доходот на 'основната ор-
ганизација на здружениот труд личен доход за за-
доволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби според резултатите на 
неговиот труд и неговиот личен, придонес, што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Според 
член 129 став 3 од Законот за здружениот тру^, 
придонесот во работата се утврдува зависно од 
квалитетот, квантитетот на работата земајќи го 
предвид особено обемот и сложеноста на работата, 
квалитетот на остварените резултати од трудот, 
успешноста во користењето на средствата, оства-
рените заштеди во работата, користењето на работ-
ното време, одговорноста во работата и условите 
под кои работи работникот. 

-Според мислењето на Судот оценувањето и 
вреднувањето на квалитетот на работите - и работ-
ните задачи и на резултатите од трудот на работ-
ниците се врши откако поставените работи и ра-
ботни задачи ќе бидат извршени, а не и во фаза 
кога не е отпочнато нивното извршување затоа 
што е тоа објективно неможно. Постапката за оце-
,нување на квалитетот на извршените работи и ра-
ботни задачи се предвидува со самоуправните оп-
шти акти и се врши во точно определени времен-
ски периоди утврдени со закон ' и со самоуправен 
акт. 

Со оглед на тоа што за утврдување на акон-
тацијата на личниот доход во член 15 од Правил-
никот е определен основот квалитет на работата и 
во Табеларниот преглед се определени мерила и 
по тој основ и со тоа е предвидено по тој основ на 
дактилографите и на другите извршители на ра-
боти и работни задачи да им се исплатува личен 
доход и за квалитетот на работата уште пред тој 
да биде оценет, Судот утврди дека оспорените од-
редби не Ge во согласност со означените уставни 
и законски одредби. 

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

У. бр, 138/82 
27 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

-СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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423. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правново 
дез ство на неговите одлуки, на седмицата одржа-
на на 27 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 34 од Правилникот за 
формирале и (користење на средствата од Фондот 
за заедничка ' потрошувачка на работниците во 
Техничко дрвопрераОотувачко училиште „Трајко 

Бошковски Тарцан" во Прилеп, донесен со рефе-
рендум одржан на 11 декември 1978' година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката во однос на оцену-
вање законитоста на постапката на 'донесување 
на Правилникот означен во точката 1 на оваа од-
лука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означеното училиште на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

4. По повод поднесена претставка, Уставниот 
суд на Македонка поведе постапка за оценување 
законитоста на правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука. Во претставката се наведува дека 
членот 34 е противзаконит затоа што со него ра-
оотниците кои засновале работен однос на опре-
делено време, се исклучени од учество во рас-
пределбата на средствата наменети за решавање 
на станоените потреси на работниците во означе-
ното училиште, пред Судот основано се постави 
прашањето и за спротивноста на означениот пра-
вилник со член 463 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд затоа што имаше укажувања дека е до-
несен од советот на училиштето а не од работни-
ците со референдум. 

Разгледувајќи го оспорениот член 34 од Пра-
вилникот Судот утврди дека според неговите од-
редби, право на учество во распределбата на ста-
нови имаат само работниците кои засновале рабо-
тен однос на неопределено време во означеното 
училиште. 

5. Според член 174 став 4 од Законот за здру-
жениот труд, работникот што засновал работен од-
нос на определено време ги има сите права, об-
врски и одговорности како и работниците кои зас-
новале работен однос на неопределено време, а 
права чиј обем се утврдува според придонесот во 
работата и според должината на работното време 
и зависно од тој придонес односно од должината 
на работното време. 

Со наведените законски одредби работниците 
што засновале работен однос на определено време 
во основа се изедначуваат во правата, обврските и 
одговорностите со оние кои се во работен однос 
на неопределено време. Меѓутоа, обемот на пра-
вата на работниците на определено време што за-
виси од нивниот придонес во работата односно од 
должината на работното време, треба да се ут-
врди во самоуправен општ акт. 

Согласно изнесеното, Судот смета, во областа 
на станбените права, заради карактерот на овој 
работен однос, кој се зашова по исклучок во слу-
чаи и под услови утврдени'со закон, остварување-
то на конкретното право треба да биде заснова-
но врз стварниот придонес на работникот и на 
должината на неговото работно време. Ова значи 
дека работниците што засновале работен однос на 
определено време не можат во поглед на правата 
на стан да бидат целосно изедначени со работни-
ците со работен однос на, неопределено време за-
ради битните разлики во траењето на работниот 
однос, во реалниот придонес по основ на трудот и 
во времетраењето на објективните можности за 
остварување на заемноста и солидарноста во оп-
ределена организација на здружениот труд и во 
здружениот труд во целина. Заради тоа работни-
ците во основната организација се должни да ут-

врдат посебни основи за определување обемот на 
правото на стан односно станбен кредит на работ-
ниците кои засновале работен однос на определе-
но време. Тоа ќе овозможи овие работници, под на-
челно еднакви услови, да се здобиваат со право 
ЧИЈ обем зависи од придонесот во работата односно 
должината на работното време. 

(Со оглед на тоа што со оспорената одредба ра-
ботниците, кои својот труд го здружиле на оп-
ределено време во означеното училиште, се ис-
клучени од правото на учество во распределба на 
станови и станоеви кредити наместо да бидат ут-
врдени посебни основи и мерила за утврдување на 
ооемоот на нивното право во станбената област, Су-
дот утврди дека означениот член е спротивен на 
член 1/4 став 4 од Законот за здружениот труд. 

(ј. иудот одлучи да ja запре постапката во од-
нос на оценувањето на законитоста на постапката 
на донесувањето на означениот правилник. Имено, 
постапката в е т е победена затоа што според увод-
ниот дел од правилникот, се заклучи дека е до-
несен од советот на училиштето а не од работни-
ците со референдум. Меѓутоа, врз основа на одго-
ворот на доносителот на актот по наводите содр-
жани во решението за поведување постапка и до-
казите приложени со него, с^дот утврди дека ос-
порениот правилник е донесен во постапка соглас-
на на член 463 став 1 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У„ бр. 223/82 
2? април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

424. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 13 јули 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Прегледот на бодовите, сос-
тавен дел на Правилникот за основите и мерила-
та за распоредување на чистиот доход и распре-
делба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Основната организација на здружениот труд Пре-
дилница за чешлано предено „Прилеп", во состав 
на Работната организација за производство на тек-
стилни производи „Политекс" во Прилеп, со рефе-
рендум одржан на 29 Јуни 1982. година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ССРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд Предилница за чешлано предено 
„Прилеп" во Прилеп на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на Прегледот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за неговата законитост. 

4. Од записникот на Комисијата за спроведу-
вање ,на референдумот, Судот во претходните ис-
питувања утврди дека оспорениот ,Преглед не бил 
донесен со мнозинство од вкупниот број на работ-
ници во основната организација. Имено, според 
овој записник, од вкупно 577 работници во основ-
ната организација на референдумот за Прегледот 
гласале само 256 работника, што не претставува 
апсолутно мнозинство од вкупниот број на работа 
ниците. 
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Според член 5 став 1 од Законот за општите 
начела на референдумот и за другите облици на 
одлучување со лично изј-асн,ување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 19/79) одлуката на референдумот 
и на другите облици на одлучување со лично из-
јаснување во основната организација на здруже-
ниот труд и во работната заедница се смета за 
донесена ако за неа се изјаснило мнозинството од 
вкупниот број работници во основната организа-
ција на здружениот труд, односно работната за-
едница. 

Со оглед на тоа што оспорениот Преглед не е 
донесен со мнозинство од вкупниот број работни-
ци во основната организација на здружениот труд, 
Судот оцени дека Прегледот не е во согласност 
со означената законска одредба: 

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

У. бр. 235/82 
13 јули 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

425. 
Врз основа на член 195 од Законот за д;ржав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основното и 
средното образование („(Службен весник на СРМ" 
бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на 
VIII-та седница, одржана на 6 мај 1983 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА 

ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВО ГО ЗА 
IV ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Осно-
ви на техниката и производството за IV одделение 
од Миланов Вуле, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1983 година. 

2. Решението' да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-101/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

426. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основното и 
средното образование (,.Службен весник' на СРМ" 
бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на 
VIII-та седница, одржана на 6 мај 1983 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА 

ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за VIII одделение на албански i азик од Ва-
силевски м-р Томислав, Хасаеовски Кенан, Хали-
ли Мукерем и Стојановска ,Катина, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,.Службен весник 
на СРМ". 

Б,р. 03-102/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

427. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр.' 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основното 
и средното образование („Службен вест грне на СРМ" 
бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на 
VIII-та седница, одржана на 6 мај 1983 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА 

ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Чи-
танка за VII одделение на албански јазик од Ја-
нура д-р Петре и Зеќири ја м-р Незири. во изда-
ние на Работната организација за учебници „Про-
светно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-103/1 
16 мај 1983 го-дина 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

428. " 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа (,,Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
VI член 53 од Законот за средното образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79). Ре-
публичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај 1983 година, донеле 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Техно-
логија на месо и месни производи од Џанталески 
д-р Борислав, во издание на Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 
година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-94/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 
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429. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа (,Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование и вос-
питание ,(,,,Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА БОЕЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
нологија на боење и печатење од инж. Илија Сми-
лев и м-р Билјана Мангароска, во издание на Ра-
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-95/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

430. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспита,ние („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај ,1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Орга-
низација на земјоделските стопанства од Галев д-р 
Тодор, Арсовски д-р Богдан, Анаќиев д-р Борис и 
Крстевски дчр Владо, во издание на ООЗТ Кни-
гоиздателство „Наша книга" — Скопје, 1983 година. 

2. (Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, ООЗТ К,нигоиз-
дателство „Наша книга" и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „'Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-89/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

431. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на С,РМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГЕОМЕТРИ-

ЈА ЗА П КЛАС 
1. Се одобрува употребата на учебникот Гео-

метрија за II клас од Шапкарев Илија, Трајков 
Иван ,и Петровски Никола, во издание на ,Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". , 

Бр. 03-96/11 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

432. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ АЛГЕБРА 

ЗА II КЛАС с 
1. Се одобрува употребата на учебникот, Ал-

гебра за II клас од Tip енчев ски Глигор и Јанев 
Илија, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот' 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во аила од денот' на 
донесувањето, а ќе се објави во „(Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-97/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

433. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на 'СРМ" бр., 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование 'и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА 

ЗА II КЛАС 

1. Се одобрува употребата на учебникот Фи-
зика за II клас од Крстевски Крсто, Јанакијевиќ 
д-р Лилјана и Ивановски д-р Горѓи, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави вд „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-98/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 



,13 септември 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА CIPM Бр. 27 - Стр. 543 

434. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај, 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА ПРЕДЕЊЕ I И И ДЕЛ 

il. Се одобрува употребата на учебникот 'Техно-
логија на предење I и II дел од инж. Ванчо Браш-
нарски и инж. Делчо Лазаров, во издание на Ра-
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

. 3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,/Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-100/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

435. -
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45^80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ' бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седни-
ца, одржана на 6 мај 1983 -година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОПШТО 

ОВОШТАРСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Општо 
овоштарство од Ристовски д-р Боро и Групче д-р 
Миле, во издание на ООЗТ4 Книгоиздателство „На-
ша книга" — Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и 'наука, ООЗТ Книгоиз-
дателство „Наша книга" и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „'Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-93/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

436. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ МАШИНИ 

1. Се одобрува употребата ,.на учебникот Зем-
јоделски машини од Стаменков д-р Мите, во изда-
ние на ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга" — 
Скопје, 1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, ООЗТ Книгоиз-
дателство „Наша книга" и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-92/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

437. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Републичкиот педагошки совет, на VIII-та седни-
ца, одржана на 6 мај 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ЕНТОМОЛОГИЈА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Е т и -
мологија од Крушаровски м-р Симо, во издание на 
ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга" — Скопје, 
1983 година. 

2. Реше,нието да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, ООЗТ Книтоиз-
дателство „Наша книга" и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-91/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 

438. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45^80) 
и член 53 од Законот за средното образование и 
воспитание („Службен весник на СРМ" бр. 25^79), 
Републичкиот1 педагошки совет, на VIII-та седни-
ца, одржана на 6 мај 1983 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ СПЕЦИЈАЛ-

НО ОВОШТАРСТВО СО ПРЕРАБОТКА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Сле-
пија лно овоштарство со преработка од Степанов 
Боро, Наумовски/ Никола, Гушевски Александар и 
Боцевски Љубомир, во издание на ООЗТ Книго-
издателство „Наша книга" — Скопје, '1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, ООЗТ Книгоиз-
дателство „Наша книга" и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „'Службен весник 
ма СРМ". 

Бр. 03-90/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, с. р. 
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439. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („(Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на VIII-та седница, 
одржана на 6 мај 1983 (година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ ЗА I И П ГОДИНА 

il. Се одобрува употребата на учебникот Му-
зичка уметност за I и II година на насоченото об-
разование од Ортаков Драгослав, во издание на Ра-

ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — Скопје, (1983 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 03-99/1 
16 мај 1983 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко. с. о. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

278, 
Врз основа на член 37 од Статутот на Собра-

нието на Здружената СИЗ ,на физичката култура 
на град Скопје, а во врска со член 1 од Законот 
за начинот на располагање со вишоците на при-
ходите на Буџетот на општествено-политичките 
заедници и со вишоците на 'приходите на самоуп-
равните интересни Заед,ници во 1983 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 76/821), Собранието на 
Здружената СМз на физичката култура на град 
Скопје, на седницата одржана на 23 јуни 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ОД ЛИЧЕН 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД 
НА ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-
ТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АВГУСТ 

И СЕПТЕМВРИ 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонес од доход на ОЗТ се на-
малува од 0,16% на 0,14%. 

Стапката на придонес од личен доход од ра-
ботен однос се намалува од 0,25% на 0,23%. 

Член 2 
Стапките на придонеси од член 1 на оваа од-

лука ќе се применуваат за месеците август и сеп-
тември 1983 година. 

, Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

основното и средното насочено образование придо-
нес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по 
стапка од 0,13%. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
град Скопје" и ,.Службен весник на СРМ". 

Бр. 03-328 
1 август 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Душан Станимир овнќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ТИТОВ ВЕЛЕС 

279. 
Врз основа на Законот за начинот на распо-

лагањето на вишоците на приходи на интересните 
заедници во 1983 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 76/82) и" Законот за измени и допол-
нување за располагање на вишоците на приходи 
на интересните заедници во 1983 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/83), Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 29 јули 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА 
СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА - . ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Пресметковната стапка за здружување на сред-

ствата во Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Ти-
тов Велес, за 1983 година се менува и се утврду-
ва од бруто личните доходи на работниците вра-
ботени во: 

1. стопанска дејност, 1,64%, 
2. општествените дејности, 1,69%, 
3. самостојно вршење на стопанската и несто-

панската дејност, 0,45%, 
4. земјоделска дејност, 0,20%, 
5. граѓани и граѓанско-нравни лица, 0,45%. 

Член 2 
Намалувањето на пресметков,ната стапка се 

врши врз основа на Законот за располагање на 
вишоците на приходите на интересните заедници 
во 19183 година и е пресметано сразмерно на оства-
рените приходи по шестмесечната периодична 
пресметка во 1983 година. 

Член 3 
За основно и средно насочено образование пре-

сметковната стапка останува по Одлуката бр. 
t)2-41/3 од 23. II. 1983 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето и ќе се објави во „Службен гласник 
на Собранието на општината Титов Велес" и во 
,.Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 јануари 1983 год,ина. 

Бр. 99 
29 јули 1983 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Ангел Димов, с. р. 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Од страна на тужителот Валери Стефановски 

од C'KOnje, доцент на Факултетот за музичка умет-
ност — Скопје, до овој суд е поднесена тужба за 
измена на одлуката за доделување на дете, про-
тив тужената Емилија Дамјанова, со непознато 
живеалиште. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Со тужбата тужителот бара малолетното дете 
Галена Стефановска, родена на 9. VII. 1979 годи-
на да му биде доделена на чување и воспитување 
нему. 

Судот со решение од 4. XI. 1982 година, П. 
бр. 2034/82 на тужената и одреди привремен зас-
тапник. За привремен застапник и е одреден Ми-
хајло Стојановски, адвокат од Скопје. 

Се предупредува тужената дека привремениот 
застапник ќе ја застапува во постапката, се додека 
таа или нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека органот за старател-
ство не го извести судот дека и поставил стара-
тел. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VI. 
П. бр. 2034/82. (181) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 606 од 24. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-921-0-0-0 ја заниша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно об-
разование „Гоце Делчев", Д. ,О. — Валандово со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Дончев Борис, в. д. директор, без ограничува-
ње, а се запишува како нов застапник Борис Та-
невски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
606/83. (269) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 562 од I. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1148-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Средношколскиот дом „Бранко 
Станоевиќ", Ц. О. — Гостивар со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Поповиќ 
Т. Мирослав, в. д. директор, без ограничување, а 
се запишува како нов застапник Степановски 
Живко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 562/83. (270) 

Окруж-ниот стопански суд ЕО Скопје со реше-
нието Фи. бр. 603 од 24. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-703-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Иво Рибар Лола", Ц. О., с. Ростуша, Гостиварско 
со следните податоци: Се брише досегаш,ниот зас-
тапник Скилевоки Ристе, в. д. директор, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Топу-
зов-ски Ратко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 603/83. (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 568 од 18. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1464-0-0-0 ј̂ а запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застанување на Општинската самоуправна инте-

ресна заедница за физичка култура, со Ц. О., Гев-
гелија, ул. „Гевгелиски партизански одреди" бб со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Никола Јованов, секретар, а се запишува но-
виот застапник Ристо Терзиев, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 568/83. (272) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 567 од 18. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1474-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заед,ница за општествена заштита на децата 
- Гевгелија, плоштад „Слобода" бб со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Мари-
ка Караганова, секретар, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Ристо Терзиев, секре-
тар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 567/83. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 566 од 18. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1463-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата, со Ц. О., Гевгелија, 
ул. „Гевгелиски партизански одреди" бб со след-
ните податоци' Се -брише досегашниот застапник 
Никола Јованов, секретар, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Терзиев Ристо, се-
кретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 566/83. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 565 од 18. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1423-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за образование и наука — Гевге-
лија, со Ц. О., Гевгелија, ул. „Гевгелиски партизан-
ски одреди" бб со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Никола Јованов, секретар, 
без ограничување, а се запишува новиот застап-
ник Терзиев Ристо, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 565/83. (275) 

Окружниоа стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 223 од 29. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 23 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето — Битола со следните податоци: Заедни-
цата на станувањето - Битола ќе ја застапува 
дипл. правник Нове Јоновски, секретар, без ог-
раничување, 4 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Боро Радевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 223/82. (254) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 486 од 3: IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 486 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Домот за живеење, одмор и рекреација 
на пензионерите и трудовите инвалиди — Битола 
со следните податоци: Домот за живеење, одмор и 
рекреација на пензионерите и трудовите инвали-
ди 1— Битола ќе го застапува Станковски Глигур, 
управител, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Никола Лозановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 250/82. (255) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 640 од 2. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1778-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за управување и користење на па-
сишта и утрини, Ц. О. — Гевгелија со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Миле 
Шапкаров, претседател на Собранието, без ограни-
чување, а се запишува како нов застапник дипл. 
гр. инж. Тодор Југов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 640/83. (276) 

Окруж,ниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 681 од 13. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-221-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Кирил и Ме-
тодиј" со Ц. О., с. Орашец — Куманово со след-
ните податоци' Се брише досегашниот застапник 
Симоновски Милорад, директор, без ограничување, 
а се запишува новиот застапник Младенов Стојан, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 681/83. (277) 

Лице овластено за застапување е Ж и в и ќ Љу-
бомир, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 428/83. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 563 од 12. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1232-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и дејноста 
на Центарот за образование, стручно оспособува-
ње, преквалификација и производна работа „8-ми 
Октомври", Ц. О. — Крива Паланка со следните 
податоци: Досегашната фирма на Центарот за об-
разование, стручно оспособување, преквалифика-
ција и производна работа „8-ми Октомври", Ц. О. 
— Крива П а л а т а се менува, така што во иднина 
ќе гласи: Металски центар „8-ми Октомври", Ц. О 
— Крива Паланка. 

Досегашната дејност на работната организаци-
ја се проширува со: 

Основна дејност: 011320 — производство на ме-
тална, градежна и друга конструкција. 

Споредна дејност: 070123 — метална и елек-
тротекничка стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 563/83. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 428 од 26. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1832-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Макреш", Р. О., с. Ма-
креш — Куманово. 

Задругата е основана на Основачкото собра-
ние на ден 12. XII. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Станоевски С. Дра-
го — с. Макреш; Петковски Ж. Трајче; Стојески 
С. Александар; Попоски В. Борис; Величковски С. 
Војче; Живиќ Љубомир; Ивановски Душко; Алек-
совски А. Стојан; Цветановски С. Трајче; Лазаре-
ски М. Стојан; Додески Д. Новко; Петковски С. 
Живко; Цветковски С. Стојче; Алексовска Зорка; 
Станојевска Стојанка и Петковски А. Сандо, сите 
од с. Макреш, Куманово. 

Основни дејности: земјоделско производство во: 
— по л ј оде лството; 
— гр а дргарството; 
— овоштарството со производство на овошни 

садници; 
— лозарството; 
— сточарството; 
— другите гранки на земјоделското производ"1 

ство; 
— давање на земјоделски услуги. 
Споредни деј пости: 
— откуп, купување и продажба на земјоделски 

и други' производи; 
— снабдување со репродукционен и друг мате-

рии ал и со потрошувачки стоки, вклучително и гра-
дежни материјали на земјоделците; 

— селски туризам, домашни Ракотворби, до-
работка и преработка на земјоделски и други про-
изводи, сервиси за одржување на земјоделски ма-
шини и други апарати за домаќинството, угости-
телството и сл. 

Земјоделската задруга во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Задругата за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со средствата со 
кои располага. Ако овие средства не можат да ги 
подмират обврските на Задругата, за истите суб-
сидијарно одговараат здружените земјоделци, ос-
вен со земјоделското земјиште, до висината на 
средствата утврдени со Самоуправната спогодба 
за здружување на земјоделците во Земјоделската 
задруга, секоЈ здружен земјоделец до 2.000,00 ди-
нари, за секоја заклучена работа. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 629 од 3. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1376-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување и потпишување на Заедницата за 
вработување со Ц. О. — Македонски Брод, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Марковски Зоран, а се запишува како нов 
застапник Златевски Венче, секретар, без огра-
ничување. 

Од 'Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 629/83. (280) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 595 од 31. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1710-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за физичка култура, Ц. О. — Не-
готино, ул. „Јане Сандански" бб со следните по-
датоци: Досегашниот застапник Пане Шијаков, 
претседател на Извршен одбор, се брише, а се 
запишува како нов застапник Јовановиќ Коста-
дин, претседател на Извршниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 595/83. ' (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 575 од 16. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1000-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за социјална работа 
„Неготино" од Неготино, ул. „Маршал Тито" бб 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Мишева Васка, директор, а се запишува 
новиот застапник Иванова Ратка, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 575/83. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 445 од 16. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1829-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на Општинската заедница н^ здравството и здрав-
ственото осигурување, со целосна одговорност, ул. 
„Маршал Тито" бр. 190 - Неготино. 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Неготино е основана со 
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трансформација и прераснување на Основната за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Неготино, во состав на поранешната Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување на општините Титов Велес и Него-
тино во Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Неготино и тоа со 
одлуката за престанок на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Неготино, бр. 0211-757/9 од 28. XII. 1981 година од 
50 основачи. 

Основни дејности: 
140237 — самоуправни интересни заедници во 

областа на здравството. 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Неготино во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, утврдени со Самоуправната спогод-
ба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет1 со 
трети лица Општинската заедница одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Апостолов 
Петар Никола, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 445/83. (283) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 626 од 1. VI. 198,3 го,дина, на регис-
тарска влошка бр. 1-1166-2-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за филозофско-исто-
риски науки со ограничена солидарна одговорност 
на ООЗТ — Скопје, булевар ',,Крсте Мисирков" 
бб, ООЗТ Институт за национална историја — 
Скопје со огра,ничена солидарна одговорност, кеј 
„Димитар Влахов" бб со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник проф. д-р. Алек-
сандар Христов, а се запишува новиот застапник 
проф. д-р Данчо Зографски, директор, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 626/83. . (284) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 618 од 27. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-46311-13-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основ-
но воспитание и образование „Илинден", О. Сол. 
О. со ООЗТ - Скопје, ООЗТ - Централно основ-
но училиште „Лирија", с. Брест — Скопје со след-
ните податоци" Се брише досегашниот застапник 
на ООЗТ Јакуп Муса, в. д. директор, а се запи-
шува новиот застапник Ибраим Исмаил, директор, 
без ограничување. 5 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 618/83. (285) 

Окружниот стопански -суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 621 од 30. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1293-0-0-0 ја запиша во суд-, 
скиот регистар промената на седиштето — поб-
лиската адреса на Антикорозивната Југолеро-фар-
барока задруга „Колор", Ц. О. и ограничено емство 
— Скопје, ул. „Загребачка" бб со следните пода-
тоци: Досегашното седиште — поблиската адреса 
на Антикорозивната молеро-фарбарска задруга 
„Колор", Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. 
„Загребачка" бб се менува, така што во иднина 
ќе гласи' Антикорозивна мо л еро - фарбар с ка задру-
га „Колор", Ц. О. и ограничено емство — Скопје, 
булевар „АВНОЈ" бр. 70, населба Аеродром. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 62.1/83. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 576 од 17. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1724-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Молерофарбарската задруга „Скоп-
je" РО — Скопје, ул. „Наум Наумовски Борче" бр. 
62 со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Тушевски Павле, в. д. директор, а се 
запишува новиот застапник Спасовски Симијон, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 576/83. (287) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 585 од 19. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-3-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување1 на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош", О. Сол. О', 
со ООЗТ — (Скопје, ООЗТ Основно училиште „Ла-
зо Трновски" — Скопје, ул. „Радика" бр. 9 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Сурлаџиоски Драган, директор, а се запишува но-
виот застапник Ачовски Душан, директор, со не-
ограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 585/83. (288) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 586 од 19. V. 1983 година, на регис-
та,рска влошка бр. ,2-46-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Илинден" 
Р О, с. Петровец — Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Петкоски Бран-
ко, директор, а се запишува новиот застапник Ла-
лијќ Драгутин, в. д. директор, со неограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 586/83. (289) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 597 од 20. V. 1983 година, на регис-' 
тарска влошка бр. l-il830-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Универзитет „,Кирил и Методиј" — Фонд „Атанас 
Близ,наков", Ц. О. — Скопје, булевар „Крсте Ми-
сирков" бб. 

Фондот е основан со одлуката од 18. IV. 1977 
година. Основач е Атанас Близнаков од Гери — 
Ин дијана. 

Основни дејности:' стипендирање на студенти, 
кои покажуваат особени успеси во студиите. 

Фондот во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја, сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Фондот одговара со сите свои сред-
ства. 

Лица овластени за застапување се Атанас 
Близнаков, проф. д-р Драги Данев и Илија Пи-
перковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 597/83. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 624 од 30. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-800-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Гимназијата „Кочо Рацин", Ц. О. 
Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев" бр. 40 со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник Ду-
шан Џаџов, в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува Лилјана Бабунска, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ,Фи. 
бр. 624/83. ' (291) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 569 од 1. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-101-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Кирил Пеј-
чиновиќ", Ц. О. — с. Теарце — Тетово со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник: 
Шаркиновиќ Ариф, директор, а се запишува ка-
ко нов застапник Шаќири Џабир, директор, без 
огр аничув ањ е. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 569/83. (292) 

Окружниот стопа,нски суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 587 од 20. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1836-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на РО Пионерски дом 
„Јосип Броз Тито", Ц. О. во основање — Гевгели-
ја, ул. „7 Ноември" бб. 

Домот е основан со решението бр. 020И-112/1 
од 11. IV. 1983 година на Собранието на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за општес-
твена заштита на децата — Гевгелија. 

Основни дејности: 1210331 — пионерска дом. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица работната организација одговара со 
сиот свој имот. 

За обврските на РО сторени во правниот про-
мет со трети лица основачот одговара неограниче-
но солидарно. 

Лице овластено за застапување е Ѓошев Ни-
кола, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 587/83. (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 726 од 27. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1730-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Црноречие" 
со Р. О. с. Камен Дол, Кавадарци со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Коле 
Игњатовски, в. д. директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Коцев Благој, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 726/83. (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр. 724 од 28 VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1543-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за култура, Ц. О. — Кратово, ул. 
„Маршал Тито" бр. 1 со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Пешев Јордан, сек-
ретар, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Арсов Ранко, секретар, без ограничу-
вање. а 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 724/83 (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 712 од 17. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-637-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Спомен домот на културата „Ко-
чо Рацин" — во изградба — Кичево со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Бошко 
Тренески, в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува како нов застапник Мито Спасески, 
привремен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански с,уд во 'Скопје, Фи. 
бр. 712/83. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 314 од 13 VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-/1748-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Центарот за 
социјална работа „Илија Игески Цветан", Ц. О. 
Македонски Брод. 

Центарот е основан од страна на Собранието 
на општината Македонски Брод со одлука бр. 
02-1397/1 од 20. VII. 1977 година. 

Основни дејности: 130240 — социјални работи. 
Во правниот промет со трети лица Центарот 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

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

Божана, в. д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 314/83. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 710 од 17. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-437-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Единство" со Ц. О. Македонски Брод со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Не-
делко Трајаноски, директор, без огра,ничување, а 
се запишува новиот застапник Дабеска Јованка, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 710/83. (299) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 682 од 15. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1610-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Инсталатерската договорна орга-
низација на здружен труд „Хидромонт", Ц. О. Не-
готино, ул. „Аџо Аџиилов" бр. 14 со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Трајче 
Јовановски, в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува како нов застапник Пиштолов Димитар, 
работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 682/83. (300) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 733 о-д 29. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1708-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Китка", Р. 
О., с. Батинци — Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот овластен застапник Беху-
дин Дупљак, в. д. директор, без ограничување, а 
се запишува новиот застапник Трајко Цаневски, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 733/83. (301) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 653 од 10. VI. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-267-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО - - Републички завод за уна-
предување на социјалните дејности Ц. О. — Скоп-
је, ул. „11 Октомври" бр. 42-а со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Пипан 
Алојз, директор, а се запишува новиот застапник 
д-р Радомир Петроски, директор, без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 653/83. ' (302) 



IS септември 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 27 - Стр. 549 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр, 517 од 6. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1457-0-0-0 за запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за старосно осигурување на земјо-
делците, со Ц. О. Гевгелија, ул. „7 Ноември" бр. 
2 со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Андон Тасев, секретар, а се запишува 
новиот застапник Петкова Нада, секретар, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 517/83. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 48(1 од 19. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-362-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Комби-
нираната детска установа „Детска радост", Ц. О. 
Гостивар, ул. ,,Беличица'' бр. 49, со следните по-
датоци: Досегашната фирма на Комбинираната дет-
ска установа „Детска радост", Ц. О. Гостивар ул. „Бе-
личица" бр. 49 се менува, така што во иднина 
ќе гласи: Работна организација за згрижување и 
воспитание „Детска радост", Ц. О. Гостивар, ул. 
„Беличица" бр. 49. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 481/83. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 515 од 7. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1518-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита со Ц. О. Гевге-
лија, плоштад „Слобода" оо следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Брламов Ангел, 
претседател, а се запишува новиот застапник Пет-
кова Нада, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 514/83. (224) 

ресна заедница за социјална заштита — Кратово 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Николова Калинка, в. д. секретар, а се за-
пишува за нов заста,пник Тихомир Николовски, 
секретар, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 418/83. (227) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. bp. 526 од 12. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1458-0-0-0 Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата, 
Д. О. — Кратово, ул. „Маршал Тито" бр. 1 со след-
ните податоци: Се брише- досегашниот застапник 
Ристова Влагоротка, секретар, а се запишува како 
нов застапник Арсов Ранко, секретар, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански су,д, во Ско,пје, Фи. 
бр. 52b/83. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ФИ. бр.' 528 од 5. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр, 3-1365-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата на основното образо-
вание со Ц. О. Македонски Брод со следните" по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Мишков-
ски Боривоје, секретар, а се запишува новиот зас-
тапник Змејковски Славко, секретар, без ограни-
чување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 528/83. (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 515 од 7. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр, 3-1477-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото 
осигурување, со Ц. О'. Гевгелија, ул. „7 Ноември" 
бр. 2 со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Андон Тасев, секретар, а се запишува 
новиот застапник Петкова Нада, секретар, без ог-
раничување. 

Од Окружнгот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 515/83. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 512 од 28. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1660-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа „7 
Септември", Ц. О. — Македонски Брод со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Нас-
теска Трајанка, в. д. директор, а на нејзиното 
место се запишува застапникот Србиноски Драган, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 512/83. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 516 од 6. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-15-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување ,на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница, Гев-
гелија, плоштад „(Слобода" бб. со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Андон Та-
сев, секретар, а се запишува новиот застапник 
Петкова Нада, секретар, без ограничување. 

(Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 516/83. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 536 од 9. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-46-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Земјо-
делската задруга Долни Полог" Р. О. — Скопје, 
ул. „Томе Пурев" бр 11 со следните податоци: До-
сега,шната фирма на Земјоделската задруга „Дол-
ни Полог", Р. О'. — Скопје, ул. „Томе Пурев" бр. 
П се менува, така што во иднина ќе гласи: Зем-
јоделска задруга „Земпроизвод", Р. О. — Скопје, 
ул. „Томе Пурев" бр. 11. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 536/83. (231) 

Окружниот стопански суд во ,Скопје со реше-
нието Фи. бр. 418 од 13. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1481-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-

Окружниот стопански суд во (Скопје со реше-
нието Фи. бр. 529 од 7. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-46-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Илинден" 
Р. О. с. Петровец — Скопје со следните податоци: 
Досегашниот застапник Петковски Бранко, в. д. 
директор, се запишува како директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 529/83. (232) 
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Окружниот1 стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 554 од 10. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1188-0-0 ја запиша во суд-
скиот, регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј" 
— Скопје, Универзитетски центар за математичко-
технички науки — Скопје, ООЗТ Факултет за 
металургија, Скопје ул. „Руѓер Бошковиќ" бр. 16 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник д-р Нада Филиповска, декан, а се запи-
шува новиот застапник д-р Јован Митковски, де-
кан, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 554/83. ' (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 261 од 10. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка ,бр. 1-1343-5-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот на Р. О. за 
трговија „Трескакомерц", Н. Сол. О., со ООЗТ — 
Скопје, ООЗТ за трговија со мебел и друга опрема 
за домаќинството на големо „Тргомебел" Н. Сол. 
О. — Скопје со следните податоци - Досегашниот 
назив на ООЗТ за трговија со мебел и друга опре-
ма за, домаќинството на големо „Тргомебел", Н. 
Сол. О. — Скопје се менува, така што во иднина ќе 
гласи: Работна организација за трговија ,, Треска " 
комерц", Н. Сол. О. со ООЗТ - Скопје, ООЗТ за 
трговија со мебел и друга опрема за домаќинство-
то на големо и мало „Тргомебел", Н. Сол. О. — 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 130. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 261/83. " (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 542 од 12. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1021-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Браваро-вагарската задруга „За-
гар", Р. О. — Скопје, ул. „Бихачка" бр. 12 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Спасовски Јован, в. д. директор, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Славковски 
Трајко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 542/83. (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 492 од 28. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1828-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Електроинсталатерската сервисна задруга „Ампер", 
Р. О. — Скопје, кеј „13 Ноември", кула 2/9. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
со Самоуправната спогодба за основање од 30. III. 

'1983 година. 
Основачи на задругата се: Бошков Коста Час-

лав — Скопје, ул. „Гимиџијска" бр. 134-а, л. к. 
бр. 648539 — ОВР Скопје; Стојанов Митре Горѓи 
од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 25/6, л. к. бр. 
439665 — СВР — Скопје; Николовски Трајко Вла-
до — Скопје, ул. „Чаир" зграда 63/1 стан 3, л. к. 
бр. 35540 — ОВР — Скопје; Митрев Миле Петар 
— Скопје, ул. ,,Коце Металец" бр. 102, л. к. бр. 
687343 — СВР — Скопје и Игњевски Љупчо — 
Скопје, ул. „Јане Сандански" бр. 74/11, л. к. бр. 
655799/82 — СВР - Скопје. 

Основна дејност: Електроинеталатерска (инста-
латери на електрични водови, лифтови, светлечки 
реклами и др.). 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските. направени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

13 септември 1983 

Здружените задругари за обврските на задру-
гата, направени во правниот промет со трети лица, 
одговараат со ограничено емство во висина на 
здружениот влог од 3.000,00 динари. 

Л,ице овластено за застапување е Бошков Час-
лав, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 492/83. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 559 од 11. V. 19i83 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1599-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Договорната организација на здру-
жен труд на градежни и завршни работи во гра-
дежништвото „Шар", Ц. О1, с. Селце — Тетово со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Хатип Беџет, работоводител, без ограничува-
ње, а се запишува како нов застапник Асени Ваи-
дин, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 559/83. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 488 од 6. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-8-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Ц. О. — Скопје — Основна заедница 
— Тетово со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Момир' Мерџановски, секретар, 
а се запишува новиот застапник Ристо Савевски, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 488/83. (238) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 271 од 22. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 16 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за физичка култура — Битола со следните 
податоци: Врз основа на чл. 86 точка 13 од Стату-
тот на ОСИЗ за физичка култура, застапник' на 
заедницата е секретарот Јован Димко Кочанков-
ски. 

Обемот на овластувањата и одговорноста е ут-
врдена со Статутот на Заедницата и Законот. 

(Му престанува овластувањето на ' Благој Хрис-
товски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 271/82. ' (252) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 252 од 6. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 36 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата — Битола 
со следните податоци: Врз основа на чл. бб од 
Статутот на ОСИз за општествена заштита на де-
цата, застапник на Заедницата е секретарот Бо-
жидар Н,икола Раковски. 

И престанува овластувањето на Јорданка 'За -
хари Андреевска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 252/82. (253) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



IS септември 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 27 - Стр. 15 

КОНКУРСИ 
(Врз основа на член 79 од Законот за (изград-

ба на инвестициони објекти ^„Службен весник на 
СРМ" бр. 15/83), ЗИК „Прилеп" - Прилеп т 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за отстапување изградба на инвестициони ра-
боти 

Предмет на инвестиционите работи се овчар-
ници (три модула на три посебни локации) со 
нивните придружни објекти. 

Објектите се лоцирани во Мариово. 
Пресметковната вредност на работите изнесу-

ва оса 18.700.000,00 динари. 
Цените^ во понудата ќе бидат по единица мера 

и истите ќе бидат фиксни, а нивното променува-
ње не може да стане по ниеден основ. 

Заинтересираните организации техничката до-
кументација и другите услови на изведувањето 
можат да ги видат секој работен ден во простории-
те на ЗИК „Прилеп" — Прилеп, РЗ Заеднички 
служби на ул. „Марксова" бб — Прилеп каде што 
ќе добијат и други појаснувања. 

Р О К О Т на изградбата на објектите е 3 (три) 
месеци сметано од денот на воведувањето во ра-
бота. 

Заинтересираните своите понуди, запечатени 
во плик, да ги достават во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавувањето на конкурсот на 
назначената адреса. 

Понудувачите можат да истапат и со свој 
преглед за промена на поедини конструктивни еле-
менти, а со цел да се добие поевтина понуда. 

За резултатите од конкурсот односно за која 
понуда инвеститорот ќе се одлучи, заинтересира-
ните ќе бидат писмено известени во рок од 7 (се-
дум) дена сметано од денот на завршувањето на 
конкурсот. 

Советот на Економскиот факултет „Скопје" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на наставник, на Економ-
скиот факултет во Скопје по предметот ТЕОРИЈА 
НА БИЛАНСОТ СО АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕ-
ТО НА ОЗТ, во редовен работен однос на неопре-
делено работно време 

Условите за избор — реизбор се определени 
со Законот за високото образование и Статутот 
на Економскиот факултет во 'Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Економскиот факултет во СкопЈе во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование и 

доказ за академски степен на науки; 
— куса биографија; 
— список на на.учни и стручни трудови и. по 

еден примерок од истите. 
Непотполните и ^благовремените пријави не-

ма да се земаат во разгледување. 

Работничкиот совет на Работната организација 
за шумарство, дрвна индустрија и пластика 
„ПРЕСПА" — Ресен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на индивидуален работово-
ден орган директор на работната организација 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено шумарски факултет; 

- - да имаат 6 години работно искуство и тоа 
па раководно работно место, 

— да поседуваат морално-политичил квалите-
ти за вршење на работната функција; 

— да не се под истрага; 
— да не се осудувани за кривични дела по 

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

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

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

јавувањето во дневниот печат 
Молбите со потребната документација да се 

достават на адреса: РО за шумарство, дрвна ин-
дустрија и пластика „ПРЕСПА" — Ресен, со доз-
нака за конкурсната комисија. 

Некомплетираните и ненавремено пристигна-
тите молби нема да бидат земени предвид при 
разгледувањето. (322) 

Врз основа на член 94 од Статутот на ООЗТ 
,.Кристалограверница — Кратово" од Кратово, Ра-
ботничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работоводен орган — директор 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работните односи, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат завршено ВС или СОС — маши-
нец, технолог или хемичар со работно искуство 
од шест години по завршувањето на соодветното 
образование; 

— да не постои забрана по член 511 од ЗЗТ; 
— да поседуваат организаторски способности; 
— да поседуваат општествено-политички и мо-

рални квалитети; 
Пријавите со комплетната документација се 

доставуваат до ООЗТ „Кристалотраверница — 
Кратово'' од Кратово до Работничкиот совет. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомплетната документација нема да биде 
земена во разгледување. 

Кандидатите ќе бидат известени во рок од 
осум дена по извршениот избор. ((323) 

Врз основа на член 25 од Законот за јавното 
правобранител ство^ („Службен весник на СРМ" бр. 
9/77 и 46/82) и член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 
46/82), Комисијата за избори и именувања на Со-
бранието на општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на претседател на Оп-

штинскиот суд во Гостивар и јавен правобранител 
на општината Гостивар 

1. Кандидатите за претседател на Општински-
от суд покрај општите услови треба да ги испол-
нуваат и условите предвидени во член 91 од Зако-
нот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/79). 

2. Кандидатите за општински Јавен правобра-
нител покрај општите услови треба да ги испол-
нуваат условите предвидени во член 24 од Зако-
нот за јавното правобранителство („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/77). 

3. Пријавите со потребните документи канди-
датите да ги достават до Собранието на општината 
Гостивар — Комисија за избори и именувања во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во вес-
никот „Нова Македонија". '(324) 
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СОДРЖИНА 
Одлука за ослободување од плаќање да-
нок од доход и за насочување на сред-
ствата од данокот од доход на организа-
циите на здружениот труд за 1983 година 537 
Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување на Одлуката на по-
стојните тарифни ставови за продажба 
на електрична енергија на прагот на 

I преносот и на прагот на дистрибуцијата 537 
Решение за разрешување од должност 
советник на претседателот на Републич-
киот комитет за општостопански работи 
и пазар — — — — — — — — — 538 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 196/82, од 27 април 1983 година 538 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 49/83 од 29 Јуни 1У183 година 538 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 138/82 од 2,7 април 1983 година 539 

1 Одлука на Уставниот суд на Македони-
ј а , У. бр. 223/82 од 27 април 1983 година 540 
-Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 235/82 од 13 Јули 1983 година 540 
Решение за одобрување на учебникот 
Основи на техниката и производството 
за IV одделение — — — — — — 541 
Решение за одобрување на учебникот 
Читанка за VIII одделение на албански 

Иазик — — — — — — — — — 541 
I Решение за одобрување на учебникот 
I Читанка за VII одделение на албански 
разик — — — — — — — — — 541 
Решение за одобрување на учебникот 

^Технологија на месо и месни производи 541 
Решение за одобрување на учебникот 
Технологија на боење и печатење — — 542 
Решение за одобрување на учебникот 
Организација на земјоделските стопан-
ства — — — — — — — — — 542 
Решение за одобрување на учебникот 
Геометрија за II клас — — — — — 542 
Решение за одобрување на учебникот 
Алгебра за II клас — — — — — — 642 
Решение за одобрување на учебникот 
Физика за II клас — — — — — — 542 
Решение за одобрување на учебникот 
Технологија на предење I и II дел — 543 
Решение за одобрување на учебникот 
Општо овоштарство — — — — — 543 
Решение за одобрување на учебникот 
Земјоделски машини — — — — — 543 
Решение за одобрување на учебникот 

i Етимологија — — — — — — — 543 

(Решение за одобрување на учебникот 
'Специјално овоштарство со преработка 543 

/Решение за одобрување на учебникот 
Музичка уметност за I и II година — ' 544 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

, СКОПЈЕ 
/ Одлука за намалување на стапките на 

придонесите од доходот на ОЗТ и од ли-
чен доход од работен однос како приход 
на Здружената СИЗ ,на физичката кул-
тура на град Скопје за месеците август 

\ и септември 1983 година — — — — 544 
I ТИТОВ ВЕЛЕС 

Одлука за намалување на пресметков-
ната стапка за здружување на средства 
во Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на де-
цата — Титов Велес за 1983 година — 644 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
располага со следните изданија: 

УСТАВ НА СФРЈ 
— со амандмани — 
УСТАВ НА СРМ 
— со амандмани — Дена 150 динари 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
— со објаснувања и судска практика — 

Цена -300 динари 

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

Цена 200 динари 

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
— со објаснувања - Цена 230 динари 

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

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

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

Цена 45 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание - Цена 90 динари 

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
— со објаснувања — Цена 160 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања Цека 85 динари 

ЗНАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ 
за периодот од 1981 до 1985 година 
— со експозе — Цена 98 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цепа 46 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Цена 80 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СРМ 
Цена 245 динари 

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

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

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

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

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

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


