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

Понеделник, 14 јуни 1982 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

255. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
28 од Законот за студентските домови („Службен 
весник на СРМ", бр. 27/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општес-
твено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА САМр-
УПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТ-

СКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одлуките за изменува-
ње и дополнување на Самоуправната спогодба. за 
здружување на основните организации на здру-
жен труд во работна организација Студентски цен-
тар „Скопје" — Скопје, во делот со кој се уреду-
ваат прашањата по кои во одлучувањето учес-
твуваат претставниците на општествената заедни-
ца и студентите, што ги донесоа работниците на 
основните организации на здружен труд Студент-
ски центар „Скопје" — Скопје, на референдумите 
одржани на 28 јуни 1979 година и 16 мај 1981 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1402 
31 мај 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

со кои се уредуваат прашањата по кои во одлу-
чувањето учествуваат претставниците на општес-
твената заедница и студентите, што го донесоа ра-
ботниците на Работната организација Студентски 
центар „Скопје" — Скопје, на референдумот одр-
жан на 16 мај 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1403 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието "на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Банчо Близнаковски, е. р. 

256. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
28 од Законот за студентските домови („Службен 
весник на СРМ", бр. 27/77), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ 
ЦЕНТАР „СКОПЈЕ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на членовите 13, 58, 59, 77, 
79, 82, 141 и 143 на Статутот на Работната орга-
низација Студентски центар „Скопје" — Скопје, 

257. 
Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
И од Законот за организирање на дејност за уна-
предување на образованието и воспитувањето 
(„Службен весник на СРМ", бр. 17/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општес*гвено-политичкиот собор, одржани на 31 
мај 1982 година, донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
СТАТУТОТ НАТ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ВОСПИТУВАЊЕТО — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на членовите од 1 до 15 
од Статутарната одлука за измени и дополнувања 
на Статутот на Републичкиот завод за унапреду-
вање на образованието и воспитувањето, кои се 
однесуваат на задачите на Заводот, самоуправува-
њето, условите и постапката за именување инди-
видуален работоводен орган (директор) на Заводот 
и условите што треба- да ги исполнуваат стручни-
те работници во Заводот, што ја донесоа работни-
ците на Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитувањето — Скопје, на ре-
ферендумот одржан на 30 декември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1404 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател * 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 
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258. 
Брз основа на член 20 став 2 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 36/77), Собранието на Социјалистич-
ка Република (Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 31 мај 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1982 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народ-
ната банка на Македонија за 1982 година, што го 
донесе Советот на Народната банка на Македо-
нија, на седницата одржана на 25 март 1982 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1406 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СЕМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на (Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

259. 
Брз основа на член 20 став 2 и член 71 од 

Законот за Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 36/77), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 
мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1981 ГОДИНА 

1. Се потврдува Завршната сметка на Народ-
ната банка на Македонија за 1981 година, што ја 
донесе Советот на Народната банка на Македо-
нија, на седницата одржана на 25 февруари 1982 
година. 

2. Вишокот на приходите над расходите утвр-
ден со Завршната сметка на Народната банка на 
Македонија за 1981 година во износ од 222.763.812,75 
динари да се употреби за: 

а) 74.254.604,25 — Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените краишта, 

б) 74.254.604,25 — Републичкиот совет за истра-
жувачки работи во рударството и 

в) 74.254.604,25 — Републичкиот совет за пошу-
мување на голините. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1405 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналконски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

260. 
Врз основа на член 58 од Законот, за соци-

јална заштита („Службен весник на СРМ, бр. 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИ-
ЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД 

„ДИМИТАР ВЛАХОВ" — СКОПЈЕ 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Одлуката на Работ-
ничкиот совет на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци со оштетен вид „Димитар Вла-
хов" од Скопје, донесена на 11 март 1982 година, 
со која за директор на Заводот е именуван 

Љубомир Личеноски, досегашен директор на 
Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1431 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

261. 
Врз основа на член 68 став 2 о^ Законот за 

железниците („Службен весник на СРМ", бр. 46/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
НА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Одлуката на Работ-
ничкиот совет на Работната организација на здру-
жен труд Железничка транспортна организација 
— Скопје, донесена на 11 мај 1982 година, со која 
досегашниот индивидуален работоводен орган — 
главен директор (Ристо Петровски, дипл. електро-
инженер, се разрешува од оваа должност поради 
заминување на друга должност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1430 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на /Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 
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262. 
Брз основа на член 65 од Законот за желез-

ниците („Службен весник на СПМ", бр. 46/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни' седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА — СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Конкурсната комисија за избор на главен директор 
на Железничката транспортна организација во 
Скопје се именуваат: 

Васил Теговски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Иван Митровски, потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1429 
31 мај 1982 година 

Скопје 

.Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

263. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на С!РМ", бр. 49/74 
и 36/76), Собранието ка Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот ^со-
бор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИХ КО-
МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ 3|А ИЗБОР 
НА ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ НА ВИСОКООБРА-

ЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

За претставници на општествената заедница 
во конкурсните комисии за изготвување предлог за 
избор на декани и продекани се именуваат: 

' — на Медицинскиот факултет во Скопје: 
Петар Џундев, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СВМ и 
Драган Петровски, извршен секретар на Прет-

седателството на Општинскиот комитет на СК 
„Центар" Скопје; 

— на Факултетот за металургија во Скопје: 
Стефка Меловска, вработена во Рудници и же-

лезарница „Скопје" — Скопје и 
Кајин Немај лаки, дипл. машински инженер, 

вработен во Металскиот завод „Тито" — Скопје; 
— на Земјоделскиот факултет во Скопје: 
Драган Николовски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СВМ и 
Борис Таневски, инженер по шумарство, вра-

ботен во ООЗТ „Треска" — Скопје; 

— на Факултетот за туризам и угостителство^ 
во Охрид: 

Марика Перовска, извршен секретар на Прет-
седателството на Општинскиот комитет на ОК — 
Охрид и 

Драган Михај ловски, директор на „Палас" — 
Охрид; 

— на Педагошката академија „Гоце Делчев" 
во Штип: 

Бранко Илиев, извршен секретар на Претседа-
телството на Општинскиот комитет на СК — Стру-
мица и 

Драги Спасов, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СВМ; 

— на Техничкиот факултет во Битола: 
— Ѓорѓи Симј ановски, делегат во Соборот на 

здружениот труд во Собранието на СВМ и 
Симон Наумоски, дипл. инженер, директор на 

РО „Витаминка" — Прилеп; 
— на Шумарскиот факултет во Скопје: 
Живко Трајковски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СВМ и 
Стојан Јовановски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СВМ; 
— на Математичкиот факултет во Скопје: 
инж. Никола Антовски, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СВМ и 
Стефан Филиповски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на град Скопје; 
— за директор на ООЗТ Институт за лозар-

ство и винарство при Земјоделскиот факултет во 
Скопје: 

Душко Арсовски, делегат во' Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на̂  општина Чаир 
— Скопје и 

Диме Милков, дипл. инж. агр. делегат во Со-
борот на општините на Собранието на СВМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1428 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СВМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

264. 
Брз основа на член 14 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ", бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 31 мај 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И 

ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Институтот за социолош-
ки и политичко-правни истражувања во Скопје 
поради истек на времето за кое е именуван 

Пандора Стоилова. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Институтот за социолошки и политич-
ко-правни истражувања во Скопје се именува 
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Васил Костој ниновски, член на Претседател-
ството на Советот на СС1М. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1427 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

265. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО 

И ВИНАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на ООЗТ Институт за ло-
зарство и винарство во Скопје поради истек на 
времето за кое се именувани: 

инж. Павле Тодоровски, 
инж. Јово Гелебешев и 
Момчило Стојанов. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и 
винарство во Скопје се именуваат: 

Стојче Митровски, инж. агр. во Здружениот 
земјоделско прехранбен комбинат „Македонија" — 
Скопје, 

Трајче Еленов, дипл. инж. агр., вработен во 
Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадарци и 

Момчило Стојанов, инж. агр., вработен во ЗИК 
„Црвена Ѕвезда" — Штип, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1426 
31 мај^ 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

266. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Факултетот за ту-
ризам и угостителство во Охрид поради истек на 
времето за кое се именувани: 

Светозар Василевски, 
Димче Богатиновски и 
Тодор Станчев. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Факултетот за туризам и угости-
телство во Охрид се именуваат: 

Слободан Мукоски, претседател на Советот за 
туризам и угостителство на ИС1 на Собранието на 
општина Струга, 

д-р Живко Паришко, директор на Национални-
от парк „Пелистер" — Битола и 

' Насип Бекири, вработен во Собранието на оп-
штина Ресен. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБ.ЏИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1425 
31 мај 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

267. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 
и 36/76), Собранието, на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Рударско-геолошкиот 
факултет во Штип поради истек на времето за 
кое се именувани 

Стоил Станој ковски, 
Петар Петковски и 
Стојан Здравев. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во 
Штип се именуваат: 
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Благоја Читкушев, директор на Електроучи-
лишниот центар во Штип, 

Љубе Спасовски, работоводител во јама во Руд-
ници „Злетово" — Пробиштип и " 

Владо Гаврилов, раководител на електро-служ-
ба во Рудникот за бакар „Бучим" — Радовиш. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1424 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

268. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Факултетот за физич-
ка култура во Скопје поради истек на времето за 
кое се именувани: 

Миле Ангеловски, 
Здравко Чулевски и 
Ангеле Трајковски. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Факултетот за физичка култура во 
Скопје се именуваат: ( 

Љупчо Самоников, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ/ 

Атанас Костовски, уредник на спортската руб-
рика во РТ Скопје и 

Владимир Ракочевић судија на Окружниот суд 
во Скопје. 

.СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1423 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
{ 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

269. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 
11/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ТЕРИТО-

РИЈАЛНА ОДБРАНА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста началник на Ре-
публичкиот штаб за територијална одбрана на СР 
Македонија 

Тодор Атанасовски, генерал потполковник на 
ЈНА, поради заминување на нова должност. 

За началник на Републичкиот штаб за тери-
торијална одбрана на СР Македонија се именува 

Стојан Аспровски, генерал мајор на ЈНА. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1421 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

270. 
Врз основа на член 31 од Законот за редовни-

те судови („Службен весник на СРМ", бр. 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста претседател на 
Врховниот суд на Македонија 

Кочо Тулевски, поради именување на друга 
должност. 

За претседател на Врховниот суд на Македо-
нија се избира 

Димитар Солев, судија на Врховниот суд на 
Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . 

Бр. 08-1415 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

271. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17^79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 31 мај 1382 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУД31И ВО ОКРУЖНИТЕ СУДО-

ВИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА И ОКРУЖНИТЕ 
СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ШТИП 

I 
За судии во Окружниот суд во Скопје се из-

бираат : 
Марија Трајанова и 
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Борис Николовски, судии на Општинскиот суд 
I во Скопје. 

II 
За судија на Окружниот суд во Битола се из-

бира 
[Ристо Георгиевски, досегашен секретар на Соб-

ранието на општина Битола. 

III 
За судии на Окружниот стопански суд во Скоп-

је се избираат: 
Рина Андеевска, судија на Општинскиот суд 

I во Скопје и 
Љупчо Хаџидимов, раководител на Службата 

за правни работи при ГРО „Маврово" во Скопје. 

IV 
За судија на Окружниот стопански суд во 

Штип се избира 
Македонка Поп Картова, судија на Општин-

скиот суд во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1420 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

272. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ", бр. 
10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО 

ШТИП И СКОПЈЕ 

I 
Се разрешува од должноста заменик на ок-

ружниот јавен обвинител во Штип 
Глигор Едровски, по негово барање, поради 

именување на нова должност. 
Разрешувањето се врши со важност од 1 мај 

1982 година. 
За заменик на окружниот јавен обвинител во 

Штип се именува 
Илија Филипов, општински јавен обвинител 

во Штип. 
II 

За заменик на окружниот јавен обвинител во 
0 Скопје се именува 

Стојан Јанкуловски, заменик на општинскиот 
јавен обвинител во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1419 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бешко Станковски, с. р. 

273. 
Врз основа на член 34 од Законот за опште-

ствениот правобранител на самоуправувањето 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/75 и 6/81), Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБ-
ЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 

САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се разрешува од должноста републички опште-
ствен правобранител на самоуправувањето 

Никола Б а р л е в с к и , поради именување на но-
ва должност. 

За републички општествен правобранител на 
самоуправувањето се именува 

Душан Шурбановски, досегашен претседател 
на Законодавно-правната комисија на Собранието 
на ОРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1416 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на С!РМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

274. 
Врз основа на член 60 од Законот за Народ-

ната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ", бр. 36/77), Собранието на 'Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 31 мај 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста гувернер на На-
родната банка на Македонија 

Андон Макрадули, заради именување на нова 
должност. 

За гувернер на Народната банка на Македони-
ја се имецува 

Ристо Филиповски, досегашен член на Изврш-
ниот совет и републички секретар за финансии. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1417 
31 мај 1982 година 

Скопје 
* Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

275. 
Врз основа на членовите 39 и 40 од Законот 

:>а Службата на општественото книговодство во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 44/77), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРА-
ЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-

СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста генерален дирек-
тор на Службата на општественото книговодство 
во СР Македонија 
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Љупчо Кангалов, по негово барање, поради за-
минување на друга должност. 

За генерален директор на Службата на опште-
ственото книговодство во СР Македонија се име-
нува -

Андон Макрадули, гувернер на Народната бан-
ка на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08 -1418 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

276. 
Врз основа на член 222 став 1 алинеја 1 од 

Деловникот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничката сед-
ница на сите собори, одржана на 31 мај 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

За заменик секретар на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија се именува 

Момчило Апостолов, досегашен самостоен со-
ветник вб (Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1422 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, е. р. 

277. 
Врз основа на член 24 алинеја 3 и член 46 од 

Деловникот на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СЕМ", бр. 16/78), Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седници-
те одржани на 28 април и 31 мај 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател и членови на работните тела 
на Општествено-политичкиот собор на Собранието 
на СРМ се избираат: 

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ: 

а) за претседател: 
Павле Георгиевски, 
б) за членови: 
Бранкица Темелковска, 
Баудин Велица, 
Славка Георгиева-Андреевиќ, 
Милка Божикова, 
Цане Мој ановски, 
Васил Теговски, 

Идриз Идризи, 
Михај ло Арсов, 
Живко Магдески, 
Слободан Шајноски и 
— од научните и стручните работници: 
Никола [Коневски. 

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОД -
НОСИ И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА: 

а) за претседател: 
Мемед Нурединоски, 
б) за членови: 
Драган Николовски, 
Миле Арнаутовски, 
Саве Гаџовски, 
Фана Кочовска-Цветковиќ, 
Љупчо Ивановски, 
инж. Томислав Папеш, 
Зоран Зелениковски, 
Горица Стрезовска 
Момчило Мицковски, 
Бранко Шумански и 
— од научните и стручните работници: 
м-р Боро Станоевски. 

ОДБОР ЗА, ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ:. 

а) за претседател: 
Александар Донев, 
б) за членови: 
Павле Георгиевски, 
Ѓулистана Јумеровска, 
Венче Станковски, 
Шпреса Балаж, 
Спирко Спировски, 
Трифун Паскалов, 
Инает Даути, 
Киро Тасковски, 
Лепосава Петровска и 
Џемаил Муареми. 

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА: 

а) за претседател: 
Петар Џундев, 
б) за членови: 
Глигор Гечевски, 
Панче Миркуловски, 
Владо Поповски, 
Живко Трајковски, 
Вехби Азири, 
Киро Сотировски-Строгов, 
Иван Сиљановски, 
Афродита /Мимидиноска, 
Фуан Асани и 
Дрита Карахасан-Бошковска. 

МАНДАТНО-^ИМУНИТЕТИ А КОМИСИЈА: 

а) за претседател: 
Идриз Идризи, 
б) за членови: 
Слободан Шајноски, 
Лила Вулечевиќ, 
Зоран Зелениковски и 
Стоимир Поповски. 

СОБРАНИЕ ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОЦИЈА 

Бр. 44-1444 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 
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278. 
Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот на 

Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, на сед-
ницата одржана на 31 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА ДЕЛЕ-

ГАТСКА ФУНКЦИЈА 

Се уважува оставката на делегатот Доне Ни-
коловски, избран во делегатската единица Општи-
на „Центар" — Скопје. 

II 
На делегатот Доне Николовски му престанува 

мандатот од денот на уважувањето на оставката. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1399 
31 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

279. 
Врз основа на член 13-а од Законот за суд-

ските такси („Службен весник на СРМ", бр. 46/72, 
34/75, 46/75 и 42/80), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни! седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 31 мај 1982 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД 
РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ ТАКСИ ЗА УЧЕСТВО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБА И ДОВРШУ-
ВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 
И КАЗНЕНО -ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ ДО КРА-

ЈОТ НА 1985 ГОДИНА 

I 
Дел од приходите од републичките судски так-

си издвоени на посебна сметка на Републиката 
што се користи за изградба, доградба, адаптација, 
поголеми поправки и одржување на зградите на 
казнено-поправните установи и казнено-поправни-
те домови, до крајот на 1985 година ќе се корис-
тат како учество на Републиката за ^следниве на-
мени: 

1. Изградба на меѓуопштински зат-
вор во Штип 20.000.000 дин. 

2. Изградба на општински затвор 
во Куманово 10.000.000 дин. 

3. Изградба на казнено-поправен 
дом за малолетници во Тетово 10.000.000 дин. 

4. Довршување на зградата на Оп-
штинскиот затвор во Титов Ве-
лес 5.000.000 дин. 

5. Реконструкција на кровниот 
покрив и парните котли на Ме-
ѓуопштинскиот затвор во Скопје 5.500.000 дин. 

6. Изградба на приемно одделение 
во Меѓуопштинскиот затвор во 
Охрид , 1.600.000 дин. 

7. Изградба на приемно одделение 
во Меѓуопштинскиот затвор во 
Гевгелија 1.000.000 дин. 

8. Довршување на приемно одделе-
ние во Меѓуопштинскиот затвор 

во Битола 500.000 дин. 
9. Довршување на изградбата на 

Општинскиот затвор во Стру-
мица ( 1.500.000 дин. 

10. Реконструкција на санитарниот 
чвор и кујната во Заводот за 
згрижување, , воспитување и об-
разование на деца и младинци 
„Миленовиќ Ранка" во Скопје 500.000 дин. 

11. Воведување на телефонски каб- » 
ли за Казнено-поправниот дом 
„Идризово" во Скопје 1.220.000 дин. 

II 
За намените од точка I на Програмата ќе се 

употребат средствата од издвоениот дел од судски-
те такси што се користат според програма што ја 
донесува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во износ од 16.695.000,00 - динари, како 
и издвоениот дел од приходите од наплатените па-
рични казни изречени од судовите од општа над-
лежност и судиите за прекршоци за учество на 
Републиката во изградба и довршување на згра-
дите на воспитно-поправните установи и казнено-
поправните домови, што се употребуваат според 
програма што ја донесува Извршниот совет на Со-
бранието на ОР Македонија во износ од 38.025.000,00 
динари. 

III 
Средствата од точка I ќе ги користат општи-

ните врз основа на договор што ќе го склучат со 
Републичкиот секретаријат за правосудство. 

IV 
Средствата што не се распоредени со оваа про-

грама, со одлука на Извршниот совет можат да се 
користат како привремени позајмици за извршу-
вање на одредени републички обврски за кои ди-
намиката на приливот на средствата заостанува. 

V 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". , 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на 
Бошко Станковски, 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

СРМ, 
е. р. 

280. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст {„Службен 
весник на СРМ", бр. 37/80), републичкиот секретар 
за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИ-
ТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШ-

НИ РАБОТИ ШТО ИМААТ СВОЈСТВО НА 
ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
•Со обој правилник се определуваат работни-

ците во органите на управата надлежни за внат-
решни работи што имаат својство на овластени 
службени лица, 
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Работници од став 1 на овој член се: 
1. Работниците во криминалистичко-технички-

те работи и вештачења на службата за јавна без-
бедност кои вршат криминалистички вештачења, 
применуваат криминалистичка фото, телевизиска 
и кинотехника - или вршат други криминалистичко-
технички работи, освен дактилоскопски и сиња-
летички работи, како и работниците во заштитата 
од пожар кои вршат работи и задачи на инспек-
тор за заштита од пожар и поправка и одржува-
ње на целокупното вооружување; 

2. Работниците во оперативно-техничките ра-
боти на Службата за државна безбедност (Служ-
бата) кои вршат оперативно-технички работи за-
ради примена, користење и развој на техничките 
средства, преведувачко-репродукцерски, обработу-
вачко-селекторски и манипулативно-технички ра-
боти за потребите на Службата; 

3. Работниците во оперативно-аналитичките ра-
боти кои вршат оперативно-аналитички, оператив-
но-аналитичко-документаристички работи, работи 
на одбранбените подготовки, како и советниците 
кои не се именувани од собранијата на општестве-
но-политичките заедници и нивните извршни ор-
гани; 

4. Работниците во техничките работи на врски-
те кои работат со средства за врски од посебно 
безбедносно значење и оние кои се поставени во 
'објекти на тешко пристапни, ненаселени и планин-
ски места, радио-операторски работи, шифрер-те-
лепринтерски и инструкторски, работи во крипто-
заштитата, работи на одржување, монтирање и ин-
сталирање на посебни системи за телекомуникации 
и радио-комуникации; 

5. Работниците кои раководат со организацио-
ните единици и нивните заменици во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи и тоа: Ка-
бинетот на републичкиот секретар; криминалистич-
ко-техничките работи и вештачења на службата 
за јавна безбедност; оперативно-техничките рабо-
ти; оперативно-аналитичките работи и за аналити-
ка и информатика на службата за јавна безбед-
ност; одбранбените подготовки; информациониот 
центар, освен раководителот за подготовки на по-
датоци; техничките работи на врските; заеднич7 
ките работи, освен раководителот за внатрешна 
контрола и континуиран попис, како и управните 
работи и работите на противпожарната заштита. 

Работниците кои раководат со организациони 
единици во Секретаријатот за внатрешни работи на 
Собранието на град Скопје и тоа: оперативно-ана-
литички работи, криминалистичко-те&нички рабо-
ти, управните работи и заедничките работи. 

Став 2 од овој правилник се применува само 
на оние работници кои не вршат и други работи 
и задачи. 

Работите и задачите од став 2 од овој член по-
себно се означуваат во општиот акт за системати-
зацијата на работите и задачите на органот на уп-
равата надлежен за внатрешни работи. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за определува-
ње на работниците *зо органите за внатрешни ра-
боти што имаат својство на овластени службени 
лица („Службен весник на СРЖ", бр. 41/73, 22/76, 
30/77, 43/77 и 18/78). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

281. 
Врз основа на член 14 од Законот за здружу-

вање на дел од средствата на општествената ре-
продукција за изградба на електроенергетски об-
јекти („Службен весник на СРМ", бр. 38/75, 22/78, 
20/80 и 18/82), републичкиот секретар за финансии, 
во согласност со ' претседателот на републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и градежниш-
тво, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУ-

ВАЊЕТО И ВРАЌАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ 
СРЕДСТВА 

/ 
Член 1 

Во Правилникот за пресметувањето, уплатува-
њето и враќањето на здружените средства („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/76 и 41/80), член 2 се 
менува и гласи: 

„Пресметувањето и уплатувањето на здруже-
ните средства се врши според образецот „ПЗЕ" — 
Пресметка за уплатување, на средствата што се 
здружуваат за финансирање на изградбата на 
електроенергетски објекти за периодот 
198 година" што е составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 2 
Членот 3-а, се менува и гласи: 
„Пресметката на издвоените средства според 

образецот од член 2, став 1 од овој правилник се 
доставува на Службата на општественото книго-
водство заедно со периодичната пресметка однос-
но завршната сметка во два примероци." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-1340 
4 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Александар Андоновски, е. р. 

Образец „ПЗЕ" 

П Р Е С М Е Т К А 

Бр. 27-4140/1 
28 мај 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
м-р Љубомир Варошлија, е. р. 

за уплатување на средствата што се здружу-
ваат за финансирање на изградбата на електро-
енергетски објекти за периодот 198— година 
1. Остварен чист доход во пре-

сметковниот период Дин. 
2. Намалување на чистиот до-

ход според член 2 став 2 од 
Законот Дин. 
Од тоа: 
— за делот од чистиот до-

ход наменет за лични до-
ходи Дин. 

— на средствата што се 
здружуваат врз основа на 
Законот за станбена из-
градба Дин. 

— за средствата на резер-
вите во висина на мини-
малните стапки утврдени 
со закон Дин. 

3. Основица за пресметување 
на средствата што се здру-
жуваат Дин. 

4. Пропишана стапка за здру-
жување % 

5. Износ на средствата што се 
здружуваат Дин. 
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6. Уплатена аконтација за пе-
риодот 1. I 198 год. 

7. Разлика за помалку упла-
тени средства 

8. Разлика за повеќе уплатени 
средства 

Шеф на сметководство, 

Дин. 

Дин. 

Дин. 

ДИРЕКТОР, 

282. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, членот 2 алинеја 2 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 
1982 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на 
Табеларниот преглед, составен дел на Правилникот 
за распоредување на чистиот доход и за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка, донесен од работниците во Ос-
новната организација на здружениот труд „Клима-
тизација" во состав на Работната организација „Ју-
гомонтажа Благој Давков" во Скопје, со референ-
дум одржан на 11 април 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Климатизација" на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија.по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точките 1, 2, 3, 4, 5 
и 6 на Табеларниот преглед означен во точката 1 
на оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека Табелар-
ниот преглед во точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за работ-
ниците со посебни овластувања и одговорности и 
тоа директорот, техничкиот раководител, раково-
дителот на производниот погон, раководителот на 
монтажниот погон, раководителот на I градилиште 
и раководителот на II градилиште не содржи ме-
рила по утврдените основи, туку дека нивните 
лични доходи се утврдени во точно определени из-
носи на бодови за секој од нив. 

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија, работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд ги утврдуваат основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи. »Со ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд е пропишана обврска, работници-
те во основната организација да ги утврдат осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи. Од друга страна, со алинејата 9 
став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот 
на СР Македонија е предвидено дека неприкос-
новената основа на положбата и улогата на чове-
кот ја сочинува, меѓу другото и еднаквоста на пра-
вата, должностите и одговорностите на луѓето во 
согласност со уставноста и законитоста, додека со 
ставот 2 на член 204 од Уставот сите работни луѓе 
и граѓани се еднакви пред законот. 

Согласно со означените уставни и законски 
одредби работниците во основната организација на 
здружениот труд се должни да утврдат основи и 
мерила за сите работници независно од нивниот 
статус, што значи дека тие се должни да утвр-
дат основи и мерила и за работниците со посебни 
овластувања и одговорности. 

Со оглед на тоа што со точките 1, 2, 3, 4, 5 и 
6 на оспорениот Табеларен преглед за работниците 

со посебни овластувања и одговорност не се опре-
делени мерила по утврдените основи, туку нивни-
те лћчни доходи се утврдени во точно определе-
ни износи на бодови за секој од нив, Судот оцени 
дека тие не се во согласност со ставот 1 на член 
23, алинеја 9, став 3, оддел II на Основните начела 
и со ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Ма-
кедонија, односно дека се во спротивност со ставот 
1 на член 127 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 1/82 
13 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

283. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 1982 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ1 точките 1 и 2 на Табелар-
ниот преглед, составен дел на Правилникот за из-
мени и дополнувања на Правилникот за распо-
редување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка, донесен од работниците на Основната 
организација на здружениот труд „Макотинг" во 
состав на Работната организација „Југомонтажа 
Благој Давков" во Скопје, со референдум одржан 
на 10 јануари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Макотинг" на начинот предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точките 1 и 2 од 
Табеларниот преглед означен во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за нивната уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека табелар-
ниот преглед во точките 1 и 2 за работниците со 
посебни овластувања и одговорности и тоа: ди-
ректорот, техничкиот раководител, шефот на про-
ектантско одделение, самостојниот одговорен про-
ектант, шефот на инженеринг, раководителот на 
градилиште и шефот не содржи мерила по утвр-
дените основи, туку дека нивните лични доходи се 
утврдени во тесно определени износи на бодови за 
секој од нив. 

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија, работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд ги утврдуваат основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи. Со ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд е пропишана обврска, работниците во 
основната организација да ги утврдат основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи. Од друга страна, со елинејата 9, став 3 на 
оддел И од Основи*"*^ — - на СР 
Македонија е предвидено дема :*с:4^:.:оеновената 
основа на положбата и улогата на човекот ја со-
чинува, меѓу другото < и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во сог-
ласност со уставноста и законитоста, додека со ста-
вот 2 на член 204 од Уставот, сите работни луѓе и 
граѓани се еднакви пред законот. 
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Согласно со означените уставни и законски од-
редби, работниците во Основната организација на 
здружениот труд се должни да утврдат основи и 
мерила за сите работници независно од нивниот 
статус, што значи дека тие се должни да утвр-
дат основи и мерила и за работниците со посебни 
овластувања и одговорност. 

Со оглед на тоа што со точките 1 и 2 на оспо-
рениот Табеларен преглед на работниците со по-
себни овластувања и одговорности не се определе-
ни мерила по утврдените основи, туку нивниот ли-
чен доход е утврден во точно определен износ на 
бодови за секој од нив, Судот оцени дека тие не се 
во согласност со ставот 1 на член 23, алинеја 9, 
став 3, оддел II на Основните начела и со ставот 
2 на член 204 од Уставот на С!Р Македонија однос-
но дека се во спротивност со ставот 1 на член 127 
од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 3/82 
13 мај 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

284. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 6 мај 
1982 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка, донесен од работниците на Здравстве-
ната станица во Виница со референдум одржан на 
25 ноември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СВМ" т во Здравствената станица во Ви-
ница на начинот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста на правилникот означен во точката 1 
на оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата уставност. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник содржи определени основи за распре-
делба на средствата за лични доходи на работ-
ниците. Така, со членот 16 од правилникот се пред-
видени следниве основи: сложеност и обем на ра-
ботите и работните задачи; одговорност за извр-
шување на работите; и услови под кои се извр-
шуваат работните задачи. Меѓутоа, правилникот не 
содржи мерила по утврдените основи, така што 
поради ова не е возможно да се обезбеди распре-
делба на личните доходи според резултатите на 
трудот. 

Со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Ма-
кедонија и членот 127 од Законот за здружениот 
труд е пропишана обврска работниците во основ-
ната организација на здружениот труд да утврду-
ваат основи и мерила за распределба на средства-
та за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник 
не се утврдени мерила по предвидените основи, 
»Судот оцени дека правилникот не е во согласност 
со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-

« 
донија односно дека е во спротивност со членот 
127 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 87/81 
6 мај 1982 година 

Скопје 
Го заменува 

претседателот 
на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Димитар Поп Георгиев, е. р. 

285. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј -
ство на неговите одлуки, по јавната расправа одр-
жана на 24 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
/ 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување устав-
носта и законитоста на членот 28 и 30 од Правил-
никот за станбени л односи усвоен со референдум на 
2 април 1980 година рд работниците во Основната 
организација на здружениот труд „25 Јули" во. 
Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СВМ" и во Основната организација на 
здружениот Труд „26 Јули" во Скопје, на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је му поднесе предлог на Уставниот суд на Маке-
донија, за оценување уставноста и законитоста на 
членот 28 и 30 од актот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот членот 
28 од означениот правилник не е во согласност со 
Уставот и Законот за здружениот труд затоа што 
стручната подготовка ја предвидува како посебен, 
самостоен основ за добивање стан на користење во 
општествена сопственост и за добивање станбен 
кредит. Со тоа, по мислење на подносителот на 
предлогот, не се вреднува придонесот на работ-
никот во остварување на доходот туку стручната 
подготовка. Стручната подготовка не може да би-
де самостоен основ за добивање стан затоа што е 
содржана во основот сложеност на работите и ра-
ботните задачи и како негов елемент се вреднува 
во основот сложеност. Членот 30, пак, од означе-
ниот правилник не е во согласност со уставното 
начело за еднаквоста на правата, должностите и 
одговорностите на луѓето во согласност со устав-
носта и законитоста. Ова затоа што станбените ус-
лови на работник без стан и работник корисник 
на стан се различно вреднувани, а е во прашање 
еднаков станбен статус односно станбена загрозе-
ност. Имено, според мислењето на подносителот, 
корисник на стан е лице без стан и неговите стан-
бени услови треба да бидат еднакво вреднувани 
како и на лицето кое е без стан односно кое е 
потстанар. 

4. Во одговорот на наводите содржани во пред-
логот за поведување постапка, доносителот на ос-
порениот правилник истакна дека при предвиду-
вањето на стручната подготовка односно квалифи-
кација за одделни работни места како основ за 
добивање стан односно станбен кредит, се имала 
предвид сложеноста, одговорноста и тежината на 
работните задачи. Всушност, преку стручната под-
готовка односно квалификација била изразена сло-
женоста на работите и работните задачи. 

По однос на различното вреднување на стан-
бените услови на работник без стан и . работник 
корисник на стан во одговорот се истакнува дека 
нивната станбена загрозеност не е иста, па според 
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тоа и различно се вреднува,. Според мислењето из-
несено во одговорот, станбената загрозеност на 
корисникот на стан е помала во однос на работ-
никот без стан, а особено ако корисникот на стан 
живее во соодветен стан со носителот на станар-
ското право. Со еднаквото вреднување на нивните 
станбени услови би биле погодени работниците кои 
плаќаат големи закупнини и се изложени на стал-
но преселување. 

5. Во претходните испитувања и на јавната 
расправа Судов утврди дека според членот 27 од 
означениот правилник основи за добивање на ко-
ристење стан во општествена сопственост односно 
станбен кредит се: работното место односно работ-
ните задачи кои работникот ги извршува, работ-
ниот стаж, станбената ситуација, бројот на чле-
новите на семејството, инвалидноста и материјал-
ната состојба на семејството. Понатаму, Судов ут-
врди дека во членовите 28 до 33 се разработени 
утврдените основи и за сокој од нив се опреде-
лени бодови. Така, според оспорениот член 28 од 
правилникот по основот „работно место односно 
работни задачи на кои работникот работи" за ра-
ботно место за кое е предвидена висока стручна 
подготовка работникот добива 50 бода, виша струч-
на подготовка или висококвалификуван работник 
40 бода, средна стручна подготовка или квалифи-
куван работник 30 бода и за другите работни мес-
та по 20 бода. Според членот 30 од правилникот по 
основот „станбена ситуација" работник без стан-
потстанар, добива 100 бода, а работник кој живее 
со родители добива 30 бода ако , живее во несоод-
ветен стан, а ако живее во соодветен стан добива 
20 бода. 

6. Со членот 214 од Уставот на СР Македонија, 
на граѓанинот му е загарантирано да стекнува ста-
нарско право на стан во општествена сопственост, 
со кое му се обезбедува под услови определени со 
закон трајно да користи стан во општествена соп-
ственост заради задоволување на личните и се-
мејните станбени потреби. Според ставот 1 на член 
42 од Законот за станбените односи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36/73), давателот на' стан на ко-
ристење, а тоа значи работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд, со општ акт ќе ги 
утврди начинот, условите т. е. основите и мерила-
та за утврдување редот на првенството, по кој 
становите ќе се даваат на користење. Меѓутоа, тие 
услови и критериуми мора да бидат во согласност 
со уставот и законот. Поаѓајќи од начелото на рас-
пределба според трудот и начелото на солидарнос-
та кое особено доаѓа од примена при користење на 
средствата за заедничка потрошувачка, според мис-
лењето на Судов, правото на работникот да до-
бие на користење стан во општествена сопстве-
ност, првенствено треба да зависи од неговата 
станбена состојба, бројот на членовите на неговото 
семејно домаќинство, неговиот придонес во рабо-
тата и од неговата социјално-материјална полож-
ба воопшто. Според тоа, покрај социјално-економ-
ските, работниците можат да предвидат и такви 
критериуми кои го изразуваат^ придонесот на ра-
ботникот во стекнување на доходот на основната 
организација, односно кои се сврзани со работите 
и работните задачи што Се извршуваат во основ-
ната организација, како што е стручната подго-
товка. Во конкретниов случај работите и работни-
те задачи односно работното искуство се основ за 
добивање на стан или станбен кредит, а преку 
стручната подготовка предвидена за нивното из-
вршување е изразена сложеноста на работите и 
работните задачи. 

Со оглед на, тоа што во членот 28 од оспоре-
ниот правилник стручната подготовка не е пред-
видена како самостоен основ за добивање на стан 
односно станбен кредит, Судов оцени дека тој е во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот. 

Покрај остварувањето на начелото на распре-
делба според трудот, според мислењето на Судов, 
работниците треба да утврдат и такви основи и ме-
рила за утврдување редот на првенството за до-
бивање на стан, со кои пред се ќе се оствари ус-
тавното начело на заемност и солидарност. Ед-
наквото вреднување, пак, на станбените услови на 
работник кој е без стан и работник кој е корис-
ник на стан, според мислењето на Судов, го по-
вредува начелото на заемност и солидарност и 
работниците ги доведува во нееднаква положба при 
остварувањето на ова право. Ова затоа што се 
во прашање различни категории на станбен ста-
тус и станбени услови, како и различен степен на 
станбена загрозеност. Користењето на стан, без 
оглед на тоа дали е и во која мера станот е не-
соодветен, претставува полесен случај на станбена 
загрозеност отколку немањето на стан. Поради тоа 
не е спротивно на, начелата на еднаквост и на 
заемност и солидарност работниците кои се ко-
рисници на стан да не бидат изедначени со ра-
ботниците без стан-, а по основот станбени услови 
да добиваат различен број бодови. Различниот 
станбен статус на лице без стан и на лице корис-
ник на стан произлегува и од членот 19 од За-
конот за станбените односи, според кој корисни-
кот на станот што живее заедно со носителот на 
станарското право има право трајно и непречено 
да го користи станот под услови определени со 
овој закон. Исто така, под услови определени со 
овој закон, корисникот на стан може да стане но-
сител на станарско право врз тој стан. 

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

У. бр. 250/81 
24 март 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд е заведена граѓанска парница за 

развод на брак од тужителката Трпана Давидов-
ска од Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 217, против 
тужениот Петко Давидовски од село Копанце, Те-
товско. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Бидејќи тужениот Петко Давидовски од село 
Копанце се наоѓа на привремена работа во Герма-
нија, се повикува да се јави пред судот или се-
кој кој ја знае неговата адреса да ја соопшти на 
судот. Во спротивно ќе му биде поставен привре-
мен старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 5 2 1 / 8 2 . 

Пред Општинскиот суд во Тетово, поднесена е 
тужба за сопственост од тужителот Општина Те-
тово, застапувана од јавниот правобранител на оп-
штината Тетово, против тужените Матија Кузма-
нов Петровски, Дамјан Петров тето в ски и Нег-
рија Петров тетовски, сите порано од Тетово, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикуваат Матеја Петровски, Дамјан т е -
товски и Негрија тетовски, да се јават во Оп-
штинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или пак да одредат свој пол-
номошник кој ќе ги застапува на расправата. По 
истекот на овој рок ќе им биде поставен старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој 
ќе ги штити нивните интереси пред судот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1 5 3 2 / 8 1 . 
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Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Гоко 
Петковски од е. Јанчиште, против тужената Злат-
ку Петковска, родена Савевска од е. Беловиште, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Златка Петковска, ро-
дена Савевска, сега со непозната адреса, да се 
јави во судот, достави адреса или одреди полно-
мошник кој ќе ја застапува во овој спор. Во спро-
тивно, судот ќе и постави привремен застапник 
преку Центарот за .социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот, суд во Тетово, П. бр. 136/82. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за смеќавање на владение по тужбата на Шабан 
Ариф од е. Шипковица, против Зеќири Ашим од 
село Шипковица, Тетовско. 

Се повикува тужениот Зеќири Ибраим Ашим 
од е. Шипковица, на привремена работа во Австри-
ја со непозната адреса, да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот или ЕО ИСТИОТ рок да одреди 
свој полномошник кој ќе го застапува во спорот. 

Доколку тужениот не се јави ниту одреди пол-
номошник, преку Центарот за социјални работи 
ќе му биде поставен привремен старател, па истиот 
ќе го застапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 882/81. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар, по предлог на 
предлагачот ООЗТ — Економски институт — Скоп-
је во состав на РО' — Факултет на економски нау-
ки, Н.СОЛ.О. — Скопје, покрена постапка за амор-
тизација на меницата авал бр. 5663, која во корист 
на предлагачот — ремитентот ја издало Собранието 
на општината Гостивар — трасант, а гласи на из-
нос од 54.000,00 динари и е издадена на 20. ХИ. 
1980 година, со валута од 13. III. 1981 година, на 
име ООЗТ — Економски институт — Скопје во 
состав на РО — Факултет за економски науки, 
Н.СОЛ.О. — Скопје. 

Се повикува лицето кај кого се наоѓа загубе-
ната меница да ја покаже на овој суд, во рок од 
60 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". 

Истовремено се повикува и секое лице да мо-
ж е во исто време да стави приговор против покре-
натата постапка или да го извести Општинскиот 
суд во Гостивар, за лицето кое ја држи спомена-
тата меница. 

Ако во означениот рок никој не се пријави во 
судот дека ја држи споменатата меница или не 
стави приговор против покренатата постапка, ис-
чезнатата — загубената меница ќе се поништи. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р^ бр. 55/82. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При Општинскиот суд во Титов Велес се пови-
кува лицето Коле Крстев Нед елковски од е. Вој-
ница, Титоввелешко, во колку е живо, како и се-
кој друг што знае за неговиот живот, да се јави 
во Општинскиот суд — Титов Велес во рок од три 
месеци од објавувањето на огласот. По истекот на 
тој рок по горе наведеното лице ќе се прогласи 
за умрено. 

Се претпоставува дека лицето на & септември 
1941 година во Софија скокнало од петти спрат од 
зграда и останало на самото место мртво, не са-
кајќи да се даде живо на полицијата. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, ВИС. 
бр. 201/81. (59) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Ридван Џеладина Мемети од Куманово, ул. „Д. 
Туцовиќ" бр. 20, поднесело овој суд тужба за ут-
врдување право на сопственост, по основ на дого-
вор за купопродажба и градба — чл. 187 од ЗИП, 
вредност на спорот 80.000 динари, против туже-
ната Деса ЈБељак од Цеље, ул. „Трубајева" бр. 50, 
а сега со непозната адреса, односно не се знае 
Местото на нејзиниот боравак. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати се повикува, во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во спротивно, судот по службена дол-
жност ќе и ја одреди за застапник Глигорова Ја-
года, стручен соработник при Општинскиот суд во 
Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 
1602/79. (60) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 379 од 12. V. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-846-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа 
„Коста-Поп Ристов-Делчев", Ц. О. — Богданци со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Соколова Ленка, в. д. директор, без ограни-
чување, »а се запишува како нов застапник Љу-
леџиев Димитар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 379/82. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 447 од 14.. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1678-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Орланци", 
Р. О., е. Арачиново, Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Воислав Нефе-
тов, в. д. директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Шабан Амед, в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 447/82. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 301 од 7. IV 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1612-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Договорната организација на здру-
жен труд за одржување и поправка на моторни 
возила и металопреработувачки услуги „Техника", 
Ц. О. Скопје, ул. „Наум Охридски" бр. 6 со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Јовановски Дане, работоводител, со неограничени 
овластувања, а како нов застапник се запишува 
Синколов Богомир, работоводител, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 301/82. (137) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 314 од 19. IV 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1590-18-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на називот на Меди-
цински факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје 
при Универзитетскиот центар за медицински нау-
ки — Скопје, ул. „50 дивизија" бр. 6, ООЗТ Кли-
ника за хируршки болести — Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17, со следните податоци: Досегашниот 
назив на ООЗТ Клиника за -хируршки болести — 
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Скопје, се менува, така што во иднина ќе гласи: 
Медицински факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скоп-
је, при Универзитетски©^ центар за медицински 
науки, ул. „50 дивизија" бр. 6, ООЗТ Клиники за 
хируршки болести — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 
17. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 314/82. (138) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 266 од 12. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за • 
застапување на Училиштето за применета умет-
ност „2 Август", Ц. О. — Скопје, ул. „Киро Крс-
тевски-Платник" бр. 15, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник на училиштето Рис-
тески Александар, а се запишува како нов зас-
тапник Муратове™ Алекса Рашко, индивидуален 
работоводен орган на училиштето, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 266/82. ' (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 200 од 21. IV. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената-проширувањето на деј-
носта на Монтажно-занаетчиската задруга „Дале-
ководи" — Скопје, ул. „Босна и Херцеговина" бб, 
барака бр. 8, населба Бутел И со следните пода-
тоци: Досегашната дејност на Задругата се про-
ширува со: 

050302 — завршни и занаетчиски работи во гра-
дежништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 200/82. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 422 од 6. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1361-0-0 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, ул. „12 ударна бригада" 
— Скопје со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Илија Бошков, секретар, без 
ограничување, а се запишува како нов застап-
ник Ќиро Ефремов, секретар, со неограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 422/82. ' (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 400 од 10. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1678-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Орлаици", 
Р. О. село Арачиново, Скопско со следните пода-
тоци:. Се брише досегашниот застапник Шабан 
Амеди, в. д. директор, без ограничување, а како 
нов застапник се запишува Нефтенов Боислав, в. д. 
директор, без ограничување. • 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 400/82. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 410 од 30. IV. 1982 година ,на регис-
тарска влошка бр. 2-1725,-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар, промената на лицето овластено за 
застапување на Молеро-фарбарската и антикоро-
зивна задруга „Јадран", РО — Скопје, ул. „Наум 
Наумоски" бр. 63 со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник на Задругата Николоски 
Димитрија, в. д. директор, без ограничување, а се 
запишува како нов застапник Андоновски Митко, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 410/82. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 386 од 11. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка- бр. 2-1731-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Задругата за хемиско чистење на енергетски пос-
тројки и садови под притисок „Енергетика", Р. О. 
— Скопје, ул. „Ернест Телман" бр. 8-а. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување на трудот, потпишана на 17. 
IV. 1982 година. 

Основачи на задругата се: Белковски Драго-
љуб, Скопје, ул. „Ѓорги Воитех" бр. 27-6, нас. Дра-
чево, л. к. бр. 624781 — (СВР — Скопје; Стрезова 
Снежана, Скопје, ул, „Иван Цанкар" бр. 89-6, л. к. 
бр. 573174 — СВР — Скопје; Трајчевски Драган — 
Скопје, ул. „Гимиџиска" бр. 4/9, л. к. бр. 361573 — 
Скопје; Стојчевски Марјан, Скопје, ул. „Лазар Ди-
митров" бр. 9, л. к. бр. 355765 — СВР — Скопје; 
Белковска Светлана, Скопје, ул. „Горѓи Воитех" 
бр. 27-6, л. к. бр.. 499005 — СВР — Скопје; Стрезов-
ски Бранислав, Скопје, ул. „Иван Цанкар" бр. 
98-а, л. к. бр. 543969 — СВР — Скопје; Секулов 
л. к. бр. 409895 — СВР — Скопје. 
Мирослав, Скопје, ул. „Таки Даскалот" бр. 10-6, 

Основни дејности: хемиско чистење на енер-
гетски постројки и садови под .притисок. 

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

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

За обврските на Задругата емчат и здружени-
те* задругари во висина на здружениот влог кој 
изнесува 5.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на Задругата 
е Белковски Драгољуб, в. д. директор, боз огра-
ничување. 

Од Окружниот* стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 386/82. (44) 

Загубени печати 
Загубените печати под назив: ООЗТ „Синге-

л и ^ во состав на ЗИК „Скопско поле" — е. Синге-
лиќ — Скопје се огласуваат за неважни. (2865) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Мото-
ски клуб „Скопје" — Скопје, се огласува за не-
важен. (3163) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Сообраќајна книшка на име Минур Фетаи, е. 
Лопате, Куманово. (2548) 

Штедна книшка, издадена од Беобанка на име 
Риза Шабани, е. Доброште, Тетово. (2577) 

Возачка дозвола 19127, издадена од СВР — Те-
тово, на име Рамиз Шасивари, Тетово. (2578) 

Воена книшка, издадена од Одделението за на-
родна одбрана, Кратово сер. АГ. бр. 49609 на име 
Јованов Милан Велин, ул. „Иван Андреев" бр. 8. 
Кратово. (2603) 

Уверение за положен машинобраварски испит, 
рег. бр. 967, издадено на 16. 10. 1974 година од 
Собранието на општина Ресен на име Исмаиловски 
Ќазим Идриз, Ресен. . (2616) 

Воена книшка на име Методија Антевски, ул. 
„III" бр. 23, Куманово. (2677) 

Воена книшка, бр. 31207 на име Илјас Османи, 
е. Теарце, Тетово. ,(2693) 

Возачка дозвола издадена од ОВР —Кратово 
на име Војислав Митковски, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 36, Куманово. (2718) 

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Кра-
тово на име Војислав Митовски, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 36, Куманово. (2719) 
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Воена книшка на име Стеван Петрески, При-
леп. (2776) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од ЦОУ „Гоце Делчев", Делчево на име Ибраи-
мовски Зенил, ул. „ Плачковица" бр. 18, Делчево. 

Уверение за лимаро изолатер, на име Тошевски; 
Трајан, е. Звегор, Делчево. (2904) 

Воена книшка на име Љупчо Мугоски, е. Мо-
дрич, Струга. (2915) 

Воена книшка бр. 20464 на име Зибери Ремзи 
Нехат, ул. „Охридска" бр. .13, Тетово. (2919) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Кирил и Методиј", 
Титов Велес на име Вучковиќ Весна, Титов Велес. 

Свидетелство за VIII одделение на име Стоил-
о в с к и Лазо, ул. „Маршал Тито" бр. 11-2/5, Каме-
ница Македонска. (3017) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гости-
вар На име Сретко Јовчески, е. Здуње, Гостивар. 

Работна книшка, рег. бр. 3212, сер. бр. 53079, 
издадена од Собранието на општината Берово, на 
име Стоевска Маноил Лилјана, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 6, Берово. (3043) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимна-
зијата „Мирче Ацев", Прилеп на име Стефаноска 
Гордана, ул. „Борис Кидрич" бр. 26, Прилеп. <3078) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општина Ресен на име Милошевска Јелица, ул. 
„Ј. Јосифовски-Бигла" бр. 24, (Ресен. (3081) 

Лична карта на име Насер Касими, е. Ларце, 
Тетово. . (3081-а) 

Возачка дозвола на име Насер Касими, е. 
Ларце, Тетово. (3082) 

Сообраќајна книшка на име Насер Касими, е. 
Ларце, Тетово. (3083) 

Возачка дозвола на име Зибери Саип, е. Стрим-
ница, Тетово. <3084) 

Воена книшка, на име4 Стојан Аврамоски, е. 
Растеш, Брод Македонски. (3106) 

Воена книшка на име Душко Стојановски, е. 
Рогачево, Тетово. (3156) 

Работна книшка, рег. бр. 6465, издадена на 8. 
05. 1968 год. од Собранието на општината Ресен 
на име Кузаревски Миланов Круме, е. Царев Двор, 
Ресен. (3215) 

Сервисна книшка бр. 455078 за кола Лада 1200 
комби, бр. на шасија 0504596, ф. бр. 593 на име 
Драгољуб Зафировски, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 
18/3 — Куманово. (3052) 

КОНКУРСИ 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР 
„ГЕВГЕЛИЈА" — ГЕВГЕЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за испраќање забен лекар на специјализација 
по специјалноста — СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕ-
ТСКА 

УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
— .да имаат завршено стоматолошки факултет; 
— да имаат положен стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици; 
— да имаат поминато на работа во Центарот 

најмалку 4 години. 
Молбите со потребните. документи да се дос-

тават до Советот на Медицинскиот центар — Гев-
гелија. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. 

Личниот доход се одредува според Правилни-
кот за основите и мерилата за распределба на лич-
ните доходи на работниците во Медицинскиот цен-
тар „ГЕВГЕЛИЈА" — Гевгелија. (184) 

Врз основа на член 16-а од Статутот на РО 
„ГРАДИНАР ЛОЗА" увоз извоз Скопје, Заеднич-
киот работнички совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на работоводен орган — 
директор на РО 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд и Законот за работните односи, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има високо или више образование; 
— да има 6 (шест) години работно искуство; 
— да познава и да владее еден од следните ја-

зици: германски, англиски, францз^ски, италијан-
ски, грчки или руски; 

— да поседува морално-политички квалитети 
и организаторски способности; 

— да не е казнуван по член 511 од Законот за 
здружен труд. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите се поднесуваат на адреса: РО „ГРА-
ДИНАР ЛОЗА" увоз извоз — Скопје, ул. „Никола 
Вапцаров" бр. 2—4, за Конкурсната комисија. (150) 

Конкурсната комисија при Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусио платно и хартија „Иднина" 
— Кратово 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за пополнување на работи и работни задачи 
со посебни овластувања и одговорности: 

1. Секретар на работната организација — из-
бор, 

2. Директор на општ сектор — избор. 

Услови: 
Покрај општите услови утврдени со Законот 

за работни односи, ^кандидатите треба да ги ис-
пблнуваат и следните посебни услови: 

1. Кандидатот под точка еден треба да иа4а 
завршено правен факултет — II степен и да има 
3 години работно искуство по дипломирањето. 

2. Кандидатот под точка два да има* завршено 
правен факултет — II степен и 3 години работно 
искуство по дипломирањето. 

Работите и работните задачи наведени во кон-
курсот подлежат-на реизбор. 

Кандидатите се должни со молбата да достават 
препис од дипломата за стручната подготовка и 
доказ за работното искуство. 

Личен доход се определува според мерилата 
од Правилникот за личните доходи на работниците 
при ,,Иднина" — Кратово. 

Молбите се доставуваат до Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусио платно и хартија „Иднина" 
— Кратово, со назнака за конкурсната комисија. 

Цекомплетираните молби нема да бидат земени 
по разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 
дена по извршениот избор. (185) 



Стр. 504 — Бр. 25 

Брз основа на член 95 од Законот за редовни-
те судови („Службен весник на СВМ" бр. 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на судија на Окружниот 

суд во Скопје 
Заинтересираните пријавите треба да ги дос-

тавуваат до Собраниево на СРМ, Комисија за пра-
шања на изборите и именувањата, во рок од 15 
дена сметано од денот на објавувањето. 

Бр. 10-1447 Комисија за прашања на 
4 јуни 1982 година изборите и именувањата 

Скопје на Собранието на СРМ 

Брз основа на член 95, а во врска со член 90 
од Законот за редовните судови („Службен весник 
на ОРМ" бр. 17/79) и член 156 од Деловникот на 
Собранието на општината Крива Паланка, Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на судија на Општинскиот 

суд во Крива Паланка 
Заинтересираните кандидати, покрај општите 

услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: 
да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници 
со потребно искуство и стручно знаење, со поло-
жен правосуден испит и морално-политички ква-
литети за вршење на судиската функција. 

Пријавите, со потребните документи, кандида-
тите ги доставуваат до Собранието на општината 
Крива Паланка — Комисија за прашања на из-
борите и именувањата во рок од 15 дена од об ја-
вувањето. <151) 

СОДРЖИНА 
Страна 

255. Одлука за давање согласност на одлу-
ките за изменување и дополнување на 
Самоуправната спогодба за здружување 
на основните организации на здружен 
труд во Работна организација Студент-
ски центар „ Скопје" — Скопје — — 489 

256. Одлука за давање согласност на Стату-
тутот на Работната организација Сту-
дентски центар „Скопје" — Скопје —' 489 

257. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за измени и дополну-
вања на Статутот на Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието 
и воспитувањето — Скопје — — — 489 

258. Одлука за потврдување на Финансис-
киот план на Народната банка на Ма-
кедонија за 1982 година — — — — 490 

259. Одлука за потврдување на Завршната 
сметка на Народната банка на Македо- -
нија за 1981 година — — — — — — 490 

260. Одлука за давање согласност за име-
нување директор на Заводот за рехаби-
литација на деца и младинци со оште-
тен вид „Димитар Влахов" — Скопје — 490 

261. Одлука за давање согласност за разре-
шување на главен директор на Желез-
ничката транспортна организација — 
Скопје — — — — — — — — — 490 

262. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Конкурсна-
та комисија за избор на главен директор 
на Железничката транспортна организа-
ција — Скопје — — — — — — — 491 

263. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во конкурсните 
комисии за изготвување предлог за из-
бор на декани и продекани на високо-
образовни организации — — — — — 491 
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264. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Институтот за социолош-
ки и политичко-правни истражувања во 
Скопје — — — — — — — — — 491 

265. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на ООЗТ Институт за ло-
зарство и винарство во Скопје — — — 492 

266. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Факултетот за тури-
зам и угостителство во Охрид — — — 492 

267. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Рударско-геолошкиот 
факултет во Штип — — —. — — — 492 

268. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Факултетот за физич-
ка култура во Скопје — — — — — 493 

269. Одлука за разрешување и именување 
началник на Републичкиот штаб за те-
риторијална одбрана на СР Македонија 493 . 

270. Одлука За разрешување и избор на прет-
седател на Врховниот суд на Македонија 493 

271. Одлука за избор на судии во окружни-
те судови во Скопје и Битола и окруж-
ните стопански судови во Скопје и Штип 493 

272. Одлука за разрешување и именување 
заменици на окружните јавни обвини-
тели во Штип и Скопје — — — — 494 

273. Одлука за разрешување и именување 
републички општествен правобранител 
на самоуправувањето — — — — — 494 

274. Одлука за разрешување и именување 
гувернер на Народната банка на Маке-
донија — — — — — —,,— — — 494 

275. Одлука за разрешување и именување 
генерален директор на Службата на оп-
штественото книговодство во СР Маке-
донија — — — — — — — — — 494 

276. Одлука за именување заменик секретар 
на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија —̂  — — — — 495 

277. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на работните тела на Општестве-
Но-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 495 

278. Одлука за уважување на оставката на 
делегатската функција — — — — 496 

279. Програма за користење на дел од при-
ходите од републички судски такси за ' 
учество на Републиката во изградба и 
довршување на казнено-поправните ус-
танови и казнено-поправните домови до 
крајот на 1985 година — — — — — 496 

280. Правилник за определување работници 
. во органите на управата надлежни за 

внатрешни работи што имаат својство на 
овластени службени лица — — — — 496 

281. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за пресметувањето, 
уплатувањето и враќањето на здруже-
ните средства —? — — — — -— — 497 

282. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 1/82 од 13 мај 1982 година 498 

283. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 3/82 од 13 мај 1982 година — 498 

284. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 87/81 од 6 мај 1982 година — 499 

285. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 250/81 од 24 март 1982 година 499 
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