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304. 
(Врз основа на член 376, алинеја 8 од Уставот 

на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за 
помилување, Претседателството на СРМ, на седни-
цата одржана на 13 Јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Ѓорѓиевски Гуро Љубе, од Крушево, 
2. Митровски Вандо Трајко, од с. Косматац, 
3. Аљити Аљит Џелал, од с Радуша, 
4. Грендов Васил Борислав, од Струмица, 

.5. Пендовски Димитар Милан, од Скопје, 
в. Хаџи-Тосев Драги Горѓи, од Струмица, 
7. Василевски Нико Стојле, од Пробиштип, 
8. Спасов Јован Здраве, од с Канче, 
9. Ajpoа Амдин Муадин, од с. Грешница. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе- . 

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

1. Мемедоска Мерсим СафиЈа, од с. Октиси, 
2. Мицев СтоЈан Јордан, од с. Ново Село. 

III 
Изречената казна затвор во траење од в месе-

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

1. Исмаиловска Абдула Фадила, од с. Чифлик, 
2. Зекировски Мурат НиЈази, од с. Пресил, 
3. Аризановски Јованче Никола, од с. Рамен. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 2 годи-

ни се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 3 години ме 
стори ново кривично дело на: 

1. Гаштевски Лазар Миле, од Битола. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 4 месеци, на: 
1. Димовски Ристо Никола, од Титов Велес. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за б месеци' на:. 
1. Трајковски Петар Љупчо, -од Скопје 
2 Драгутиновиќ Борко Миодраг, од с. Марена, 
3. Исмаили Ризаи Ќамил, од с Горно Лисиче. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на. 
1 Мустафов ЗиЈадин Фета, од Штип. 

VIII 
Правната последица на осудата се укинува на' 
1. Шујдовиќ Букосав Верољуб, од Кичево. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-504 
13 јуни 1983 година 

Скот е 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

305. 
Врз основа на член 36 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. '50/82), Извршниот совет на 
Собранието на (СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА И Р Ж ОД РОДОТ ВО 

1983 ГОДИНА 

г1. На организациите на здружениот труд од те-
риторијата на СР Македонија кои вршат откуп и 
преработка на пченица и р'ж, за купените коли-
чества пченица и р'ж до 31 декември 1983 година 
им се исплатува премија во износ од 1,00 динар на 
килограм, под условите пропишани со оваа одлука. 

2. Организациите на здружениот труд од точ-
ка 1 на оваа одлука ја остваруваат. премијата под 
услов пченицата и р'жта да ги купуваат по зголе-
мена цена од 1,00 динар на килограм над утврде-
ната највисока цена на ниво на земјата. 

3. Премијата ќе ја исплатува Службата на оп-
штественото книговодство, по барање од организа-
циите на здружениот труд од точка 1 на оваа од-
лука, најдоцна до 31 декември 1983 година. Кон 
барањето се доставува и д^раз дека плаќањето 
на пченицата и р'жта е извршено според предви-
дените услови во точка 2 од оваа одлука. 

4. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии и 
претседателот на Републичкиот комитет за општо-
стопански работи и пазар, по потреба, ќе го про-
пише начинот на остварувањето и исплатата на 
премијата. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за премија 
на пченица и р'ж за родот во 1983 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр 4/83). 

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

Бр 23-1100/1 
22 Јуни 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, с. р, 
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306. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1983 годи-
на („Службен весник на СРМ" бр 50/82), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонка донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО 

1 На организациите на здружениот труд кои 
се занимаваат со промет на брашно или со произ-
водство на леб на територијата на СР Македонија, 
за купените количества брашно тип „500" и „850" 
од организациите на здружениот труд од другите 
социјалистички републики и социјалистички авто-
номни покраини од 1 јули 1983 година до 31 де-
кември 1983 година и предадени во Републиката, 
им се исплатува премија по 1,25 дин/кгр 

2 Исплатата на премијата од точка 1 на оваа 
одлука се врши црз основа на книговодствена еви-
денција на организациите на здружениот труд 

3 Барањето за исплатата на премијата од точ-
ка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на 
општественото книговодство ОК,он барањето се д о с -
тавува препис од фактурата за купените количе-
ства брашно 

4 Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на 
СОЦИЈ а листичка Република Маке дони ј а". 

Бр 23-1087/1 
22 јуни 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с р 

307. 
Врз основа на член 16 од Законот за извр-

шување ' на Републичкиот буџет за 1983 година 
(„Службен весник на СРМ" бр 50/82), а во соглас-
ност со член 2 од Договорот за организиран откуп 
на пченица и р'ж од родот на 1983 година, склу-
чен на 16 ЈУНИ 1983 година, меѓу Сојузниот извр-
шен совет и извршните совети "на социјалистички-
те републики и социјалистичките автономни по-
краини, Извршниот совет на (Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПРОИЗ,-

ВОДСТВО И ОТКУП НА ПЧЕНИЦА И Р'Ж ОД 
РОДОТ ВО 1983 ГОДИНА 

1 За стимулирање на производството и отку-
пот на пченица и р'ж од родот ,во 1983 година, на 
организациите на здружениот труд од СР Ма,ке-
донија што вршат откуп и преработка, за отку-
пените количества пченица и р'ж до 31 декември 
1963 година од подрачјето на СР Македонија, им 
се исплатува по 1,00 динар на килограм надомес-
ток на трошоците на име употребени вештачки 
ѓубриња 

2 Надоместокот од точка 1 ќе се исплати до-' 
колку организациите од точка 1 на оваа одлука „ 
при откупот на производителите од своите сред-
ства им исплатат уште по 1,00 динар на килограм 
за откупените количества пченица и р'ж на име 
надоместок на трошоците за комбаЈнирање 

3 Надоместокот од точка на оваа одлука \ќе 
го исплатува Службата на општественото книго-
водство по бараше - од организациите на здруже-
ниот труд, најдоцна до 31 декември 1983 година 
Кон барањето се доставува и доказ дека на про-
изводителите им е исплатен надоместокот од точки-
те 1 и 2 на оваа одлука 

4 Надоместокот од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува од средствата на Републичкиот буџет 
за 1983 година, Раздел 63, Позиција 606. 

5 Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во сог-
ласност со републичкиот секретар за финансии и 
претседателот на Републичкиот комитет за општо -
стопански работи и пазар, по потреба, ќе го про-
пише начинот на остварувањето и исплатата на 
надоместокот 

6 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија" 

Бр 23-1101/1 
22 јуни 1983 година 

'Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с р. 

308. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење 

на паричните средства на Републиката и на оп-
штините како депозит во Народната банка на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр 42/77), 
а по претходно мислење на Народната банка на 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ 
СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИ-
НИТЕ ВО 1983 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО 

ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските на-

мени, начинот и условите за користење на слобод-
ните парични средства на Републиката и општи-
ните во 1983 година што се водат како депозит во 
Народната банка на Македонија 4 

Член 2 
Слободните парични средства од член 1 на 

оваа одлука, по одбивањето на 5% од вкупните 
средства што ќе служат како резерва на Народна-
та банка на Македонија, ќе се користат преку де-
ловната банка за кредитирање на следниве намени' 

1) за продажба на опрема, ме-
тални конструкции и мон-
тажни работи на домашниот 
пазар и во странство,4 во из-
нос од 150,0 мил динари 

2) за создавање залихи на ме-
со во жив добиток, во износ 
од 70,0 мил. динари 

3) за откуп на ^земјоделско 
земјиште, во износ од 60,0 мил динари 

4) за обезбедување на репуб-
лички стоковни резерви, во 
износ, од ' 300,0 мил динари 

5) за обртни-средсва на СОЗТ 
„ на „Електростопанство на 

Македонија" 195,0 мил динари 
6) остатокот од средствата, ка-

ко и привремено неангажи-
раните средства од точките 
1 до 5, ќе се користат за те-
ковна ликвидност на делов-
ните банки 

,Деловната банка од став 1 на ОВОЈ член ќе ја 
определи со одделна одлука Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија (Извршниот совет). 
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Член-3 
Кредитите за намените од член 2 на оваа од-

лука ќе им се одобруваат на крајните корисници 
според следниве услови' 

— за намените од точките 1 и 2, со рок на 
враќање од 3 години, 

— за намената од точка 3, со рок на враќање 
од 4 години и 

— за намените од точките 4 и 5, со PQK на вра-
ќање од 6 месеци 

Член 4 
На одобрените средства деловната банка (ќе 

плаќа камата во "висина од 8% годишно, од 1 I 
1983 до 31. XII. 1983 година " -

Приходите од каматата од став 1 на ОВОЈ член 
'ќе -се користат за републички стоковни резерви 

Член 5 
Висината на каматата на кредитите што делов-

ната банка ќе им ги одобрува на крајните корис-
ници ќе се утврди со договор меѓу Извршниот со-
вет и деловната банка. Договорот, во името на 
Извршниот совет, ќе го склучи републичкиот се^ 
кретар за финансии 

Член 6 
'Одобрените кредити за експропријација на зем-

јиште и за изградба на културни домови ќе се 
вратат во рок од 4 години, почнувајќи од 1 де-
кември 1983 година, со каматна ставка од 40/о 

Член 7 
(Пресметувањето и плаќањето на каматата од 

членовите 5 и 6 на оваа одлука ќе се врши де-
курзивно, по истекот на 3 месеци од денот на 
користењето на средствата 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр 23-11007/1 
i) јуни 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
f 4 Кочо Тулевски, с р 

309. 
Врз основа на член 172 став О, од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА? ДИРЕКТОРОТ 
h A РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШ-
ТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МА-
ТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

За заменик на директорот на Републичкиот за-
вод за судски вештачења во областа на „финансии-
те, материјалното работење и сообраќајот, се име-
нува "Софронија Јанкуловски, директор на Работ-
на!^ заедница — Заеднички служби при РО „Сла-
вија" увоз-извоз — CKonje. 

Бр 17-889/1 
12 мај 1983 година 

Скопје 

Потпретседател 
' на Извршниот совет, 

Тахир Кадриу, с р. 

ПО. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција7 
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

За заменик на директорот на Републичкиот за-
вод за статистика се именува Стеван Петревски, 
директор на Центарот за електронска обработка на 
податоци во Стопанска банка — Здружена банка 
Скопје. 

Бр 17-662/2 
12 Maj 1983 година 

Ckonje 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р 

311 
Врз основа на член 83 од Законот за Изврш-

ниот совет на 'Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 43/81), Извршниот совет на Собранието на Cb-
циј а листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста виши советник во 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Кице Најдовски со 31 
маЈ 1983 година поради исполнување на услови за 
пензија 

Бр. 17-914/1 
20 Maj 1983 година 

CKonje 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с р 

312. 
Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 

највисоките износи за патните, дневните и други-
те трошоци на работниците во републичките орга-
ни на управата („Службен весник на СРМ" бр 
36/81), Комисијата за кадровски и административ-
ни прашања на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-

МЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД 
СЕМЕЈСТВОТО 

1 Надоместокот на трошоците за одвоен жи-
вот од семејството, на работниците во републич-
киве" органи на управата и во републичките орга-

и ма функционерите и раководните ра-
ботници ЈИТО ги именува односно назначува и раз-
мешува од ^должност Извршниот совет се утврдува 
во мзнос од 6 000 динари месечно 

2 Со влегување во сила на оваа одлука, прес-
танува да важи Одлуката на Комисијата за кад-
ровски и административни прашања 6poj 17-731/1 
од 5 IV 1982 година ^ 

^ 4 Оваа Одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 Maj 1983 година. 

Бр 17-985/1 
31 маЈ 1983 година Претседател, 

Скопје Андов Мојсов, с р 
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313. 
Врз основа на точка б од Одлуката за пре-

мија за кравјо и овчо млеко во 1983 година 
(„Службен весник на СРМ" број 11/83), претседа-
телот на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, во согласност со Ре-
публичкиот секретаријат за финансии донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ К ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ПРЕМИЈАТА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

1 Производителите на м,леко ја остваруваат 
премијата од точка 1 од Одлуката за премија за 
кравјо и овчо млеко во 1983 година, на начинот и 
постапката утврдени со ова упатство 

2 Организацијата на здружен труд односно 
земјоделската задруга, да остварува премијата за 
млеко од точка 1 од Одлуката, по барање што го 
поднесува до Службата на општественото (книго-
водство кај кода има жиро сметка. 

3 Индивидуалните производители ја оствару-
ваат премијата на млеко, произведено во коопе-
рација, преку организација лга здружен труд од-
носно земјоделска задруга со која склучиле дого-
вор за производство на млеко во кооперација. 

4. Кон барањето за премија се прилага: 
— извод од книговодствената евиденција за ко-

личините произведено млеко од сопствено произ-
водство во КОЈ а е назначен пдоцентот на млечната 
маст; 

— извод од книговодствената евиденција за 
откупено свежо млеко произведено во коопераци-
ја, врз база на приемници^ во кои треба да би-
дат назначени количините на млеко и процентот 
на млечната маст 

Изводот од алинеја два на оваа точка се из-
готвува врз база на приемниците за откуп на мле-
кото и списокот потпишан од индивидуалните про-
изводители од кои се откупува млекото; 

— препис од потврдата издадена од ООЗТ Ин-
ститут за сточарство за уредно (водење на контро-
лата на производните својства и матичното книго-
водство и за вршење селекција кај кравите и 
овците. 

5. Барањето за премија се поднесува најдоцна 
до 31 јануари 1984 година за млекото што е про-
изведено и испорачано до 311. ХН 1983 година. 

6. Исплатата на премијата ја врши Службата 
на општественото книговодство. 

7. Организациите односно земјоделските задру-
ги од точка 3 на ова упатство, премијата на инди-
видуалните производители им ja исплатуваат нај-
доцна 15 дена по остварувањето на премијата. 

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 април 1983 година. 

Бр. 08-1284/3 
30 мад 11983 година Претседател 

Скопје на Репуб.пичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж. Христо Христоманов, с. р 

314. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа' на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 11 маЈ 1983 година, до- , 
несе 

О Д Л У К А 
1 СЕ УКИНУВААТ член 27 точките 1, 2, 3, 4 

и 5 член 28 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка, донесен од 
работниците на Центарот за социјални работи „Ки-
чево" во Кичево со референдум одржан на 20 но-
ември 1981 година. 

(2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Центарот за социјални работи 
„Кичево" во Кичево на начин предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членовите 27 и 2Џ од 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната уставност и законитост. 

4. На седницата 'Судот утврди дека со член 27 
од оспорениот правилник, покрај утврдените осно-
ви, се врши вреднување на работите и работните 
задачи на работниците и за (jl) завршен признаен 
курс или други форми на образование што е од 
интерес за поквалитетно извршување на работни-
те задачи — со 20 до 40 бода, (2) стекнување на 
звање стручен соработник, самостоен стручен со-
работник или советник — со 30 до 50 бода, и (3) 
извршување на работните задачи вон определби-
те од актот за внатрешна организација и система-
тизација на работите и работните задачи или ако 
Центарот не е во состојба да го здружи трудот со 

^работниците кои треба да извршуваат особено сло-
жени задачи поради немање на средства, дефици-
тарност на стручни кадри или заради поголема 
економичност и рационалност во трошењето на 
средствата — со 20 до 70 бода Од текстот на овој 
член произлегува дека работите и работните за-
дачи на работниците во Центарот се вреднуваат 
вон предвидениот основ сложеност, т.е. според об-
разованието и звањето, како и според дефицитар-
носта на стручните кадри односно паради заштеди 
на средства 

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд е предвидено придонесот на работникот во 
работата да се утврдува зависно од квантитетот и 
квалитетот на работата, земајќи ги предвид особе-
но обемот и сложеноста на работата. 

Со оглед на тоа што сложеноста, како основ, во 
себе веќе ја содржи стручната подготовка (образо-
вание и звање), а член 27 предвидува дополнител-
но вреднување на работите и работните задачи и 
според стручната подготовка, произлегува дека 
оваа одредба таа подготовка ја предвидува како 
посебен! и самостоен основ и дека двојно ја вред-
нува. Поради тоа, Судот утврди дека член 27 на 
Правилникот во точките 1, 2, 3, 4 и 5 не е во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
и резултатите на трудот, утврдено во член'' 22 од 
Уставот на 'СР Македонија и во член 126 од За-
конон за здружениот труд и дека е во спротивност 
со член 126 и 129 став 3 на ОВОЈ закон Освен тоа, 
оваа одредба е противуставна и незаконита и по-
ради тоа што вреднувањето на додатните основи 
(стручна подготовка и звање, како и дефицитар-
носта на стручните кадри и заштеди на средства-
та), го врши во распон без определени мерила, што 
не е во согласност со член 23 од Уставот на СР 
Македонија и е во спротивност со член 127 од За-
конот за здружениот труд. 

Со член 28 ЈОД истиот Правилник е предвидено 
работниците кои се пред пензионирање, доколку со 
тоа ќе се најдат во неповолна материјална полож-
ба, да имаат право на зголемување на личен до-
ход -до 13% од основицата на бодовите во двете 
години пред пензионирањето Од тоа произлегува 
дека со оваа одредба на работниците две години 
пред нивното пензионирање им се вреднуваат ра-
ботите и работните задачи вон утврдените основи 
и мерила и'независно од нивниот придонес, пора-
ди што таа не е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот и резултатите на 
трудот. 

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

У бр. 208/82 
13 маЈ 1983 година 

Скотле Претседател 
г на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 
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315. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за соновите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
20 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
1 СЕ УКИНУВА член 72 став 1 алинеја 2 и 3 

од ,Правилникот за решавање на станбените потре-
би на работниците на Работната заедница Заед-
нички служби на Железничко-транспортната орга-
низација /во Скопје, донесен од работниците со ре-
ферендум на 4 декември 1980 година 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница Заеднички 
служби на Железничко Транспортната организаци-
ја во Скопје, на начин предвиден за објавување 
во самоуправните општи акти. 

3 Уставниот суд на Македонија, со решение У 
бр 221/82 од 2 март 1982 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспоре-
ните одредби од актот означен во точката 1 од 
оваа одлука Постапката беше поведена затоа што 
со тие одредби станбената состојба на работниците 
кои се носители на станарско право на стан во оп-
штествена сопственост или се сопственици на се-
мејна станбена зграда или стан е иста со станбе-
ната состојба на работниците кои живеат кај ро-
дители и се корисници на стан, што не е во сог-
ласност со уставното начело на заемност и соли-
дарност 

4 На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ниот член 72 став 2 алинеја 2 и 3 од означениот 
Правилник, се изедначени во поглед на нивната 
станбена состојба работникот КОЈ живее кај своите 
родители како корисник на стан во општествена 
сопственост и работникот КОЈ е сопственик на ин-
дивидуална станбена зграда или, стан и по тој 
основ тие добиваат еднаков 6poj бодови 

Согласно уставното начело на заемност и со-
лидарност на секој спрема сите и на сите спрема 
секого, изразено во Дел II став 2 алинеја 6 од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија, 
како и согласно член 42 став 1 од Законот за стан-
бените односи („Службен весник на 'СРМ" бр. 
36/73), член 463 став 1 и член 642 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основните орга-
низации со општ акт го утврдуваат начинот, усло-
вите и редот на првенството а тоа значи основите 
и, мерилата по кои се добива на користење стан 
во општествена сопственост Тоа значи дека е са-
моуправно право и обврска на работниците во ор-
ганизациите на здружениот труд да предложат 
такви основи и мерила за утврдување редот во 
првенството за доделување на користење стан во 
општествена сопственост, со кои ^пред се ќе се 
оствари уставното начело на заемност и солидар-
ност во задоволување на станбените потреби на 
работниците 

Со тоа што со одредбите од оспорениот член 72 
став 2 алинеја 2 и 3 од означениот правилник се 
изедначени во поглед на стабената состојба ра-
ботник кој е носител на станарско право на стан 
во општествена сопственост или сопственик на ин-
дивидуална станбена зграда или стан и работник 
КОЈ е корисник на стан врз КОЈ неговите родители 
се носители на станарско право или на право на 
сопственост, Судот утврди дека ТОЈ не е во соглас-
ност со означеното уставно начело на заемност и 
солидарност, затоа што нивната станбена состојба 
е понеповолна од станбената состојба на работник 
КОЈ е носител на станарско право или на право на 
сопственост врз индивидуална станбена зграда или 
стан " ' 

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

У бр 221/82 
20 април 1983 година - Претседател 

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

316. 
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 пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 13 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 42 и член 43 од 'Правил-
никот за распределба на средствата за заедничка 
потрошувачка и станбена изградба на работниците 
во Основното училиште „Жеден" чс Групчин оп-
штина Тетово, донесен со референдум на 15 Ја-
нуари 1978 година 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ4' и во Основното училиште „Жеден" с 
Групчин општина Тетово, на начин определен за 
објавување на самоуправните општи акти 

3. По предлог од Основниот суд на здружениот 
труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија 
е поведена постапка за оценување уставноста и 
законитоста на член 42 и член 43 од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука Според на-х 

водите%о предлогот, во член 42 различно се вред-
нува работниот стаж стекнат во и вон училиштето 
и во и вон областа на образованието, што е не-
согласно со уставното начело на еднаквост и е 
спротивно на општествениот карактер на работ-
ниот стаж iBo член 42, пак, по основот значење 
на работите и работните задачи, се определени ме-
рила во распон, што според мислењето на Основ-
ниот суд на здружениот труд е недопуштено, за-
тоа што дава можност за субјективизам при утвр-
дувањето на бодовите по ОВОЈ основ 

4 На седницата 'Судот утврди дека во оспоре-
ниот член 42 е предвиден и вреднуван работниот 
стаж како основ за утврдување на редот на првен-
ство за доделување на станови на работниците во 
означеното училиште По ОВОЈ ОСНОВ, работниците 
за секоја година работен стаж остварен вон облас-
та на образованието добиваат по 1 бод, вон учи-
лиштето по 3 бода и по 4 бода за стажот остварен 
во училиштето Тоа значи, дека работниот стаж 
остварен во областа на образованието и во озна-
ченото училиште се вреднува позасилено од работ-
ниот стаж остварен вон други области и училишта 

,На -ТОЈ начин, всушност, доаѓа до различно вред-
нување на стажот во и вон областа на образова-
нието од една, и до различно вреднување на ста-
жот во и вон означеното училиште, од друга страна. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени 
средства, што го стекнува секоЈ работник во здру-
жениот труд е основа за остварување на неговите 
права, обврски и одговорности во здружениот труд 
Работејќи во здружениот труд со средства за про-
изводство во општествена сопственост, работникот 
создава доход КОЈ има општествен карактер без 
оглед на тоа дали е стекнат во или вон организа-
цијата, односно дејноста на организацијата во која 
работникот то остварува конкретното право. Од 
друга страна, согласно начелото на еднаквост, ут-
врдено во дел II став 3 алинеја 9 од Уставот на 
СР Македонија, неприкосновената основа на по-
ложбата и улогата на човекот, покрај другото, ja 
сочинуваат и еднаквоста во правата, должностите 
и одговорностите на луѓето во согласност со ус-
тавноста и законитоста 

Со оглед на тоа што со член 42 од означениот 
правилник, различно се вреднува работниот стаж 
во и вон означеното училиште и во и вон областа 
на образованието,^ Судот утврди дека Т6Ј не ^ е во 
согласност со уставното начело на еднаквост и дека 
е во спротивност со општествениот карактер на 
работниот стаж 

РазгледуваЈ1ќи го оспорениот член 43 Судот ут-
врди дека со него е предвидено „значењето на ра-
ботите и работните задачи" како еден од основите 
според кои се утврдува редот на првенство за до-
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делување на станови на работниците во означеното 
училиште. По ОВОЈ основ, КОЈ се утврдува зависно 
од сложеноста на работите и работните задачи, 
одговорноста, напорите во работа и условите за ра^ 
бота, се определени мерила во распон 

(Според член 4)2 став 1 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ'' бр 36/73 и 
14/75) и член 463 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, работнициве во основната организација 
со самоуправен општ акт, помеѓу другото, самос-
ка но ги утврдуваат основите и мерилата' за доби-
вање на стан на користење, но притоа не смеат да 
се, повредат уставните и законски одредби 

'Според "мислењето на Судот кога значењето на 
работите и работните задачи е предвидено како 
основ за доделување на станови на работниците, 
де е недопуштено мерилата да се определуваат во 
распон, доколку во рамките на предвидениот рас-
пон на бодови се утврдени и разработени обЈек-
тивизиранзи основи и мерила кои ќе го изразат ре-
алниот степен на значењето на работите и работ-
ните задача 'Меѓутоа, со оглед на тоа што' во оспо-
рениот член 43 по основот значење на работите и 
работните Задачи, мерилата се определени во рас-
пон без да се утврдат објективизира^ елементи 
преку кои ќе се изрази стварното значење на ра-
ботите и работните задачи, Судот утврди дека 
членот 43 е спротивен на член 463 став 1 од Зако-
нот за здружениот труд. 

Брз основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука 

У бр 124/82 
13 април 1983 година 

C'Konje 
Претседател 

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

317. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СОЦИЈАЛИСТИЧКА Република 
Македонија и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, по одржа-
ната јавна расправа, на седницата од 31 март 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1 (СЕ ПОНИШТУВА член 33 став 3 од Правил-
никот за распределба на чистиот приход и распре-
делба на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка, донесен од работниците во Основ-
ната организација на здружениот труд „Солун", во 
состав на Работната организација за трговија" на 
мало, производство и услуги „Македонски килим" 
во Скопје, со референдум одржан на 21 декември 
1977 година 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Солун" во Скопје на -начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти 

. 3 Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
член 33 став 3 од 'Правилникот означен во точката 
1 на оваа одлука Според наводите во предлогот 
оваа одредба од (Правилникот е противуставна и 
незаконита затоа што правото на отпремнина и 
нејзината височина ја условува со должината на 
работниот стаж предвиден исклучиво во работната 
организација 

4 На Јавната расправа Судот утврди дека со 
член 33 став 2 од оспорениот Правилник е предви-
дено право на отпремнина на работниците пред 
пензионирање Основата на отпремнината е лич-
ниот доход на работникот остварен во последните 
12 месеци од проведеното време на работа Виси-
ната на отпремнината во став 3 на ОВОЈ член е оп-

ределена во различни износи во зависност од дол-
жината на работниот стаж во работната органи-
зација 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени 
средства што го стекнува секоЈ работник во здру-
жениот труд е основа за остварување на неговите 
права, обврски и одговорности во здружениот труд 
Работејќи во здружениот труд со средства за про-
изводство во општествена сопственост, работникот 
создава" доход КОЈ има општествен карактер Од 
друга страна, согласно начелото на 'еднаквост утвр-
дено во алинејата 9 на став 3 на дел II од Основ-
ните начела и во член 2104 од Уставот на СР Маке-
дбниЈа, неприкосновената основа на положбата и 
улогата на човекот Ја сочинуваат, покраЈ другото, 
и еднаквоста на правата, должностите' и одговор-
ностите на луѓето во согласност со уставноста и 
законитоста 

Едно од правата што работникот ги остварува 
по основ на работниот стаж е и правото на пен-
зија Во врска со одењето во пензија, во самоуп-
равните општи акти, работниците можат да пред-
видат, при одење во пензија да им се исплатува 
одреден паричен надоместок '(отпремнина) Утврду-
вањето на правото на отпремнина е право кое ра-
ботниците во организациите на здружениот труд 
го утврдуваат самоуправно, во рамките на устав-
ните и законските начела 

Во конкретниот случаЈ право на отпремнина 
имаат само работниците со работно искуство ис-
клучиво во работната организација. Тоа значи, де-
ка од ова право се исклучени оние работници на 
оваа работна организација кои со работното ис-
куство се здобиле порано во други работни орга-
низации Тоа, од СВОЈ а страна, создава нееднаквост 
меѓу работниците во иста работна организација. 

Имајќи го предвид општествениот карактер на 
средствата за производство во општествена соп-
ственост, Судот смета дека кога е предвидено пра-
во на отпремнина при одење во пензија сите ра-
ботници тоа право треба да го остваруваат под 
еднакви услови, а не право на право на отпрем-
нина да имаат само работниците кои работниот 
стаж го стекнале исклучиво во работната орга-
низација 

Судот смета дека ^еднаквоста се создава и со 
тоа што се определува различен износ на отпрем-
нина во зависност од должината на работниот стаж 
џо работната организација Ова затоа што висина-
та на отпремнината не може да се условува со 
должината на работниот стаж во работната орга-
низација 

На основа изнесеното, Судот утврди дека член 
33 став 3 од оспорениот правилник не е во соглас-
ност со означените уставни и законски одредби,, 
поради што одлучи како во точката 1 на оваа 
одлука 
) 

У. бр 1/83 
31 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

318 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, член 15 став 1 алинеја 1 и член 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по Јавната расправа, на седницата 
одржана на 6 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

1 СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и 
дополнување на Планот за развој на Основната 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање во Штип за периодот 1981—(1985 година ^р 
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08-17/12, донесена од Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
во Штип на седницата одржана на 22 февруари 
1982 година 

2 (СЕ ЗАПИРА постапката за оценување зако-
нитоста на Самоуправната спогодба за регулирање 
на меѓусебните односи од заедничкото учество во 
финансирањето на доградбата на просториите на 
Основната организација на здружениот труд Фи-
зикална медицина и рехабилитација со, балнеоло-
rnja и балнеотуризам, склучена меѓу Основната за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
во Штип и означената основна организација на 22 
февруари 1982 година. 

3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд Физикална медицина и рехабили-
тација со балнеологиЈа и балнеотуризам во Штип 
на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти 

4 Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оцех^вање 
законитоста на самоуправните општи акти означе-
ни во точките 1 и 2 на оваа одлука затоа што ос-
новано се постави правањето за нивната зако-
нитост 

5 На Јавната расправа Судот утврди дека со ос-
порената одлука е извршена измена во среднороч-
ниот План за развој на заедницата за периодот 
1981—1985 година во таа смисла што е определено 
дел од средствата што се издвојуваат по станка 
од 4(% за решавање на станбените потреби на ко-
рисниците да -се употребат за учество во финан-
сирање на изградбата на гериЈатриско одделение 
во рамките на ООЗТ Физикална медицина и ре-
хабилитација со балнеологиЈа и балнеотуризам во 
Штип 

Со член 25 од Законот' за самоуправните инте-
ресни заедници на станувањето "(,,Службен вес-
ник на СРМ" бр 9/81), е предвидено дека Само-
управната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија издвоју-
ва средства за решавање на станбените потреби 
на корисниците на пензија, дека основицата за из-
двојување4 на овие средства претставува износот 
на исплатените пензии и инвалидските надоместоци, 
дека обемот на средствата и начинот на користење 
на средствата се утврдуваат со самоуправен општ 
-акт на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија и дека оваа заедница дел или сите средства 
издвоени за станбена изградба може да ги здружи 
со заедницата на станувањето 

Од означенава законска одредба произлегува 
дека Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја со закон е задолжена" од. пензиите и инвалид-
ските надоместоци да издвојува средства за реша-
вање на станбените потреби на корисниците на 
пензија. Според тоа, овие средства се строго на-
менски, па самоуправните интересни заедници не 
можат да ги употребуваат за други намени т е 
да вршат нивна пренамена. 

Со оглед на тоа што со оспорената соодлука е 
извршена пренамена на средствата издвоени за 
решавање на станбените потреби на корисниците 
на пензија за изградба на -гериЈатриско одделение, 
Судот утврди дека таа не е во согласност со член 
25 од Законот за самоуправните интересни заед-

1 ници на станувањето 
6 Во врска со оспорената самоуправна спо-

годба на расправата Судот утврди дека со неа се 
уредуваат меѓусебните односи на означената основ-
на заедница и основна организација на здружениот 
труд околу финансирањето на изградбата на гери-
Јатриско одделение По својата правна природа таа 
самоуправна одредба е поединечен акт за чие оце-
нување, согласно член 419 од Уставот на iCP Ма-
кедонија, Уставниот суд на Македонија не е Над-

,.лежен да одлучува. Поради тоа, Судот одлучи^ да 

ja запре постапката за оценување законитоста на 
оваа спогодба 

Судот не го прифати наводот на основната за-
едница дека средствата издвоени од пензиите за 
решавање на станбените прашања на нивните ко-
рисници биле искористени пак за истата намена 
бидејќи со живеењето на пензионерите во герија-
триокото одделение ним практично им се решавало 
станбеното прашање Според мислењето" на Судот, 
кога корисниците на пензија се наоѓаат во repnja-
триско одделение, тие користат здравствена з,аш-
тита која се финансира од други извори Затоа, 
за финансирање и изградба на објекти на такво 
одделение не можат да се користат средствата на-
менети за станбена изградба на корисниците на 
пензија 

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

У бр 27/82, 
6 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за патни-
те, дневните и другите трошоци за службени па-
тувања на работниците во републичките органи на 
управата, објавена во „Службен весник на СОРМ", 
се поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И 
ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВА-

ЊА ЦА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Во член Ii6, р^д 4 наместо бр. 32/75 треба да 
стои бр 32/72 и 36/75 

Бр. 23-846/1 -
20 Maj 1983 година 

ОкопЈе 
\ 

од Извршниот совет на Собранието 
на СР' Македонија 

Во Квантификациите за движењето на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка 
во 1983 година, објавени во „Службен весник на 
СРМ" бр 12 од 27 април 1983 година, направена 
е грешка, поради што се дава следната 

И С П Р А В К А 

Во точка 1 став 2 ред 3 од Квантификациите, 
зборот „чисти" се-брише 

' / 

За Извршниот, совет на 
Собранието на СР Македонија, 

Андон Мојсов, с. р. 

За -Стопанската комора на 
Македонија, 

м-р Томислав Атанасовски, с. р 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на СР Македонија, 

д-р Синиша Спасов, с р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД 

СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 
217. 

Врз основа на член 34 од Законот за физич-
ката култура и самоуправните интересни заедни-
ци на физичката култура („Службен весник на 
СРМ" бр 5/74), член 37 од Статутот на Собра,нието 
на Здружената СИЗ на физичката култура на 
град Скопје, член 5 од Самоуправната спогодба за 
меѓусебните односи во планирањето, остварување-
то и развојот во областа на физичката култура 
што претставува посебен и заеднички интерес на 
општините и градот Скопје, член 6 од Самоуправ-
ната спогодба за здружување на^средствата во Ре-
публичката СИЗ на физичката култура, собрани-
јата на самоуправните интересни заедници на фи-
зичката култура на општините Гази Баба, Кар-
пош, Кисела Вода, ,Центар и Чаир — СкоапЈе и 
Собранието на Здружената СИЗ на физичката кул-
тура на град Скииче, на седницата одржана на 
18 април 1983 година, согласно Програмата за ост-
варување и развој на дејностите во областа на фи-

зичката ,култура за 1983 година ja донесоа следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИ-
ЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на општин-
ските СИЗ-ви на физичката култура, за здружу-
вање на средства во Здружената СИЗ на физич-
ката култура на град (Скопје и во Републичката 
СИЗ на физичката култура за 1983 година. 

Член 2 
Приходите на општинските самоуправни ин-

тересни заедници на физичката култура, Здруже-
ната СИЗ на физичката култура и Републичката 
СИЗ на физичката култура lie се остваруваат од 
следните извори' 

— од доходот од стопанството ОД 5%; 
— од личен доход од работен однос 0,25%, -
— од личен доход од земјоделска дејност 

О,07 Wo; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска и нестопанска дејност 0,i500/o 
Вкупниот износ на средствата што општински-

те СИЗ-ви и Здружената СИЗ на физичката кул-
тура ќе ги остварат од придонесите од претход-
ниот став ќе изнесува 87 034 ООО динари 

Организациите на здружениот труд од областа 
на предучилишното, основното и средното насо-
чено образование придонес од личен доход од ра-
ботен однос ќе плаќаат по стапка од 0,13% 

Член 3 
Од остварените приходи по извори Здружена-

та СИЗ на јазичката култура на град Скопје во 
Републичката СИЗ на физичката култура ќе здру-
жува 

— од доходот од стопанството 27,33%; 
— од личен доход од работен однос 14,'20%. 
Вкупниот износ што ќе се здружи во Репуб-

личката СИЗ од претходниот став од ОВОЈ член 
не може да изнесува повеќе од 20 ООО ООО динари 
(со букви дваесет милиони динари) 

Здружувањето на средствата се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начи,нот на пресметување и плаќање на доход на 
организациите на здружениот труд 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот )на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", односно во „Службен гласник на град Скоп-
је", а ќе се примену,ва од 1 Јануари 1983 година. 

Бр. 03-140 
18 април 1983 година 

Скопје 
,Претседател, ^ 

Душан Станимировиќ, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕД,НИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

218. 
Врз основа на член 49 став 1 алинеја 25, член 

56 и 87 од Статутот на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Скоп-
је, на предлог од Комисијата за избори и имену-
вање на Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Скопје, Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Скоп-
је, на седницата одржана на 28 април 1983 годи-
на г донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат од функцијата поради истек 

на мандатот на КОЈ се 'избрани: 
Љубица Чонева, претседател на Собранието на 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје и 

Благоја Габроски, заменик претседател на Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница ^ за социјална заштита — Скопје. 

II 
За претседател на Собранието на Републичката 

самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита — C'Konje се избира' 

Благоја Габроски, делегат во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — (Скопје, од редот на корис-
ниците на услугите 

За заменик претседател на Собранието на Ре -
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — СКОПЈО се избира Стефанка 
Златановска, делегат во Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје, од редот на давателите на ус— 
лутите 

Бр 08-159AL1  

28 април 1983 година 
Скопје 

,Претседател, 
Љубица Чонева, с р. 

\ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КУМАНОВО 

219. 
Врз основа на член 1 од Законот за начинот 

на располагање со вишоците од приходите на бу-
џетите на општествено-политичките заедници и со 
вишоците на приходите на Самоуправните инте-
ресни заедници во 1983 година -(„Службен лист на 
С Ф Р Ј " бр 76/82 и 1 5 / 8 3 ) , и врз основа на член 156 
став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
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— Куманово, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување, на 
седницата на Соборот на делегатите — корисници 
на услуги и Соборот на делегатите на работници-
те во здравствените организации — даватели на 
у с лути, одржана на 26 маЈ 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
З1А НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот од личен доход за 

здравствено осигурување на работниците се нама-
лува од 7,5% на 6% сметано од 1 маз 1983 година 

Во рамките на утврдената стапка на придоне-
сот се намалува висината на придонесите, и тоа 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита од, 3,0 на 2,4%, 

— за здравствена заштита што самостојно за 
утврдува Заедницата од 4,5% на 3,6%, 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на пензионерите се намалува од 11% на 
8,8% од нето исплатената пензија 

Член 3 
Почнувајќи од 1 маз 1983 година нема да се 

применува стапката на придонесот утврдена со Од-
луката за утврдување на стапката на придонесот 
за здравствено осигурување на работниците бр 
03-3089/1 од 27 декември 1977 година („Службен 
весник на СРМ" број /17/78), освен одредбите од 
член 3, 4 и 5 од истата Одлука 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот н а / д о -

несувањето, а ќе се обзави во „Службен весник 
на СРМ". 

Bp 03-987/1 
26 мај 1983 година 

Куманово 
Претседател, 

Јордан Спасовски, с. р 

З А Е Д Н И Ц А НА СТАН,УВАЊЕТО - БИТОЛА 

220. 
Врз основа на член 17, став 1, точка 17 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на станувањето — Битола, бр 02-415/74, Собрание-
то на СИЗ на станувањето — Битола, на седни-
цата одржана на 14 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА НА ДЕ-
ЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТО-

РИЈАТА НА ОПШТИНА БИТОЛА 

Член 1 
Постојната закупнина на деловните згради и 

простории на територијата на општината Битола 
се зголемува со стапка од 30% сметано од 1 Maj 
1983 година. - 7 

Член 2 
Оваа одлука влегува во оијга со денот на пот-

врдувањето од Собранието на општината Битола 
Одлуката ќе биде објавена во „Службен глас-

ник" и „Службен весник на СРМ" 

Бр 0-2-973 
14 април 1983 година 

Битола 
Претседател, 

дипл правник Пеце Стрезовски, с. р 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕМИР ХИСАР 

221. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоуп-

Мвните интересни заедници на- здравството и 
равственото осигурување („Службен весник на 

СРМ" бр 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 
27 став 82 од Самоуправната спогодба за основањеv 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Демир Хисар, а во врска 
со член 1 од Законот за изменување на Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр 43/78), Собранието на Општин-
ската заедница на 'здравството и здравственото 
осигурување — Демир Хисар, со рамноправно учес-
тво на Соборот на делегати корисници на услуги 
— работници и Соборот на делегати — даватели 
на услуги, на заедничката седница одржана на 
14 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

3IA 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 3 став 1 бројката 10,23% се заменува 

со бројката 7,60% 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 април 1983 
година Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" 

Бр 08-85 
14 април 1983 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Илија Ковачевски, с. р 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ДЕБАР 

222. 
Врз основа на член 27 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СРМ" 
бр 5/74), член 32 од Статутот на Општинската СИЗ 
на физичката култура — Дебар, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница ва 
физичката култура — Дебар, на седницата одр-
жана на 25 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
З1А УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат ООЗТ, ОЗТ од доходот, 
работните заедници од нестопанските дејности, од 
личен доход на вработените, од личен доход од 
земјоделска дејност, од самостојно вршење стопан-
ска дејност и од самостојно вршење на нестопанска 
дејност 

Член 2 
Стапките на придонесите за 1983 година куму-

лативно се утврдуваат за Општинската и Репуб-
личката СИЗ на физичката култура, бидејќи на 
Републичката СИЗ на физичката култура догово-
рно и се пренесуваат средства од Општинската 
СИЗ на физичката култура — Дебар 
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Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

од Општинската СИЗ на физичката култура —-
Дебар, за 1983 година, вклучувајќи ги и стапките 
на Републичката /СИЗ на физичката култура, из-
несуваат „ џ 

(1 придонес од доход од ООЗТ и ОЗТ, по стап-
ка од 0,39%; 

2 придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејности — 0,40%, 

в. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност - 0,10%, ' - ' 

4 придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност — 1,00% 

с 
Член 4 

Придонес од личен доход од работен однос вос-
питно-образовните организации од основното и 
средното насочено образование ќе плаќаат по стап-
ка од 0,23% 

Член 5 
Пресметувањето и уплатув,ањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши во 
бруто износ 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за утврдување стапките 
на придонесите на ОСИЗ на физичката културна 
— Дебар и РСИЗ на физичката култура - Скоп-
је за 1982 година, бр 05-16/1 од 15 февруари 1982 
година 

Член 7 
'Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр 03-59/1 
,25 април 1983 година 

Дебар 
Претседател, 

Кадри Бајрами, с р 
f 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ДЕБАР 
223. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ'' бр 5/74) и член 32 од Ста-
тутот на Општинската СИЗ на културата ч— Дебар, 
Собранието на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на културата — Дебар, на седницата 
одржана на 27 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите што ги плаќаат ООЗТ, ОЗТ од , дохо-
дот, работните заедници од нестопанските дејнос-
ти, од личен доход на вработените, од личен до-
ход од земјоделска дејност, од самостојно вршење 
стопанска дејност и од самостојно вршење на нес-
топанска дејност. 

Член 2 
'Стапките на придонесите за 1983 година куму-

лативно се утврдуваат за Општинската и Репуб-
личката СИЗ на културата, бидејќи на Републич-

ката СИЗ на културата договорно и се пренесу-
в а а т средства од Општинската СИЗ на културата 
"— Дебар. 

- Член 3 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

од Општинската (СИЗ на културата — Дебар за 
1983 година, вклучувајќи ги и стапките на Репуб-
личката СИЗ на културата, изнесуваат: 

1, придонес од доходот на ООЗТ и ОЗТ —-
0,86%, 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопански дејности — 0,70%; 

3 придонес од личен доход од земјоделска 
, дејност — 0,10%, 

4 придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност — 2,00% 

Член 4 
Придонес од личен доход од работен однос вос-

питно-образовните организации од оснс^вното и 
средното насочено образование ќе плаќаат по стап-
ка од 0,61% 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши во 
бруто износ 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за утврдување стапките 
на придонесите на ОСИЗ на културата — Дебар 
и РОИЗ на' културата — Скопје за 1982 година, 
бр 05-17/1 од 15 февруари 1982 година 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година, и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" 
4 Бр 03-49/1 

27 април 1983- година 
Дебар 

Претседател, 
Неџми Абдулаи, с р 

ЗАЕДНИЦА НА Ф И З И К А Т А КУЛТУРА -
ТЕТОВО' 

224. 
Врз основа на член 33 од Законот за физичка-

та култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура и член 14 од Статутот на 
СИЗ на (физичката култура, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 16 декември 
1982 година, донесе 
t 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
- ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА - СКОПЈЕ ЗА 1983 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд заради обезбедување средства 
на Општинската СИЗ на физичката култура — 
Тетово и Републичката заедница на физичката 
култура — Скопје 

Член 2, 
Во 1983 плодила се утврдуваат збирните стапки 

на придонеси 
1 придонеси од доходот на ООЗТ, по стапка 

од 0,14% (IBO КОЈ а е содржана стапката за Општин-
ската СИЗ на физичката култура — Тетово од 
0,10% и за Републичката заедница на физичката 
култура — Окот е од 0,04%), 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност по стапка од 0,15%, во 
КОЈ а е содржана стапката на Општинската СИЗ 
на физичката култура — Тетово од 0,10% и Ре-
публичката СИЗ на физичката култура^ — Скопје 
од 0,05%. 

Се овластува Службата" на општественото кни-
говодство при Собранието на општината Тетово 
распределбата да ja врши според процентуалното 
учество на утврдените и пропишаните стапки; 

в придонес од личен доход од земјоделска 
ДЕЈНОСТ — 0,15%; 

4 придонес од личен доход од самостојно вр-
шење нач дејност — 0,10% 
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Член 3 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот од доходот ќе се врши на начин и според об-
расците утврдени во Упатството за начинот за 
пресметување и плаќање на данокот на доход на 
организациите на здружен труд („Службен весник 
на (СРМ" бр 211/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 
28/77, 35/78, 9/79, 2Q/79, 2/80) 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари '1983 година 

Бр 0801-416 
16 декември 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Немал Сулејмани, с р 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

1225. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеза 6 и член 

26 од Законот за СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр 
5/74 и 9/78) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово („Службен весник 
на СРМ' бр -12/77), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Тетово, на седницата одржана на 20 април 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА 

НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
Се ослободуваат од обврска за уплата на при-

донес за здравствено осигурување за 1983 година 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност од подрачјето на општина Тетово 
и тоа Медицинскиот центар — Тетово, Болницата 
за градни болести и туберкулоза — с Лешок и 
Здравствената станица „Т ете ќе" — Тетово. 

II 
'Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр 0805-324/12 
20 април 1983 година 

Тетово 
,Претседател, 

Крсто Мисоски, с р. 

226. 
Врз основа на член 309 и 310 од Статутот'на 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово („Службен весник 
на СРМ" бр. 12/77), Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Тетово, на заедничката седница на трите 
собори на делегати, одржана на 20 април 1083 
година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

ТЕТОВО 

Член 1 
Во Статутот на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Тето-
во -(„Службен весник на СРМ" бр. 12/77), во член 
256 се брише став 1, а се додаваат 3 нови ста-
вови кои гласат 

„Собранието на Заедницата има заменик се-
кретар 

Заменик секретарот го заменува секретарот 
на Собранието на Заедницата во негово отсуство, 
спреченост или во други случаи^ 

По однос на условите и начинот на изборот, 
како и други права, должности и надлежности на 
заменик секретарот се применуваат одредбите кои 
важат за секретарот на Собранието на Заедницата". 

Во став 2 на истиот член зборовите „помош-
ници на секретарот на Заедницата и" се бри-
шат 

'Ставовите 2 и 3 се претргнуваат и стануваат 
членови 4 и 5 

Член 2 
Во член 257 зборот „помошник" се заменува 

со зборот „заменик" 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето 

Бр. 0805-324/13 
20 април 1983 година 

Тетово 
Претседател, 

Крсто' Мисоски, с р 

ОГласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ 'СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за зголемување на издршка по туж-
бата на малолетните тужители Наташа, Верица и 
Александар Коневски, застапувани од нивната за-
конска застапничка мајка им Јорданка Коневска, 
со стан на ул „Жегљане" бр 69-б, (Скопје, против 
тужениот Миле Коневски од Скопје, а сега на при-
времена работа во СР Германија со непозната ад-
реса на живеење Вредност на спорот 7 500,00 дина-
ри 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 
30 Сгриесет) дена во судот или да ја соопшти се-
гашната адреса на живеење Во спротивно ќе му 
биде, одреден привремен старател, согласно член 
84 од ЗПП, КОЈ ќе ги штити неговите интереси во 
постапката 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, III 
П. бр 908/82 (63) 

Пред Општинскиот суд С К О П Ј С П — Скопје 
се води постапка за амортизација на чековите се-
рија 6poj 84706, 84707, 84708, 84709 и 84710, од те-
ковната сметка бр 665/53 на Љубљанска банка — 
Основна банка — Скопје со број на жиро сметка 
40100-620-21-840-8017-565/53, на име Дичевски Иван 
од Скопје 

Со ОВОЈ оглас се огласува дека горенаведените 
чекови се изгубени на ден 20 мај 1981 година 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II 
Р бр 65/81 , N (55) 

Пред ОВОЈ суд е заведен спор за укинување на 
станарското право на тужениот Ќатовиќ Заим од 
СкопЈе, а сега со непозната адреса на живеење, 
заведен по тужбата на тужителот СИЗ за станува-
ње на град Скотj е 

/Се повикува тужениот Ќатовиќ Заим да се 
Јави во ОВОЈ суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на ОВОЈ оглас или во истиот рок да ја соопшти сво-
јата точна адреса на живеење Доколку тужениот 
не се Јави во рокот од 30 дена ќе му се одреди, 
врз имотот, привремен старател^ КОЈ ќе ги заста-
пува неговите интереси во спорот 

Од Општинскиот суд СКОПЈО II — СкопЈе, П 
бр 1553/83 (59) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО Ш,ТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Па-
ризова Сирма од грл Штип, против тужениот Па-
ризов Мијалче од Штип, а сега со непозната ад-
реса на живеење 

Се повикува тужениот Паризов Мијалче да се 
јави во судот, достави адреса или определи пол-
номошник во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот Во спротивно судот ќе му постави при-
времен застапник КОЈ ќе го застапува до правосил-
ното окончување на спорот 

Од Општинскиот суд во Штип, П бр 953/82 (58) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред ОВОЈ суд е поведена вонпроцесна постап-
ка за определување ^ надомест на експроприран 
имот против поранешните сопственици Бора и -Рис-
тана Серафимовски, д,вете во (САД со непозната 
адреса, а по предлог на предлагачот ХЕ,К „Југо-
хром" — Јегуновце 

Бидејќи тужените Бора и Ристана Серафимов-
ски се со непознато место на живеење, се пока-
нуваат да се јават во судот или секој КОЈ та знае 
нивната адреса да ja соопшти на судот во рок од 
30 дена по обавувањето иа огласот Во спротивно 
ќе им биде поставен привремен старател КОЈ ќе ги 
штити нивните права и интереси во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр 2/83 
(54) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Симјанов-
ски Тодор од Тетово, ул „Пролетерска" бр 37, про-

' тив тужената Лонџар Драгица од Нови Сад, а се-
га со непозната адреса 

Се повикува тужената Лонџар Драгица да се 
Јави пред Општинскиот суд во Тетово или пак да 
постави СВОЈ полномошник во рок од 30 дена, сме-
таш од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе 
и се постави привремен старател КОЈ ќе се грижи 
за нејзините права и интереси во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 685/83. 
(57) 

ОПШТИНСКИ СУД ,ВО СВЕ,ТИ НИКОЛЕ 

Пред Општинскиот суд во Свети Николе се 
води спор за издршка^ по тужбата на малолетната 
Лидија Нацева од с Ерџелија, против тужениот 
Ганчо Нацев од Скопје, а сега на привремена ра-
бота во Канада со непозната адреса 

Се повикува тужениот Ганчо Нацев да се ја-
ви во 'Општинскиот суд во Свети Николе во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или во ис-
тиот рок да одреди СВОЈ полномошник КОЈ ќе го 
застапува до окончувањето на постапката Докол-
ку не се јави во судот, ниту одреди полномошник, 
ќе му биде поставен старател КОЈ ќе го застапува 
во постапката 

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П бр 
357/8(1. (56) 

ОПШТИНСКИ (СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш се води 
спор за развод на брак по ^ тужбата на тужителот 
Бранко Ристов Трајков од с Ињево, против ту-
жената Митра Трај кова, родена Симовска од ис-
тото село, а сега на работа во Австралија со не-
позната адреса 

Се повикува тужената да се Јави во судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или 
да одреди полномошник кој ќе ja застапува пред 
судот Во спротивно ќе и се постави привремен 
застапник КОЈ" ќе ги застапува нејзините интереси 
до завршувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П бр 88/83 
(50) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-
цето Селмани Рамадан од село Нистрово, Гости-
вар, во рок од еден месец од денот на објавува-
њето на ОВОЈ оглас во „Службен весник на (СРМ" 
да се Јави во ОВОЈ суд 

Истовремено судот ги повикува и сите лица 
кои знаат за неговиот живот да го соопштат тоа 
на ОВОЈ суд По истекот на рокот од еден месец, до-
колку лицето Селмани Рамадан не се Јави на ог-
ласот, судот ќе утврди дека тоа е умрено 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р бр. 207/83 
(53) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд7 во Cteonje со реше-
нието Фи бр. 258 од 7. III 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 1-1196-3-0-0 ja запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО Земјоделски факултет, ООЗТ 
Институт за овоштарство - Скопје, ул „Првомај-
ска" бр 5 со следните податоци Се брише досе-
гашниот застапник д-р инж Борис Ристевски, а 
се запишува новиот застапник м-р Иван Кузма-
новски, директор, со неограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 258/83 (91) 

Окружниот стопански, суд во СкопЈе со реше-
нието Фи. бр 234 од 1 III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 2-1021-0-0-0 ja запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Браваровагарската задруга „Ва-
гар", Р О — C'Konje со следните податоци Се 
брише досегашниот застапник Стојановски Свето-
зар, директор, а се запишува новиот застапник 
Спасовски Јован, в д директор, со неограничено 
овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 12(34/83 , (92) 

Окружниот стопански суд во (Скопје со реше-
нието Фи бр 230 од 28 II 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 1-1188-00-00 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Универзитет „Кирил и Методиј" — 
Скопје, Универзитетски центар за математичко-
технички науки, О1 Сол О со ООЗТ — СкопЈе, 
Карпош II бб со следните податоци Се брише до-
сегашниот застапник професор Борис Спасеновски, 
директор, а се запишува новиот застапник профе-
сор д-р Стево Матевски, директор, без ограничу-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 230/83 (93) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 11147 од 17 XII 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр 2-1787-0-0-0 го запиша во 
судскиот -регистар основањето и конституирањето 
на Златарската задруга „Златара — Скопје", Р 
О — СкопЈе, ул „Иво Рибар-Лола" бр 46 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување во златарска задруга од 18 
IV 1982 година 

Основачи на задругата се Матиќ Антон од 
Скопје, ул „Ј Ј Свештарот" бр 37, л к 536078; 
Матиќ Луко од Скопје, ул „Цветан Димов" бр 
130, л к 188274; Ајредин Мустафа од Скопје, ул 
„138" бр 3, л к 630130, Јакуп Садини, с Арнакија, 
Скопје, л к 586236, Сулејман Џемалудин од Скоп-
је, ул „Кримска" бр 7, л к 445938 

Основни дејности производство и поправка на 
накит од племенити метали 

iBo правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка 
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За своите обврски сторени во правниот про-
мет, задругата одговара со сите свои средства За 
обврските на задругата емчат и здружените зад-
ругари до висина на здружениот влог кој изнесува 
10.000,00 динари 

Лице овластено за застапување е Матиќ Ан-
тон, в. д. даректор, без ,ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1147/82, (94) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ФИ. бр. 192 од 2. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1806-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Кисела Вода — Скопје, со Ц О., бу-
левар „ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
оо Самоуправната спогодба за основање бр. 01-21 
од 13. I. 1982 година од 42 основачи 

Основни дејности. 140233 — самоуправна ин-
тересна заедница на културата. 

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

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица, Самоуправната интересна 
заедница одговара со сите расположливи средства 

Лице овластено за застапување е Кирил Бу-
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 192/83. (95) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 189 од 2 III 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 8-1808-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституираЈБето на 
Здружената самоуправна интересна заедница на 
културата на град Скопје, Скопје, Ц О , булевар 
„ЈНА" бб. 

Здружената заедница е 
основана со Самоуправната спогодба за основање 
бр 01-1242 од 25 XII. 1081 година од 5 основачи. 

Основни дејности 140233 — СИЗ на културата. 
Здружената самоуправна интересна заедница 

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

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Здружената самоуправна 
интересна заедница одговара со сите расположли-
ви средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Бу-
ровски, секретар, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 189/83 . (98) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив „Здру-
жение на самостојни занаетчии — Гевгелија", се 
огласува за неважен. (2981) 

Загубениот тркалезен печат под назив' „РО 
за основно образование и воспитание „Илинден", 
о сол. о. со ООЗТ - Скопје, ООЗТ ЦОУ „ЛИРИ-
ЈА", с. Брест", се огласува за неважен (3212) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 190 од 2 III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1804-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Чаир, Скопје, со целосна одговор-
ност, булевар „ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основа-
на со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-19 
од 11. I. 1982 година од 22 основачи. 

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата. 
Самоуправната интересна заедница на култу-

рата на општината Чаир во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја смет-
ка 

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Самоуправната интересна 
заедница одговара со сите расположливи сред-
ства 

'Лице овластено за застапување е Кирил Бу-
ровски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скоцје, Фи. 
бр. 190/83 ((96) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр 191 од 2. III 1983 година, на регис-
тарска влошка бр 3-1805-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на културата 
на општината Центар, Скопје, со Ц. О., булевар 
„ЈНА" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-18 
од 15. I 1982 година од 104 основачи 

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата 
Самоуправната интересна заедница во прав-

ниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. 

За обврските што ќе ги создаде во правниот 
промет со трети лица Самоуправната интересна 
заедница одговара со сите расположливи средства. 

Лице овластено за застапување е Кирил Бу-
ровски, секретар, без ограничување ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 191/83 (97) 

МАЛИ ОГЛАСИ -
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пресметковен бариран чек бр А 4581702 на 
име „Агромакодониј а експорт-импорт^, Работна за-
едница, Скопје. (2917-а) 

Обоена книшка на име Рамадан Фаризи, с Груп-
чин, Тетово (12964) 

Воена книшка на име Јаким Трајчевски, ул. 
„Крсте Мисирков" бр. 43, Штип (2990) 

Цертификат бр. 0208261, М 0208262, издаден од 
Аутобанка Крагуевац на износ од 125.531,20, на име 
Центар за згрижување на стари и изнемоштени 
лица „13 Ноември" - (Скопје. (2994) 

Воена книшка на име Мавмуд МавмудосКи, с. 
Подгорци, Струга. (3145) 

Воена книшка на име Муједин Ферати, ул „Вл. 
Тоска" бр. 14, Тетово (3149) 

Воена книшка на име Веселин Миладиновиќ, 
ул. „Раде Ивановски" бр. 43, Прилеп (3153) 

Воена книшка, на име Фотир Фељкоски, Ма-
кедонски Брод. (3167) 

Лична карта на име Шеап Зилбеари, с Ларце, 
Тетово (3194) 

Воена книшка на име Шеап Зилбеари, с Лар-
це, Тетово (3195) 

Чек на износ од 50 000,00 динари, издаден од 
В О Ј Н И сервис — Београд на име Градимир Добрин, 
Скопје (3213) 

Воена книшка на име Нириман Jajajn, с Ур-
вич, Тетово (3259) 

(Воена книшка на име Зуара Фаризи, Тетово 
Свидетелства од I, II, III и IV година на име 

Снежана Хаџи, Титов Велес (7253) 
Свидетелство за завршен испит на име Златко 

Димов, Неготино (7254) 
(Свидетелство од VIII одделение на име Слави-

ца Ангелова, с. Дренак, Крива Паланка (7255) 
Свидетелство на име Павлина Цонева, с Га-

брово, Делчево (7256) 
Свидетелство на име Светлана Василева, с. Со-

коларци, Кочани " (7257) 
Свидетелство на име Гордана Гоцевска, Ко-

чани. (7258) 
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Свидетелство за завршен испит на име Марија 
Герасимова, Кочани (7259) 

Здравствена легитимација на име Љубиша 
Трајчевски, с Блатец, Виница (7260) 

Здравствена легитимација на име Абдула Ша-
банов, Штип (7261) 

Здравствена легитимација на име Селани Ша-
ќиров, Штип ' ^ (7263) 

Здравствена легитимација на име Десанка Ми-
тева, Штип (7264) 

Здравствена легитимација на име Благородна 
Костадинова, Штип -(72165) 

'Здравствена легитимација на име Павле Те-
мов, Штип (7266) 

Свидетелство за завршен испит на име Лилја-
на Неделковска, Битола ('7267) 

Работна книшка на име Лилјана Неделковска, 
Битола (7258) 

Свидетелство на име Благојче Шибевски, Штип 
Работна книшка на име Даница Георгиевска, 

Битола - (7271) 
Здравствена легитимација на име Салија Шан-

ковска, Куманово (7272) 
Здравствена легитимација на име Џељаљ Ља-

тифи, Куманово (7273) 
Здравствена легитимација на име Кумри Ра-

мадени, с Табановце, Куманово (7274) 
Здравствена легитимација на име Демир Су-

лејмани, Куманово (7275) 
Здравствена легитимација на име Абдулашид 

Љатифи, Куманово (7276) 
Здравствена легитимација на име Томица Или-

евски, е ВОЈНИК, Куманово (7277) 
Здравствена легитимација на име Садије Ру-

шити, с Отља, Куманово (7278) 
Здравствена легитимација на име Миле Стоја-

новиќ, с Сакулица, Кратово , (7279) 
Здравствена легитимација на име Весна Гаври-

лова, с Блатец, Виница (7280) 
Здравствена легитимација на име Драги Пет-

ров, с Блатец, Виница (7281) 
Работна книшка на име Доне Ка^ а филов, Ко-

чани. . (7282) 
Здравствена легитимација на име Неџбедин 

Мемети, Тетово - (7283) 
Свидетелство за завршен испит на име Наз-

ми Фазлии, с Доброште, Тетово (7284) 
Одобрение за работа на име Фазли Черкези, 

с Седларце, Тетово. . (7285) 
Лична карта на име Музафер Исени, с- До-

броште, Тетово (7286) 
Здравствена легитимација на име Нез,акет Ха-

мити, с Глоѓи, Тетово (7287) 
Свидетелство за VIII одделение на име Цеко 

Абдулнасер, ,Тетово (7288) 
Свидетелство за VIII одделение на име Агим 

Зенуни, с. Групчин, Тетово. (7289) 
Здравствена легитимација на име Момчило Ми-

лосавлевиќ, с. Доброште, Тетово (7290) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Стеван Ѓорѓевски, с Непроштено, Тетово (7281) 
Здравствена легитимација на име Мухамет Ру-

шит, с Камењане, Тетово (7292) 
Здравствена легитимација на име Џемшдин 

Шакири, Тетово ѕ (729.3) 
Свидетелства од I, II, III, IV година и сви-

детелство за завршен испит на име "Хусни Адемик, 
Тетово (7294) 

Свидетелство од IV одделение на име Акик 
Мемети, с Рогле, Тетово (7296) 

Свидетелство на име Ибрахими Нешади, с Пи-
рок, Тетово (7297) 

Здравствена легитимација на име Асип Мусли, 
с Нераште, Тетово (7298) 

Здравствена легитимација на име Владо Мар-
тиновски, с Челопек, Тетово (7299) 

Лична карта на име Хириде Шабани, с Оту-
шиште, Тетово (7300) 

Уверение на име Ибрахими Нешади, с Пирок, 
Тетово . (7301) 

Дозвола за работа-превозник на камион на име 
Азем Чековиќ, Тетово. (7302) 

(Свидетелство на име Ајдин Несими, с Г Ре-
чица, Тетово (7303) 

Здравствена легитимација ан име Жемаледин 
Халими, Тетово. . г (7304; 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ѓулша Даути, Тетово ^ (7305) 

Свидетелства за I и II година гимназија на име 
Газменд Заими, Тетово (7306) 

Воена книшка на име Петре Митревски, Скоп-
је - (7307) 

Свидетелство на име Ратка Гацова, Кочани 
Диплома на име Љубомир Ристов, Кочани 
Здравствена -легитимација на име Верка Га-

врилова, с Блатец, Виница. (7310) 
Здравствена легитимација на име Македонка 

Антова, с Блатец, Виница (7311) 
Свидетелства - за I, II, III и IV година на име 

Благој Стојанов, Кочани (7312) 

КОНКУРСИ 
Советот на РО1 Земјоделски факултет — Скоп-

је ООЗТ Институт за пол ј одел ство ̂ и градинарство 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
- К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на следните работни места 
— преизбор на еден асистент во исто или из-

бор во повисоко звање - по предметот индустриски 
култури, 

— преизбор на еден асистент по генетика; 
— преизбор на еден асистент по предметот гра-

динарство, 
— преизбор на еден асистент по предметот ме-

ханизација, 
— преизбор на еден асистент за наука во За-

водот за испитување квалитетот на семето, 
— преизбор на еден асистент за наука по гра-

динарство, 
— избор во исто или во повисоко звање на 

еден виш стручен соработник во Заводот за ин-
дустриски култури, 

- г преизбор на еден асистент по предметот се-
лекција на растенијата, 

х— преизбор во исто или избор во повисоко 
звање на еден асистент за наука по општо ПОЛЈО-
делство со агроекологиЈа; 

— преизбор на ед erf асистент за наука во За-
водот за житни култури ^ ^ 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за ПОЛЈ одел ство и градинарство — Скопје 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот 

^комплетните документи, нема да се, земаат 
предвид при разгледувањето (245) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је, ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на следните работни места. 
— преизбор во исто^или избор во повисоко зва-

ње на еден научен соработник по овоштарство; 
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-л (преизбор на двајца асистенти или избор во 
стручни звања за наука по овоштарство; 

— преизбор на еден асистент за наука по ово-
штарство 

Кандидатот треба да ги исполнува у,словите 
пропишани со Законот за високото образование на 

СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за овоштарство - Скопје 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови Ич по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето ка конкурсот 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето , (246) 

Советот на РО1 Земјоделски факултет — Скоп-
је, ООЗТ Институт за сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на следните работни места -
— преизбор на еден асистент по предметот пре-

работка и чување на месото, 
— преизбор на еден асистент по предметот 

млекарство, 
' — преизбор на еден асистент за наука по ис-

храна на домашните животни; 
— преизбор на еден асистент за наука по го-

ведарство; 
— преизбор или избор во повисоко звање на 

еден виш научен соработник по рибарство 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ и Законот за организирање на научните 
дејности на СРМ 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за сточарство — Ckonje -

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, снисок на 'струч-
ни и научни трудови и по еден примерок од са-
мите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
Предвид при разгледувањето (248) 

Врз основа на Одлуката на Централниот работ-
нички совет и одлуките на работничките совети на 
основните организации „Напредок", „Промет", ^Ко-
операција" и Работната заедница Заеднички служ-
би во состав на ЗИК „Сандански" Делчево, Кон-
курсната комисија, врз основа на член 80 од Ста-
тутот на ЗИК „Сандански" Делчево 

р а с п и ш у в а ' ^ 
К О Н К У Р С 

за именување на 
1. генерален директор на ЗИК „Сандански" — 

Делчево; 
2 ' финансов директор на ЗИК „Сандански" — 

Делчево, 
3 комерцијален директор на ЗИК „Сандански" 

— Делчево, 
4 директор на ООЗТ „Напредок" — Делчево, 
б. директор на ООЗТ „Промет" — Делчево и 
в директор на ООЗТ „Кооперација" — Дел-

чево. 

Кандидатите покрај општите услови треба да 
ги исполнуваат и следните посебни услови 

(Кандидатите под точка 1 да имаат завршено 
висока стручна подготовка од земјоделска или еко-
номска насока, а кандидатите под точка 2 и 3 ви-
сока стручна подготовка — економски факултет 

Кандидатите под точка 4 да имаат висока 
стручна подготовка — земјоделски факултет, а 
кандидатите (под точка 5 и 6 да имаат висока или 
виша стручна подготовка од земјоделска односно 
економска насока 

Кандидатите под точка 1 да имаат работно ис-
куство на раководни работи односно работни задачи 
најмалку 6 гбдини, а кандидатите од точка 2 до 
точка 6 да имаат 3 односно 6 години работно ис-
куство на раководни работи односно работни зада-
чи по можност во дејностите на ООЗТ1 

Кандидатите од точка 1 до 6 да имаат органи-
заторски способности и да поседуваат морално-по-
литички квалитети, да не се под истрага и осуду-
вани, како и со закон да не им е забрането врше-
њето на должноста индивидуален работоводен ор-
ган 

Кандидатите кон молбата — пријавата треба 
да ја приложат и следната документација 

— диплома за завршено образование, 
— потврда за работното искуство, 
— кратка биографија со образложение за до-

сегашната работа и успесите во истата, 
— уверение дека не се под истрага, односно 

дека со Закон не им е забрането да ја обавуваат 
должноста раководен работоводен орган. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ" 

Пријавите со комплетната документација се 
доставуваат на адреса ЗИК „Сандански" со ознака 
до „Конкурсната комисија" — Делчево 

Некомплетираните и подоцна пристигнатите до-
кументи нема да бидат земени предвид при раз-
гледувањето (260) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је, ООЗТ Институт за економика и организација во 
земјоделството — (Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор на следните работни места 
— преизбор на еден асистент по предметот по-

литичка економија 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за економика и организација во земјоделството 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома^ куса.биографиЈа, снисок на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок ^од самите тру-
дови 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат^ во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето (25)1) 

Врз основа на член 3 од Статутарната одлука, 
како и член 12 од Правилникот за утврдување и 
систематизирање на работите и работните задачи 
на Стручната служба на Месната заедница „Ко,-
муна" од Радовиш, Советот на Заедницата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор-именување на раководител на Струч-
ната служба на Месната заедница „Комуна" од 
Радовиш 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови 
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—' да има висока или виша стручна подго-
товка, 

— да има 4 години работно искуство за извр-
шување на такви или слични работи и работни 
задачи; 

— да има организациони, раководни и стручни 
способности -стекнати со досегашното работење; 

— да нема пречки согласно член 511 од Зако-
нот за здружен труд. 

Заинтересираните кандидати потребните доку-
менти да ги доставуваат до Конкурсната комисија 
на Месната заедница „Комуна" — Радовиш 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето (293) 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр 17/79), 
Собранието на општината — Берово 

О Б Ј А В У В А 

дека во Општинскиот суд — Берово ќе се из-
берат претседател на судот и еден судија 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите по 

член 91 од Законот за редовните судови треба да 
поднесат пријави до (Собранието на општината 
Берово — Комисија за избор и именување, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во весникот 
„Нова Македонија" (249) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовни-
те судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), 
Собранието на општината — Дебар ' ' 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши: 
1. избор на судија — претседател на Општин-

скиот суд — Дебар и 
2. избор на еден судија во Општинскиот ч суд 

- Дебар. 
, Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните усло-
ви: да се државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуство и стручно знаење, со 
положен правосуден испит и морално -политички 
квалитети за вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Дебар — Комисија за прашања на избо-
рите и именувањата,. во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето , (247) 
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