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28. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1979 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 43/78), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 

1979 ГОДИНА 

1. За кравјо и овчо млеко, произведено во орга-
низациите на здружениот труд или во кооперација 
со индивидуалните земјоделски производители, се 
исплатува премија во износ од 0,50 динари по еден 
литар и тоа: 

а) премијата за кравјо и овчо млеко добиено 
од сопствено производство им се исплатува на орга-
низациите на здружениот труд во износ од 0,50 ди-
нари по еден литар; 

б) премијата за кравјо и овчо млеко произведе-
но во кооперација со индивидуалните производите-
ли се исплатува: 

— 0,40 динари по еден литар млеко на индиви-
дуалните земјоделски производители што произве-
дуваат кравјо млеко и овчо млеко во кооперација; 

— на земјоделските задруги, основните органи-
зации на кооперантите, млекарниците и други ос-
новни организации на здружен труд кои се зани-
маваат со производство на млеко во кооперација 
со индивидуалните земјоделски производители (но-
сители на кооперацијата) за заедничките функции 
(за покривање на трошоците за водење на контро-
ла на производните способности, матично книговод-
ство и селекција и за организирање собирни пунк-
тови за млеко) по 0,10 динари за еден литар. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 
3,2% млечна маст, а за овчо млеко што содржи 4% 
млечна маст, ако корисниците на премијата го про-
даваат или испорачуваат од 1. I. до 30. VI. 1979 го-
дина, на организациите на здружениот труд и на 
други организации. Премијата ќе се исплатува и за 
кравјо и овчо млеко кое корисниците на преми-
јата во тој период ќе го преработуваат сами или во 
кооперација или ќе го продадат на непосредните 
потрошувачи. 

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% 
млечна маст, како и за овчо млеко кое содржи по-
веќе од 4% млечна маст премијата се пресметува 
на количини со 3,2% млечна маст за кравјо односно 
со 4% млечна маст за овчо млеко. За кравјо мле-
ко со повеќе од 4,2% млечна маст и за овчо млеко 
повеќе од 7% млечна маст пресметката се врши до 
најмногу 4,2% односно 7% млечна маст. 

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% 
млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку 
од 4% млечна маст не може да се остварува пре-
мија. 

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува само на оние корисници кои за производ-
ството на тоа млеко водат контрола на производните 
подобности и матичното книговодство и вршат се-
лекција кај кравите и овците. 

Премијата од точка 1 под б) на оваа одлука се 
исплатува на носителите на кооперацијата, кои пок-

рај условите од претходниот став склучиле договор 
за производство и испорака на млеко со индиви-
дуалните производители и откако ќе достават доказ 
дека определениот износ на премија им го испла-
тиле на индивидуалните земјоделски производители 
на млеко. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо и овчо млеко ако по својот 
квалитет одговара на условите со пропишаната Од-
лука за продажната цена на млеко („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 39 и 54/78). 

5. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува по поднесување на барање до Службата на 
општественото книговодство за исплатување на пре-
мијата. 

6. Премијата од оваа одлука се исплатува од 
средствата на Републичкиот буџет за 1979 година. 

7. Се овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, во согласност со републич-
киот секретар за финансии да донесе поблиски про-
писи за начинот и постапката за остварување пре-
мијата од оваа одлука, да утврди документација ко-
ја корисниците на премијата треба да ја приложат 
кон барањето за премија, како и да пропише поб-
лиски услови за користењето на премијата што се 
дава за заеднички функции (контрола на производ-
ните способности, матично книговодство и селекци-
ја и изградба на собирни центри за млеко). 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари до 30. VI. 1979 година. 

Бр. 23-2771/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

29. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74) 
и мислењето на Републичкиот секретаријат за нау-
ка и образование, Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Еко-
номскиот факултет во Штип, предвидени во член 
19 од Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2730/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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30. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74) 
и мислењето на Републичкиот секретаријат за нау-
ка и образование, Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Прав-
ниот факултет во Битола, предвидени во член 19 од 
Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2731/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

31. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74) 
и мислењето на Републичкиот секретаријат за нау-
ка и образование, Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење дејноста на Рударско-
геолошкиот факултет во Штип, предвидени во член 
19 од Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2732/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет. 
Благој Попов, с. р. 

32. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74) 
и мислењето на Републичкиот секретаријат за нау-
ка и образование, Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Факул-
тетот за туризам и угостителство во Охрид, предви-
дени во член 19 од Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2733/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 

33. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74) 
и мислењето на Републичкиот секретаријат за нау-
ка и образование, Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Факул-
тетот за физичка култура во Скопје, предвидени во 
член 19 од Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2734/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

34. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74) 
и мислењето на Републичкиот секретаријат за нау-
ка и образование, Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Факул-
тетот за безбедност и општествена самозаштита во 
Скопје, предвидени во член 19 од Законот за висо-
кото образование. 

2. Решението влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2735/1 
28 декември 1978 година 

Сноп ј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

35. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 19 од Правил-
никот со основи и мерила за распределба на средст-
вата за личен доход според принципот на вложен 
труд и постигнатите резултати во Централното ос-
новно училиште „Даскалот Димката Ангелов — Га-
берот" во Кавадарци, донесен од работниците во 
училиштето на референдумот одржан на 30 јануари 
1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР 
Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 14 декември 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 19 од Правилникот со 
основи и мерила за распределба на средствата за 
личен доход според принципот на вложен труд и 
постигнатите резултати во Централното основно 
училиште „Даскалот Димката Ангелов — Габерот" 
во Кавадарци, донесен од работниците во училиш-
тето на референдумот одржан на 30 јануари 1978 
година. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Даскалот Димката Ангелов — Габерот" во Кава-
дарци на начинот определен за објавување на са-
моуправните општи акти на училиштето. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 37/78 од 5 октомври 1978 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на чле-
нот 19 од Правилникот со основи и мерила за рас-
пределба на средствата за личен доход според прин-
ципот на вложен труд и постигнатите резултати во 
Централното основно училиште „Даскалот Димката 
Ангелов — Габерот" во Кавадарци, донесен од ра-
ботниците во училиштето на референдумот одржан 
на 30 јануари 1978 година. Постапката беше пове-
дена затоа што, согласно овој член од правилникот, 
аконтацијата на личниот доход на работниците рас-
поредени на работите и работните задачи на настав-
ник па одделенска или предметна настава по осно-
вот образование им се определувала различно спо-
ред степенот на стручната подготовка што фактич-
ки ја поседувал секој работник одделно, а поради 
што основано се постави прашањето за согласноста 
на оваа одредба од правилникот со начелото за 
наградување според трудот утврдено во членот 22 
од Уставот на СР Македонија и разработено во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и посебно прашањето за неговата спротивност 
со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование. 

4. Во текот на претходните испитувања и на 
седницата Судот утврди дека во членот 19 од озна-
чениот правилник се врши вреднување на работите 
и работните задачи односно на претпоставениот 
придонес на работникот по основот образование со 
определен број бодови за секој степен стручна под-
готовка одделно и тоа: високо образование 90, више 
60, средно 30, ВКВ 25, ниже 20 и полно основно 
образование 10 бода. Притоа, согласно овој член од 
правилникот, на основа известувањата прибавени 
од училиштето, Судот утврди дека аконтацијата на 
личниот доход на работниците распоредени на ра-
ботите и работните задачи на наставник по одде-
ленска или предметна настава по основот образо-
вание им се определувала различно според степе-
нот на стручната подготовка што фактички ја по-
седувал секој работник одделно. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76) наставници по одделенска 
настава во основното училиште можат да бидат ли-
ца што завршиле филозофски факултет — педа-
гошка група, педагошка академија — отсек за од-
деленска настава и лица што завршиле учителска 
школа. Наставници по предметна настава во основ-
ното училиште, според ставот 2 од овој член на за-
конот, можат да бидат лица што завршиле едно-
предметна или двопредметна соодветна група за 
образование на наставници на факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата на 
средствата за личните доходи, така што за работите 
и работните задачи за кои е предвиден повисок сте-
пен на стручна подготовка оправдано е од гле-
диштето на начелото за наградување според трудот 
да се предвидува повисоко мерило по тој основ во 
однос на работите и работните задачи за кои е пред-
виден понизок степен на стручна подготовка. Меѓу-
тоа, во овој случај кога за вршење на одредени ра-
боти и работни задачи се предвидени повеќе сте-
пени на стручна подготовка, вреднувањето на струч-
ната подготовка може да се врши не според подго-
товката што ја има конкретниот работник, туку спо-
ред сложеноста на работите и работните задачи кои 
се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени ра-
боти и работни задачи алтернативно се утврдени 
повеќе степени на стручна подготовка, како што е 
тоа предвидено со споменатиот закон, тоа значи 

дека сложеноста на тие работи и работни задачи е 
таква да може да ги врши со успех секој од работ-
ниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. 

Поради тоа, при вреднувањето на работите и 
работните задачи на наставниците, со оглед на ед-
наквата сложеност, мора да се поаѓа од единствени 
мерила за овој основ односно по основот стручна 
подготовка, бидејќи стручната подготовка е основен 
елемент на сложеноста. На овој начин, според мис-
лењето на Судов, не се обезвреднува значењето и 
влијанието на стручната подготовка во системот на 
основите и мерилата за распределба на личните до-
ходи според вложениот труд затоа што доколку 
работникот со повисок степен на стручна подготов-
ка; при утврдувањето на конкретните резултати по-
стигнати во работата покаже дека работите и ра-
ботните задачи ги извршил со поголем успех по 
квалитет и квантитет тогаш тоа секако ќе се одра-
зи на неговиот дефинитивен личен доход. 

Со оглед на тоа што со членот 19 од правилни-
кот означен во точката 1 на оваа одлука на настав-
ниците кои изведуваат одделенска и предметна 
настава, по ,основот образование е утврден различен 
износ на бодови односно за вршење на исти работи 
и работни задачи кои го сочинуваат изведувањето 
на одделенската или предметната настава се утвр-
дени различни мерила и тоа во зависност од степе-
нот на стручната подготовка што ја поседува ли-
цето кое изведува воспитно-образовна дејност, Су-
дов утврди дека овој член од означениот правил-
ник не е во согласност со начелото за наградува-
ње според трудот утврдено во членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и разработено во ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 37/78 
14 ноември 1978 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Осман Мифтари, с. р. 

36. 
Уставниот суд на Македонија на основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, оценувајќи ја законито-
ста на точката 28 на член 40 од Правилникот за ор-
ганизација и работење и на точката 8 од Система-
тизацијата на работните места, донесени од работ-
ната заедница на Секретаријатот за здравство и со-
цијална заштита на Собранието на град Скопје на 
собирот од 15 октомври 1974 година, односно од 24 
септември 1977 година, на седницата одржана на 
7 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 28 на член 40 
од Правилникот за организација и работење, доне-
сен од р а к е т а т а заедница на Секретаријатот за 
здравство и социјална заштита на Собранието на 
град Скопје на собирот одржан на 15 октомври 1974 
година, во време на неговото важење, не била во 
согласност со членот 8 од Законот за санитарната 
инспекција. 

2. СЕ УКИНУВА' точката 8 од Систематизација-
та на работните места, донесена од работната заед-
ница на Секретаријатот за здравство и социјална 
заштита на Собранието на град Скопје на собирот 
одржан на 29 септември 1977 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Секретаријатот за здравство и 
социјална заштита на Собранието на град Скот11е 
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на начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување законитоста на точката 28 на 
член 40 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот означе-
ната одредба од правилникот не била во согласност 
со членот 8 од Законот за санитарната инспекција 
затоа што не предвидувала положен стручен испит 
како услов за заземање на работното место санита-
рен инспектор за надзор, спречување и сузбивање 
на заразните болести. 

5. Од приложените списи Судот утврди дека ра-
ботниците на секретаријатот на 29 септември 1977 
година усвоиле нов акт за систематизација на ра-
ботните места, со што престанала важноста на ос-
порениот правилник. 

Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Ма-
кедонија е дадена можност Уставниот суд на Ма-
кедонија да ја оценува уставноста и законитоста на 
самоуправните општи акти што престанале да ва-
жат, ако од престанокот на важењето до поведува-
њето на постапката не поминало повеќе од една го-
дина. 

Со оглед на тоа дека оспорениот правилник пре-
станал да важи на 29 септември 1977 година, а по-
стапката е поведена на 6 април 1978 година, Су-
дов смета дека постои можност за оценување зако-
нитоста на точката 28 на член 40 од оспорениот пра-
вилник. 

На седницата, понатаму, Судов утврди дека со 
точката 28 на член 40 од оспорениот правилник за 
работното место санитарен инспектор за надзор, 
спречување и сузбивање на заразни болести е пред-
видено работникот да има завршено медицински 
факултет и три години работно искуство. Со чле-
нот 42 од истиот правилник е предвидено работни-
кот на ова работно место да врши контрола, меѓу 
другото, на пријавувањето и хоспитализацијата на 
сите болни од заразни болести, следејќи го нивни-
от транспорт и крајниот ефект на лечењето, како 
и на сите објекти кои укажуваат медицинска по-
мош во поглед на правилното укажување на по-
мошта, опременоста и спроведувањето на вакцина-
циите. 

Според членот 8 од Законот за санитарната ин-
спекција („Службен весник на СРМ" бр. 40/72) ра-
ботите на санитарен инспектор (надзор) од надлеж-
носта на општинската санитарна инспекција, во вр-
ска со спроведувањето на специфичните мерки за 
спречување и сузбивање на заразните болести ги 
врши општински санитарен инспектор — лекар спе-
цијалист по епидемиологија или лекар по општа 
медицина со положен стручен испит, а другите ра-
боти на санитарен надзор ги врши санитарен ин-
спектор-лекар од општа медицина со положен стру-
чен испит или санитарен техничар со положен 
стручен испит. 

Од означената законска одредба, произлегува 
дека работите на општинскиот санитарен инспек-
тор може, покрај лекар специјалист по епидемио-
логија, да ги врши и лекар од општа медицина или 
санитарен техничар, но само ако имаат положено 
стручен испит. Според мислењето на Судов струч-
ниот испит, како услов за заземање на работното 
место е реална претпоставка за успешна и квали-
тетна работа бидејќи може да се претпостави дека 
само работник со стручен испит може успешно и 
квалитетно да ги врши работите на санитарен 
надзор. 

Со оглед на тоа дека со точката 28 на член 40 
од порано важечкиот оспорен правилник за работ-
ното место санитарен инспектор за надзор, спре-
чување и сузбивање на заразни болести беше пред-
видено работникот да има завршено само медицин-
ски факултет и три години работно искуство, а не 
и положен стручен испит, Судот оцени дека таа, во 
време на важењето на правилникот, не била во со-

гласност со членот 8 од Законот за санитарната ин-
спекција. 

6. По повод поднесениот предлог Судов по соп-
ствена иницијатива ја разгледуваше систематиза-
цијата од точката 2 на оваа одлука и при тоа утвр-
ди дека со нејзината точка 8 работното место сани-
тарен инспектор за надзор и преземање мерки во 
областа на индивидуалното производство на пре-
хранбени производи и предмети за општа употре-
ба, централно водоснабдување и систематска де-
зинфекција, дезинсекција и дератизација е предви-
дено работникот да има виша школска подготовка, 
но не и положен стручен испит. Наоѓајќи дека ос-
новано може да се постави прашањето за соглас-
носта на оваа одредба од систематизацијата со чле-
нот 8 од Законот за санитарната инспекција, Су-
дов поведе постапка за оценување на нејзината за-
конитост. При тоа, со оглед на тоа дека и со точ-
ката 8 од систематизацијата на работните места не 
е предвиден условот положен стручен испит, Судов 
оцени дека таа не е во согласност со членот 8 од 
Законот за санитарната инспекција. 

7. Оваа одлука Судов, согласно членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и точката 2 на член 15 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, ја донесе на седница без одржу-
вање на јавна расправа, затоа што оцени дека на-
тамошното разјаснување на предметот од страна на 
учесниците во постапката не е неопходно. 

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

У. бр. 48/78 
7 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

37. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 1 на став 2 
во четвртата група на член 10 од Правилникот за 
аналитичка процена на работите и работните зада-
чи на работниците во Централното основно учили-
ште „Кирил и Методија" во село Бучин, општина 
Крушево, донесен од работниците во училиштето на 
референдумот од 27 декември 1977 година, на сед-
ницата од 22 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 1 на став 2 во четвр-
тата група на член 10 од Правилникот за анали-
тичка процена на работите и работните задачи на 
работниците во Централното основно училиште „Ки-
рил и Методија" во село Бучин, општина Крушево, 
донесен од работниците во училиштето на референ-
думот од 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Централното основно училиште „Ки-
рил и Методија" во село Бучин, општина Крушево, 
на начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка со решението У. бр. 58/78 донесено 
на седницата од 28 септември 1978 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за неговата согласност со начелото за наградување 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дот утврди дека според членот 10 од оспорениот 
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правилник вреднувањето на работите и работните 
задачи по основот стручна подготовка се врши на 
начин што овој основ според степенот на стручната 
подготовка потребен за извршување на одредени 
работи и работни задачи е разврстен на пет групи. 
Во оспорената четврта група припаѓаат работите и 
работните задачи за чие извршување се предвиду-
ва висока, виша или средна стручна подготовка и 
способност за самостојност и програмирана работа, 
како и способност за раководење. Работите од оваа 
група бараат, покрај другото, иницијативност и 
креативност. Според ставот 2 од означениот член од 
правилникот карактеристичните работи од оваа гру-
па ги извршуваат: наставници за одделенска наста-
ва, наставници за предметна настава и наставници 
за забавиште. Според ставот 3 од оваа група на оз-
начениот член работите од оваа група се вредну-
ваат: учител (средна стручна подготовка) со 400 бо-
да; наставник (виша стручна подготовка) со 750 бо-
да; и професор (висока стручна подготовка) 1100 
бода. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/76) наставници за одделенска настава 
во основното училиште можат да бидат лица што 
завршиле филозофски факултет — педагошка група 
и педагошка академија — отсек за одделенска на-
става и лица што завршиле учителска школа. На-
ставници по предметна настава во основното учи-
лиште, според ставот 2 од истиот член од означени-
от закон, можат да бидат лица што завршиле едно-
предметна или двопредметна соодветна група за 
образование на наставници на факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судот стручната подготов-
ка има значење во системот на распределбата на 
средствата за личните доходи, така што за рабо-
тите и работните задачи за кои е предвиден пови-
сок степен на стручна подготовка оправдано е од 
гледиштето на начелото за наградување според тру-
дот да се предвидува повисоко мерило по тој основ 
во однос на работите и работните задачи за кои е 
предвиден понизок степен на стручна подготовка. 
Меѓутоа, во случај кога за вршење на одредени ра-
боти и работни задачи се предвидени повеќе сте-
пени на стручна подготовка вреднувањето на струч-
ната подготовка може да се врши не според под-
готовката што ја има конкретниот работник, туку 
според сложеноста на работите и работните задачи 
кои се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени 
работи и работни задачи алтернативно се утврдени 
повеќе степени на стручна подготовка како што е 
тоа предвидено со членот 79 од законот, тоа по 
мислењето на Судот и според овој закон значи 
дека сложеноста на тие работи и работни задачи е 
таква да може да ги врши со успех секој од работ-
ниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. 

Поради тоа при вреднувањето на работите и ра-
ботните задачи на наставниците со оглед на еднак-
вата сложеност мора да се поаѓа од единствени ме-
рила за овој основ односно по основот стручна под-
готовка, бидејќи стручната подготовка е основен 
елемент за одредување степените на сложеноста на 
работите. На овој начин според мислењето на Су-
дот не се обезвреднува значењето и влијанието на 
стручната подготовка во системот на основите и ме-
рилата за распределба на личните доходи според 
вложениот труд затоа што доколку работникот со 
повисок степен на стручна подготовка, при утврду-
вањето на конкретните резултати постигнати во ра-
ботата, покаже дека работите и работните задачи ги 
извршил со поголем успех по квалитет и кванти-
тет, тогаш тоа секако ќе се одрази на неговиот ко-
нечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од 
правилникот на наставниците кои изведуваат одде-
ленска или предметна настава по основот стручна 
подготовка е утврден различен износ на бодови од-
носно предвидени се различни мерила во зависност 
од тоа каква стручна подготовка имаат наставни-
ците, Судот утврди дека точката 1 на став 2 во 
четвртата група на член 10 од оценуваниот правил-
ник не е во согласност со начелото за наградување 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. Ова од причи-
на што за вршење на исти работи и работни задачи 
кои го сочинуваат изведувањето на одделенската 
односно предметната настава се утврдени различни 
мерила и тоа со оглед на степенот на стручната 
подготовка макар што според Законот за основното 
воспитание и образование сложеноста на овие рабо-
ти и работни задачи што ги вршат наставници со 
еден од алтернативно предвидените степени на 
стручна подготовка е еднаква. 

Согласно членот 433 од Уставот на СР Маке-
донија и алинејата 2 на член 15 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки 
оваа одлука Судот ја донесе на седница без прет-
ходно одржување на јавна расправа затоа што нај-
де дека за натамошното разјаснување на предметот 
од страна на учесниците во постапката не е неоп-
ходно нивното присуство. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 58/78 
22 ноември 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

41. 

Врз основа на член 120 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 39/78), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 17 ноември 1978 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА ПО 

ЧЛЕН 120 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот и по-

стапката за остварување правото на додаток на 
пензијата на лицата од член 120 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување кои оствариле 
право на пензија според прописите на другите ре-
публики и покраини. 
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Член 2 
Додатокот на пензијата се утврдува во висина 

на разликата меѓу износот на остварената пензија 
и износот на пензијата што би му припаѓала на ко-
рисникот кога би го остварил правото на пензија 
по член 120 од Законот. 

Член 3 
Подносителот на барањето е должен со бара-

њето да поднесе докази кои се од влијание за ос-
тварување на ова право (решение со кое му е приз-
нато правото на пензија по прописите на другите 
републики и покраини, решение со кое му е утвр-
дено учеството во Народноослободителното движе-
ње во Егејскиот дел на Македонија во двојно тра-
ење од 1945 до 8 јули 1949 година, доколку тоа не 
е утврдено со решението за пензија, и доказ дека е 
југословенски државјанин со постојана населеност 
на територијата на СФРЈ). 

Член 4 
Барање за признавање право на додаток на 

пензијата се поднесува до Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија — Скопје. 

Член 5 
Додатокот на пензијата се усогласува на начин 

и по постапка утврдени со прописите на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 

Член 6 
Корисникот на додатокот на пензијата е дол-

жен да ја пријави на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија секоја промена што влијае врз ко-
ристењето на правото на додаток. 

Член 7 
Во постапката за остварување правото на до-

даток на пензијата се применуваат одредбите на 
прописите од пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Член 8 
Надоместокот за остварување правото на дода-

ток на пензијата се обезбедува од средствата пред-
видени со член 186 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување. 
I 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 2167/1 
17 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
\ 42. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Републич-
ката заедница на културата, на седницата одржана 
на 21 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАДКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУ-

РАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките на придонесите на Ре-

публичката заедница на културата и тоа: 

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружениот труд, по стапка од 0,36%; 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,200/о. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

важноста на Одлуката на Собранието на Републич-
ката заедница на културата за стапките на придо-
несите за Републичката заедница на културата, бр. 
06-2233 од 25. XI. 1976 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 39/76). 

Бр. 08-2774 
21 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Јордан Леов, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

43. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ", бр. 20/70) и 
член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спогод-
ба за здружување на општинските заедници на 
здравството и здравственото осигурување во Репуб-
личка заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скоп-
је, на заедничката седница на сите собори на деле-
гатите, одржана на 21 декември 1978 година, донесе 

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

МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Се усвојува Програмата за здравствена заштита 

на населението на СР Македонија за 1979 година. 

Член 2 
Програмата за здравствена заштита на насе-

лението на СР Македонија е составен дел на оваа 
одлука. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Број 0601-53/1-79 
21 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА 

За подобрувањето на целосната здравствена со-
стојба и заштита на населението и постигнатите ре-
зултати, меѓу другото, се базираат на спроведува-
њето на донесената Програма за здравствена зашти-
та на населението, Програмата за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита, Акционата програма 
за намалување на високата смртност на доенчињата 
и малите деца во СР Македонија, Акционата про-
грама за подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба во СР Македонија. 
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Програмата е изготвена врз основа на републич-
ките општоздравствени приоритетни проблеми и 
процеси. Во неа се вклопени основните интенции на 
глобалните правци на развојот на здравството во 
Републиката и поставките на Општествениот план 
за општествено-економскиот развој на СР Македо-
нија. 

На ист принцип и методологија преку самоу-
правно договарање — средбено планирање, секоја 
општина треба да изготви своја програма врз ос-
нова на своите специфичности, процеси, реализаци-
ја и материјални можности. 

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 
Од досегашните согледувања на демографски-

те карактеристики, здравствената состојба на насе-
лението на СР Македонија, бројните анализи во вр-
ска со санитарно-хигиенските и епидемиолошките 
услови на средината каде живее и работи човекот, 
организацијата и раширеноста на мрежата на здрав-
ствените работни организации и нивната кадровска 
структура и друга опременост, економските можно-
сти на општествено-политичките заедници, како и 
зацртаните основни поставки во Општествениот 
план за развој на Републиката, како приоритетни 
проблеми за решавање во 1977 година се следните: 

— високата смртност и заболувањето на доен-
чињата и малите деца; 

— неповолната хигиенско-епидемиолошка со-
стојба на средината во која живее и работи населе-
нието и акутните заразни заболувања; 

— хроничните дегенеративни заболувања (кар-
диоваскуларните, малигните неоплазми, дијабетесот 
и др.); 

— професионалните заболувања, оштетувања и 
повреди; 

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

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

ност, посебно на болничко-стационарната. 

ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И 
МАЛИТЕ ДЕЦА 

Г о д и н а 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Морталитет на 
доенчињата 82,2 75,5 67,5 66,6 65,1 60,7 60,1 

Умрени доенчиња 
на 100 умрени 
лица 25,0 22,0 20,7 21,1 20,4 19,6 18,1 

Од показателите се гледа дека смртноста на до-
енчињата во СР Македонија е се уште доста висока 
во однос на другите републики во СФРЈ (60,1%о во 
1977 година), иако во последните години се чувству-
ва постојано опаѓање. Исто така тенденција на опа-
ѓање покажува и односот на умрените доенчиња на 
100 умрени лица. 

Продолжувањето на спроведувањето на Акцио-
ната програма за намалување на високата смртност 
на доенчињата и малите деца во СРМ, во голема 
мера ќе придонесе за решавање на овој приорите-
тен проблем, како и со другите мерки што ќе се 
преземат од здравствените работни организации и 
од општествено-политичките заедници. 

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

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА 
СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ 
НАСЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ 

ЗАБОЛУВАЊА 

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се ка-
рактеризира со релативно брз развој, што во осно-
ва ги решава повеќето од постоечките санитарно-
хигиенски проблеми во градовите од една, а од дру-
га страна создава други проблеми, особено на полето 
на загадувањето на човековата средина со постое-
ње на разноврсни биолошки, хемиски, физички ноќ-
ен кои штетно делуваат врз здравјето на човекот. 

Спроведувањето на Акционата програма за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СРМ ќе продолжи и во наред-
ната година преку одредени мерки по вид и обем, 
со што ќе се придонесе за подобрување на хигиен-
ската и епидемиолошката состојба, како и со други 
мерки и ќе земат учество: здравствените домови и 
станици, хигиенско-епидемиолошките одделенија и 
другите дејности во медицинските центри, Републич-
ката и општинските санитарни инспекции, Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита, општествено-
политичките заедници и други заинтересирани ор-
гани и организации. 

Во нашата Република остануваат и понатаму 
приоритетни здравствени проблеми — акутните за-
разни заболувања, нивната раширеност, можноста 
на компликации, учество во смртноста, како и не-
насекаде решените хигиенско-епидемиолошки про-
блеми на средината во која живее и работи населе-
нието, за кое неминовно се наметнува доследното 
продолжување на мерките предвидени со законски-
те прописи за спречување и сузбивање на зараз-
ните заболувања, како и мерките предвидени со 
Акционата програма за подобрување на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба. 

Во спроведувањето на мерките за намалување 
и спречување на акутните заразни заболувања ќе 
учествуваат: Републичката и општинските санитар-
ни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одделе-
нија при медицинските центри, Републичкиот завод 
за здравствена заштита, општествено-политичките 
заедници, како и другите заинтересирани органи и 
организации. 

ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА 
(ЗАБОЛУВАЊА НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ, 
МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР.) 

Во структурата на морбидитетот, заболувањата 
на циркулаторниот систем во 1977 година го зазе-
маат третото место, а како причини за смрт во 1977 
година со 22,3% се на 1-то место. 

За решавање на овој приоритетен проблем не-
миновно се наложува потребата од посебна орга-
низациона поставеност на здравствените работни ор-
ганизации, отворање на диспанзери за хронични и 
дегенеративни заболувања, а посебно насочување 
кон решавање проблемот на кардиоваскуларните 
заболувања, нивното спроведување, раното открива-
ње и преземање на адекватни мерки. 

Поради тоа, потребно е организирање на едини-
ци за ургентна медицина и интензивна нега на ср-
цевите болни со адекватно стручно оспособување на 
здравствениот кадар, како и соодветна современа 
опрема. 

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

Карактеристично е за заболувањата од малиг-
ните неоплазми дека во последно време во нашата 
Република се забележува тенденција на покачува-
ње на бројот на заболените и умрените од малигни 
неоплазми. За осетниот пораст од малигни заболу-
вања, од една страна, придонесува брзиот развој на 
урбанизацијата, индустријата, сообраќајот, надво-
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решната средина, зголемување бројот на канцероге-
ните фактори, а од друга страна, продолжувањето 
должината на просечниот век на живеење на чо-
векот. 

Од показателите во амбулантно-поликлиничките 
и специјалистичките организации се забележува на-
големување на заболувањата од малигни неоплазми. 
Истото зголемување се забележува и во болничко-
стационарната дејност. Како причина за смрт ма-
лигните заболувања учествуваат со 10,4% во вкуп-
ниот морталитет. 

Како мерка за решавање на овој проблем се на-
метнува потребата од донесување на законски про-
писи за задолжително пријавување на заболените 
од малигни неоплазми од страна на здравствените 
работни организации, со што се овозможува цело-
сен увид на овој проблем преку устроениот регистар 
за рак при Републичкиот завод за здравствена за-
штита — Скопје. 

Овој проблем наметнува потреба од отворање 
на онколошки диспанзери во поголемите медицин-
ски центри врз регионална основа, усовршување на 
соодветен стручен кадар и опремување со соодветна 
опрема за рано откривање и навремено лекување 
на малигните заболувања. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Институтот за радиологија и онкологија, кли-
никите при Медицинскиот факултет, сите здрав-
ствени работни организации, Републичкиот завод за 
здравствена заштита, општествено-политичките за-
едници и други органи и организации. 

Следејќи го движењето на дијабетесот во струк-
турата на заболувањата и состојбите од година во 
година бележат перманентен пораст, како причина 
за смрт дијабетот учествува со 1,5'% во вкупниот 
морталитет. 

Потребно е да се воведе републички регистар за 
болните од шеќерна болест и со законски прописи 
да се обврзат здравствените организации редовно 
да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе допринесе 
за правилно програмирање и планирање во здрав-
ствените организации, како и увид во состојбата по 
обем и застапеност по поедини возрасни групи. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Републичкиот центар за дијабет кој е во скло-
пот на Клиниката за ендокринологија и болести на 
метаболизмот, здравствените организации во Ре-
публиката, Републичкиот завод за здравствена за-
штита, општествено-политичките заедници и други 
органи и организации. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУ-
ВАЊА И ПОВРЕДИ 

Анализата на професионалните заболувања, ош-
тетувања и повреди на работа укажува на важно-
ста на проблемот и зазема едно од приоритетните 
места во здравствената заштита на оваа категорија 
население. 

Динамиката на развојот на индустриските капа-
цитети во голема мерка допринесоа со своите сло-
жени технички и технолошки процеси и присуство 
на разни материи кои штетно влијаат врз здрав-
јето и доведуваат до повреди и оштетувања, посеб-
но таму каде мерките за заштита при работа не се 
спроведуваат во целина. 

За успешно спроведување на здравствената за-
штита на работниците потребно е натамошно согле-
дување на морбидитетите, трауматогените фактори, 
како и преземање на рано откривање, спречување, 
отстранување, лекување и рехабилитација. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат' 
здравствените станици во работните организации, 
дејностите на медицината на трудот, медицинските 
центри и здравствените ДОМОВР!, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита и други работни орга-
низации заинтересирани за здравствена заштита на 
работниците, како и општествено-политичките за-
едници. 

НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Нервните и душевните заболувања имаат тен-
денција на покачување во апсолутни бројки иако 
во 1977 година го заземаат третото место со 12,5% 
за разлика во 1976 година кога го заземаат второто 
место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата. 

Постојаното зголемување на овие заболувања 
кои претставуваат медицинско-социјален и економ-
ски проблем, во наредниот период наложува презе-
мање на соодветни мерки со цел за намалување на 
бројот на овие заболувања. 

Во спроведување на мерките ќе земат учество: 
Нервната клиника при Медицинскиот факултет, 
специјалните душевни болници, нервните одделени-
ја во медицинските центри и здравствени домови, 
како и лекарите во диспанзерите и здравствените 
станици. 

ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 

Непосредно влијание на приоритетните здрав-
ствени проблеми имаат: ниското ниво на здравстве-
ната и општата просветеност на населението, лоши-
те навики, обичаите и обредите кои постојат кај дел 
од населението. 

Постојаната програмирана здравствено-воспит-
на активност од сите профили на здравствени ра-
ботници и здравствени работни организации, глав-
но ќе допринесе за подигање на здравствената про-
светеност и култура кај населението и измена на 
лошите навики и обичаи. 

Активноста на здравствено-воспитната дејност 
треба да биде усмерена, пред се, кон изнесените 
приоритетни проблеми во општините и Републиката 
и да биде реализирана преку соодветни видови и 
обем на мерки. 

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

КРВОДАРИТЕЛ СТВО 

Еден од приоритетните проблеми во здравстве-
ната заштита и во 1979 година е недостигот од крв 
и крвни деривати што е резултат од намалувањето 
на бројот на доброволните дарители на крв од една 
страна, а од друга страна, зголемувањето на хи-
руршките интервенции, повредите на работа, вон 
работа, сообраќајните несреќи и другите медицински 
интервенции, што наложува да се спроведат след-
ните мерки: 

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

— оспособување и специјализирање на здравст-
вениот кадар за работа на оваа дејност; 

— современо допремување и опремување на 
организационите единици за трансфузиологија; 

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

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

НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ 

Со оглед на тоа дека во нашата Република до 
денес не е извршено самоуправно договарање за 
регионална поставеност на здравството, здравстве-
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ната дејност е организирана и се обезбедува глав-
но преку општините. 

Мрежата на здравствените организации и еди-
ници се карактеризира со нерамномерна развиеност 
и нерамномерно обезбедување на здравствениот ка-
дар, особено на поедини профили. 

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

Здравствената заштита на претшколските деца 
како задолжителен вид на здравствена заштита која 
се врши во претшколските диспанзери, иако има из-
весно зголемување на бројот на организационите 
единици, се уште тие не се комплетни со кадар и 
опрема, а во некои нема ни советувалишта. 

Здравствената заштита на претшколските деца 
се обезбедува преку 102 организациони единици од 
кои 61 советувалиште и 101 ординација со вкупно 
174 лекари. 

Здравствената заштита на школските деца е 
недоволно развиена по одделни општини, се обез-
бедува преку 85 организациони единици и 71 лека-
ри од кои 25 лекари се на специјализација. 

Кај школските деца во 15 општини здравстве-
ната заштита не е одвоена просторно и кадровски 
од здравствената заштита на возрасните. 

Здравствената заштита на работниците, иако се 
подобрува, сепак е посебно организирана само во 
14 општини, од кои голем број организациони еди-
ници се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекари-спе-
цијалисти од оваа гранка има вкупно 49, од кои 22 
во Скопје, два во Куманово и по три во Титов Ве-
лес и Битола. 

Здравствената заштита се обезбедува од 394 сто-
матолози во 1977 година, што е за 101 стоматолози 
повеќе од 1974 година. Но и покрај зголемувањето, 
истите не се рамномерно распоредени во одделни 
општини. 

Болничко-стационарната дејност се обезбедува 
во болнички одделенија при медицинските центри, 
клиниките и институтите на Медицинскиот факул-
тет, Општата болница — Скопје, социјалистички-
те болници, заводите, природните лекувалишта и 
вонболничките стационари. Се бележи зголемување 
на бројот на организационите единици и бројот на 
болничките кревети, но нивната дистрибуција по ви-
дови и намена е различна. Зголемувањето на бројот 
на болничките постели за рехабилитација и невро-
психијатри а се цени како позитивно, бидејќи е во 
сообразност со зголемувањето на бројот на болните 
од овој вид на заболување. Меѓутоа, с^ уште голе-
миот број на болнички постели на белодробната 
туберкулоза наложува пренаменување за други бо-
лести. 

Распоредот на болнички постели, гледано по оп-
штини, е неповолен, што негативно се одразува на 
побрзиот и поскладниот развој на болничката деј-
ност и на економичноста на работата. Постои не-
рамномерност на бројот на лекари во однос на рас-
пореденост по општини, како и во однос меѓу лека-
ри-специјалисти и лекари од општа практика. С^ 
повеќе расте бројот и учеството на лекарите-специ-
ј а листи што доведува до концентрирање на лекари-
те во поголемите градови. 

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ 
СО ПРОГРАМАТА: 

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

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

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

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

— намалување на хронично-дегенеративните за-
болувања (кардиоваскуларните, малигните, нервните 
и душевни заболувања, дијабетесот и др.); 

— регистрирање и намалување на професионал-
ните заболувања и оштетувања; 

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

— зголемување и унапредување на активниот 
метод на лекување; 

— рамномерен регионален развој на здравст-
вото; 

— рехабилитација на професионалните и други 
заболувања и оштетување на здравјето; 

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

—- засилување на здравствената заштита за 
време на зимскиот и летниот туризам во туристич-
ките места; 

— борба против сообраќајниот трауматизам; 
— кадровско зајакнување на патронажната 

служба и 
— здравствено просветување. 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
За намалување високата смртност на доенчи-

њата и малите деца, како и следењето развитокот на 
здравствената состојба на децата и младината, да се 
спроведуваат мерките предвидени со Акционата 
програма за намалување на високата смртност на 
доенчињата и малите деца; 

— да се вршат систематски прегледи на забите 
и санирање на заболувањата; 

—' преглед, лекување и рехабилитација на забо-
лените деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски и 
други помагала; 

— организирање на советувалишта и диспанзе-
ри во недоволно развиените подрачја; 

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

— за подобрување на епидемиолошката состојба 
и намалувањето на заболувањата на заразните бо-
лести да се спроведуваат мерките од Акционата 
програма за подобрување на санитарно-хигиенската 
состојба и мерките предвидени со Програмата за 
задолжителните видови на здравствената заштита; 

— спроведување на превентивната работа за ра-
но откривање на хроничните заболувања; 

— лекување, контрола и рехабилитација на хро-
ничните заболувања; 

— патронажни посети на болните за поодделни 
хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно 
лекување; 

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

— отворање на онколошки диспанзери во по-
големите медицински центри; 

— регистрирање на професионалните заболува-
ња и оштетувања на здравјето на вработените; 

— интензивно проучување на здравствената со-
стојба на вработените, условите за работа и зашти-
тата на работа; 

— отворање на диспанзери по медицина на тру-
дот во поголемите работни организации и правилно 
функционирање на постојните; 

— проучување на причините за апсентизмот и 
трауматизмот; 

— откривање, лекување и рехабилитација на 
повредените и заболените од професионални и дру-
ги заболувања; 

— унапредување на крводарителството преку 
спроведување на Програмата за зголемување бројот 
на доброволните дарители на крв; 

— зголемување бројот на медицинските едини-
ци, особено во недоволно развиените подрачја, ин-
тензивирање на амбулантно-поликлинички и дис-
цанзерски метод на работа: 
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— со регионализација да се изврши рамномерен 
развој на здравството, особено на болничко-стацио-
нарните установи; 

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

— за намалување на последиците од сообраќај-
ниот трауматизам да се организираат и опремуваат 
здравствени станици во населените места во не-
посредна близина на поголемите сообраќајни патиш-
та кои ќе служат за давање здравствена заштита и 
на повредените во сообраќајните несреќи; 

— зголемување или одржување на исто ниво на 
медицинскиот кадар во здравствените работни орга-
низации за време на зимскиот и летниот туризам во 
туристичките места и 

— перманентно да се спроведува здравствено 
воспитување на населението преку програмско-вос-
питна работа во разни форми со користење на ме-
тоди и нагледни здравствено-воспитни средства. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

44. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници за воспитание и образо-
вание („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и член 
41 од Статутот на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование, Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за основно образование, на седницата од 12. 12. 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување финансиски средства за извр-

шување на задачите утврдени со Законот за само-
управните интересни заедници за воспитание и 
образование се утврдува придонес од личниот до-
ход од работен однос за Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование на СР 
Македонија. 

Член 2 
Придонесот од личниот доход од работен однос 

од претходниот член за 1979 година се утврдува со 
стапка од 1%. 

Член 'З 
Висината на придонесот од претходниот член 

ја утврдува Собранието на Републичката заедница 
за основно образование во согласност со Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2101/1 
13 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Заковска, с. р. 

45. 
Врз основа на член 26 став 1, алинеја 1 од 

Законот за самоуправните заедници за воспитание 
и образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Само-
управната интересна заедница за насочено образо-
вание во здравството и социјалната заштита, Со-

бранието на Заедницата, на седницата одржана на 
27 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружениот 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружениот труд и другите корисници на опште-
ствени средства распоредени со Одлуката за утвр-
дување на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2159/1 
27 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Стојан Личоски, с. р. 

46. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 О)Ј За-

конот за самоуправните заедници за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоу-
правната интересна заедница за насочено образова-
ние во сообраќај и врски, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 28 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружениот 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружениот труд и другите корисници на опште-
ствени средства распоредени со Одлуката за утвр-
дување на стопанските и ^стопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01—11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2162/1 
18 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Драган Димитров, с. р. 



9 февруари 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 3 - Стр. 63 

47. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните заедници за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница за насочено обра-
зование во рударство, рударски истраги, обоена и 
црна металургија и неметали, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 26 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружениот 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насоче-

ното образование се основните организации на здру-
жениот труд и другите корисници на општествени 
средства распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на дејностите 
од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2143/1 
26 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. Петар Горковски, с. р. 

48. 
Врз основа на член 26 став 1, алинеја 1 од За -

конот за самоуправните заедници за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Само-
управната интересна заедница за насочено образо-
вание во електроенергијата, електроиндустријата, 
металната и графичката индустрија, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 28 декември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придо-

нес за насоченото образование во висина од 2,32% 
од доходот на основните организации на здруже-
ниот труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насоче-

ното образование се основните организации на здру-
жениот труд и другите корисници на општествени 
средства распоредени со Одлуката за утврдување на 
стопанските и нестопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на дејностите 
од 01—11. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2142/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Иван Ристески, с. р. 

49. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 2 од За -

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот 
на Општата заедница на насоченото образование 
Собранието на Општата заедница на насоченото об-
разование, на седницата одржана на 27 декември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-

НА ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 3,55% од 
личниот доход на работниците. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците кои остваруваат личен доход од рабо-
тен однос, освен работниците вработени ка ј обврз-
ниците од член 27 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници за воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/78). 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од став 1 на овој член претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2331/1 
27 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

м-р Панче Соколов, с. р. 

50. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За -

конот за самоуправните заедници за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Само-
управната интересна заедница за насочено образо-
вание во земјоделството, шумарството, дрвната ин-
дустрија, индустријата на тутун и прехранбената 
индустрија, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 25 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружениот 
труд. 
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Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружениот труд и другите корисници на општест-
вени средства распоредени со Одлуката за утврду-
вање на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 
г 

Бр. 02-2285/1 
25 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Велјан Велјановски, с. р. 

51. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница за насочено об-
разование во трговијата, угостителството, туризмот, 
занаетчиството и комуналната дејност, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 28 декем-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружениот 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружениот труд и другите корисници на општест-
вени средства распоредени со Одлуката за утврду-
вање на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", број 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2150/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Цицновски, с. р. 

52. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните заедници за воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница на насочено образова-
ние во градежништвото и градежната индустрија, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 25 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружениот 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насоче-

ното образование се основните организации на здру-
жениот труд и другите корисници на општествени 
средства распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на дејностите 
од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2282/1 
25 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Стево Матески, с. р. 

53. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиска индустрија, текстилна 
индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 26 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИ-
НА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
За 1979 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружениот 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружениот труд и другите корисници на општест-
вени средства распоредени со Одлуката за утврду-
вање на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот од до-
ходот на организациите на здружениот труд прет-
ставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-2158/1 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Владан Златановиќ, с. р 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КАВАДАРЦИ 

54. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 22 точка 5 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
културата на општина Кавадарци, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 
1978 година, донесе 

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

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 
1979 ГОДИНА 

\ 

Член 1 
1. Сите организации на здружениот труд кои 

според номенклатурата на дејноста се распоредени 
во групата од 1 до 8 ќе плаќаат придонес од до-
ходот по стапка од 0,40%. 

2. Сите организации на здружениот труд кои 
според номенклатурата на дејноста се распоредени 
во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто ли-
чен доход по стапка од 0,350/о. 

3. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,75%. 

4. Придонес од личен доход за занаетчиска деј-
ност, по стапка од 3%. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", ќе се 
објави во „Службен гласник на општина Кавадар-
ци", а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-240/10 
19 декември 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Перо Трачев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КАВАДАРЦИ 

55. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита - Кавадарци, Собранието на Заедни-
цата за социјална заштита — Кавадарци, на седни-
цата одржана на 26 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - КАВА-

ДАРЦИ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Сите организации на здружениот труд кои спо-

ред номенклатурата се распоредени во областите 1 
до 8 ќе плаќаат придонес на доход за финансира-
ње на самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита — Кавадарци, по стапка од 0,600/о. 

Основица за пресметување на придонесот ќе 
претставува доходот намален со законските и до-
говорните обврски. 

Член 2 
Сите организации на здружен труд кои според 

номенклатурата се распоредени во областа 0 и 9 ќе 
плаќаат придонес на бруто личен доход по стапка 
од 0,30% за финансирање на интересната заедница 
за социјална заштита — Кавадарци. 

Член 3 
Стапката на придонесот од земјоделска дејност 

ќе изнесува 0,25% за финансирање на Самоуправ-
ната интересна заедница за социјална заштита — 
Кавадарци. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила од 1. 1. 1979 година, 

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

Бр. 02-175 
29 декември 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Ќиро Гечев, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

ТЕТОВО 

56. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 27 декември 1978 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

Член 1 
Стапките на придонесот на Општинската само-

управна интересна заедница за социјална заштита 
на општина Тетово за 1979 година се определуваат 
и тоа: 

1. придонес од доходот од ОЗТ во стопанството, 
по стапка од 0,30%; 

2. придонес од личен доход од работен однос во 
нестопанството, по стапка од 0,50%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, по стапка од 2%; 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност, по стапка од 2%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 1505-4/1 
17 јануари 1979 година 

Тетово 
Претседател, 

д-р Ирфан Каметнику, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КРАТОВО 

57. 
Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Кратово, на седницата одржана 
на 25 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ОПШТИНСКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од бруто личен доход 

I Општинската самоуправна интересна заедница 
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за општествена заштита на децата за 1979 година 
се утврдува на 1% од пропишаната основица со 
член 67 од Законот за определени облици на опште-
ствена заштита на децата и за самоуправните инте-
ресни заедници за општествена заштита на децата. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 01-346 
25 декември 1978 година 

Кратово 
Претседател, 

Никола Зарев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО - СТРУМИЦА 

58. 
Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 и 
9/78) и член 15 точка 6 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на станувањето — 
Струмица, Собранието на Општинската СИЗ на ста-
нувањето, на седницата одржана на 25 декември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА И РАСПРЕДЕЛБА 
НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕ-

НА ИЗГРАДБА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Средства на Заедницата на станувањето обезбе-

дуваат работните луѓе со придонес на личниот до-
ход. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личниот доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на сто-

панството, коишто според Одлуката за утврдување 
на стопанските и вонстопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77), се распоредени во об-
ластите на дејности со шифрите од 1—11, плаќање-
то на придонесот го пресметуваат по стапка од 
5,5% на основицата од ставот 2 на претходниот 
член, од која: 

— 4,5% за станбена изградба и 
— 1,0% за учество во изградба на канализација 

и урбанизација. 
Член 3 

Средствата од алинеја 2 на претходниот член 
по стапка од 1,0% ќе се издвојуваат на посебна 
сметка со наменско користење и тоа: 

— 90,0% за учество во изградба на канализаци-
јата и 

— 10,0% за урбанизација. 
Користењето на средствата во смисла на прет-

ходниот став ќе се врши со одлука на Собранието 
на општина Струмица. 

Член 4 
Организациите и заедниците од областа на вон-

стопанството распоредени во областите на дејности 
со шифрите од 12—14, работниците вработени ка ј 
работните луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и користат дополнителен 
труд на други лица, како и Заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување на СРМ, за пен-
зионерите, корисниците на правата од пензиско и 
инвалидско осигурување, плаќањето на придонесот 
го пресметуваат по стапка од 4,5%. 

Член 5 
Пресметувањето и наплатата на придонесот се 

врши според прописите за даноците на граѓаните. 

Член 6 
Средствата од придонесот за станбена изград-

ба од член 2 алинеја 1 и член 4 на оваа одлука се 
распределуваат на следниот начин: 

— 50,0% за станбена изградба на ООЗТ и дру-
ги самоуправни организации и заедници; 

— 40,0% за солидарна станбена изградба; 
— 8,0% за станбена изградба за учесници во 

НОВ и 
— 2,0% за субвенционирање на станарината. 

Член 7 
Средствата од алинеја 1 на претходниот член се 

распределуваат на начинот како следува: 
— 60,0% за изградба и купување на станови во 

општествена сопственост и 
— 40,0% за доделување на индивидуални стан-

бени кредити на работници. 

Член 8 
Средствата од алинеја 3 на член 6 од оваа од-

лука, по одбивањето на делот што Заедницата на 
станувањето задолжително го издвојува и здружу-
ва во Републичкиот фонд за позабрзано решавање 
на станбеното прашање на учесниците на НОВ, се 
распределуваат: 

— 80,0% за изградба и купување на станови во 
општествена сопственост и 

— 20,0% за доделување на индивидуални стан-
бени кредити. 

Член 9 
Распределените средства според член 7 на оваа 

одлука Заедницата на станувањето ги води одделно 
за секој обврзник на придонесот. 

Член 10 
Во Заедницата на станувањето можат да се 

здружат и други средства што ги издвојуваат ра-
ботниците во основните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации односно 
заедници, на начин и под условите што ќе се утвр-
дат со општествени договори односно самоуправни 
спогодби. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и во „Службен гласник на општина, Стру-
мица". 

Бр. 02-50/1 
9 јануари 1979 година 

Струмица 
Претседател, 

Васе Печков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

59. 
Врз основа на член 14 алинеја 5 од Статутот 

на Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Битола, Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 29 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ НА ОСИЗ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - БИТОЛА 
ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
За финансирање потребите на Општинската са-

моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Битола во 1979 година се утврдуваат следни-
те стапки на придонеси: 

1. придонес од доходот на ОЗТ - 0,31%; 
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2. придонес од личниот доход од работен однос 
- 0,24%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 0,54%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност — 1,7% и 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност — 1,7%. 

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

вувањето во „Службен гласник на општината Бито-
ла", ќе се објави во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-82/1-78 
29 декември 1978 година 

Битола 
Претседател, 

Живко Димовски, с. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

60. ѕ 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 26, став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Битола и основни заедница во Би-
тола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Битола, со рамноправно учество на 
Соборот на делегатите корисници на услугите — ра-
ботници и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите, на седницата одржана на 28 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА 
I 

Се продолжува важноста на Одлуката за стап-
ките и тарифата на придонесите за здравствено 
осигурување и стапката на посебниот придонес за 
користење на здравствена заштита во странство за 
1978 година, 02 - Број 47/52 од 27 декември 1977 
година, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
7/78, и за 1979 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. Истата 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

02 Бр. 47/53 
28 декември 1978 година 

Битола 
Собор на делегати корис-
ници на услуги — работици 

Претседател, 
Атанас Арсевски, с. р. 

Собор на делегати — дава-
тели на услуги 

Претседател, 
д-р Димитар Вангелов, с. р. 

Собрание на Општинската 
заедница на здравството и 
здравственото осигурување 

— Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

61. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 
2 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Битола и основни заедници во Би-
тола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Битола, со рамноправно учество на 
Соборот на корисниците на услуги — работници 
и Соборот на давателите на услуги од здравството, 
на седницата одржана на 28 декември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1979 година се пла-
ќаат за: 

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 115,00 динари; 

2. учениците во средните училишта за оддел-
ни струки за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организација на здружениот 
труд, училиштето или кај приватен работодавец, во 
износ од 60,00 динари; 

3. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии, кои поради тоа преки-
нале вработување, ако за тоа време примаат сти-
пендија, во износ од 240,00 динраи; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија, во 
износ од 240,00 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младински работ-
ни акции, а кои по прописите на инвалидското оси-
гурување се осигурени во сите случаи на инвалид-
ност, во износ од 50,00 динари; 

6. лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции, ако на тие работи работат најмалку б 
часа дневно, во износ од 50,00 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
(логорување), во износ од 50,00 динари; 

8. за лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на изведување на задачите на територијалната 
одбрана, во износ од 50,00 динари; 

9. уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет, 
во износ од 120,00 динари; 

10. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои 
не им е обезбедена здравствена заштита кај стран-
скиот носител на здравственото осигурување, во 
постојан износ од 90,00 динари; 

11. уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување, и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повреда или 
заболување што предизвикало телесно оштетување, 
во износ од 60 дин.; 

12. иселениците — повратници додека се прија-
вуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ 
од 120,00 динари; 

13. брачните другари, односно родители, осигу-
рени според член 21 од Законот за здравствено оси-
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турување и задолжителни видови на здравствена 
заштита на населението, по 150,00 динари; 

14. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претход-
ното осигурување, во износ од 150,00 динари по 
член; 

15. членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на извршување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанува работниот однос во 
работната организација за време на издржувањето 
на казната, во износ од 150,00 динари по член. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат при-

донесите за здравствено осигурување за случај не-
среќа на работа и заболување од професионални 
заболувања, во износ од по 20,00 динари за: 

1. учениците во средните училишта и студенти-
те во вишите и високите школи, факултетите, умет-
ничките академии за времетраењето на практич-
ната работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во младинските ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, како и лицата кои учествуваат во орга-
низирани работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и цивилната 
заштита; 

5.лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-
ње или преквалификација, а се упатени од Само-
управната интересна заедница за вработување; 

6. лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 3 
Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 од 

оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе 
се распределуваат во следната структура: 

— за задолжителни видови — 41,1; 
.— за останати права над задолж. видови — 

56,2; 
— за несреќа на работа и професионално забо-

лување — 2,7. 
Придонесите од точка 9 — 15 се распределуваат за: 

— задолжителни видови — 42,3; 
— за останати права над задолж. видови — 

57,7. 
Вкупно платените придонеси според чл. 1 и 2 

по заедници ќе се распоредуваат за: 
— Општинска заедница — 18,00; 
— Основна заедница — 82,00. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месеч-
но наназад по исклучок на придонесите од член 1 
точка 10. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од 1 месец, за секој календарски ден во со-
одветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката на оваа заед-
ница, 02 бр. 47/50 од 27. 12. 1977 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

02 - бр. 47/51 
28 декември 1978 година 

Битола 

Собор на делегати корисници 
на услуги — работници 

Претседател, 
Атанас Арсевски, с. р. 

Собор на делегати — давате-
ли на услуги 
Претседател, 

д-р Димитар Вангелов, с. р. 
Собрание на Општинската 
заедница на здравството и 
здравственото осигурување 

— Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски с. р. 

62. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Би-
тола и основни заедници во Битола, Демир Хисар 
и Ресен, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бито-
ла, по прибавено мислење од основните заедници во 
Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно уче-
ство на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници и Соборот на делегатите — да-
ватели на услугите, на седницата одржана на 28 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕ-

НИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основици за пре-

сметување и плаќање на придонеси за здравстве-
но осигурување на лица вработени ка ј приватни ра-
ботодавци и права од здравственото осигурување 
за кои со закон не се утврдени основици на при-
донес. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврду-
вање на права од ова осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци претставува до-
говорениот личен доход меѓу приватниот работода-
вец и работникот којшто не може да биде помал од: 

— за неквалификуваните работници и домаш-
ните помошнички, во висина на гарантираниот ли-
чен доход од општината во која ја врши својата 
дејност, утврден со посебни прописи; 

— за полуквалификувани работници — 2.200,00 
дин.; 

— за квалификувани работници — 2,600,00 дин.; 
— за висококвалификувани работници — 3.330,00 

дин.. 
Член 3 

За учениците од училиштата за средно образо-
вание кои, покрај училишната, изведуваат и прак-
тична настава во организација на здружен труд или 
ка ј приватен работодавец, основица за остварува-
ње на права од здравственото осигурување прет-



9 февруари 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 3 - Стр. 69 

ставува наградата што ја прима. Оваа основица не 
може да биде помала од: 

— за ученици од прва година — 400,00 динари; 
— за ученици од втора година — 600,00 динари; 
— за ученици од трета година — 800,00 динари; 
— за ученици од четврта година — 1.000,00 ди-

нари. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 
47/51 од 27. 12. 1977 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

02 бр. 47/52 
28 декември 1978 година 

Битола 
Собор на делегати — корис-

ници на услуги 
Претседател, 

Атанас Арсевски, с. р. 

Собор на делегати — давате-
ли на услуги 
Претседател, 

д-р Димитар Вангелов, с. р. 

Собрание на ОЗЗЗО -
Битола 

Претседател, 
Благој Силјановска с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РЕСЕН 

63. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и член 
14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Ресен, Собранието на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — Ре-
сен, на седницата одржана на 25 декември 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување на средства за фи-
нансирање на Самоуправната интересна заедница 
за социјална заштита — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на организациите на здружен 

труд, по стапка од 0,25%; 
— од личен доход од работен однос од ^стопан-

ски дејности, по стапка од 1,60%; 
— од личен доход од земјоделска дејност, по 

стапка од 0,03%; 
— од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска дејност, по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на не-

стопанска дејност, по стапка од 0,15%. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1979 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-139/1 
25 декември 1978 година 

Ресен 
Претседател, 

Миле Коневски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - РЕСЕН 

64. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Зако-

нот за определени облици на општествената заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за-
едници за општествена заштита на децата, а во 
врска со член 14 став 1 алинеја 4 од Статутот на 
ОСИЗ за општествена заштита на децата — Ресен, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 25 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 

ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од зем-
јоделска дејност, од самостојно вршење на стопан-
ска и нестопанска дејност на граѓаните, а со кои 
ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос, 

по стапка од 0,50% (бруто личен доход); 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,03%; 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност, по стапка од 0,55%; 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на нестопанска дејност, по стапка од 0,55%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-246/1 
29 декември 1978 година 

Ресен 
Претседател, 

Мирослава Стојчевска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ШТИП 

65. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", број 5/74 и 9/78) и член 70 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
културата — Штип, Собранието на Самоуправна-
та интересна заедница на културата — Штип, на 
седницата од 28 декември 1978 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НД ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИ-

НАТА ШТИП ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапки на придонесите за фор-

мирање на средства на Самоуправната интересна 
заедница на културата на општината Штип за 1979 
година, и тоа: 

1. придонес од доходот на основните организа-
ции на здружениот труд (распоредени во областите 
од 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации), по стапка од 
0,25%; 

2. придонес од бруто личен доход од работен 
однос, по стапка од 2,30%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност, ,по стапка од 30/о и 

5. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност, по стапка од 3%. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-154/1 
28 декември 1978 година 

Штип 
Претседател, 

Ангел Костадинов, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за аконтативно усог-
ласување на пензиите и другите парични примања со 
порастот на просечните трошоци на животот во 
1978 година, објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 44/78, се поткраднале грешки поради што се дава 
следнава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУ-
ВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ 

ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1978 ГОДИНА 

! 

Во точката III, став 2 под а) бројката „1.368,00 
динари" се заменува со бројката „1.412,00 динари" 
и под б) бројката „957,60 динари" се заменува со 
бројката „988,40 динари". 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
општински СУД во ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води гра-
ѓанска постапка за признавање право на сопстве-
ност по тужбата на тужителот Илиев Сретко од 
Гевгелија, против тужениот Билаловиќ Селмо од се-
ло Лажани, Прилепско. Вредност на спорот 12.000 
н. динари. 

Бидејќи тужениот се наоѓа на привремена рабо-
та во Германија, со непозната адреса, се повикува 
во рок од 30 дена по објавувањето-на огласот да се 
јави во Општинскиот суд во Прилеп, или да опре-
дели свој полномошник кој ќе ги штити неговите 
интереси во постапката. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги штити него-
вите правни интереси во постапката се до право-
силното окончување на истата. 

Од Општинскиот суд во Прилеп. П. бр. 926/78. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на Јордан Атов Богоевски од 
село Одри, против тужените: Илинка вд. Диме Ма-
тевска од село Одри, Николина ж. Богољуба Нико-
ловска од село Одри, сега во САД, Павле Димев 
Матовски од с. Одри, сега во САД, двајцата заста-
пуваш! од Илинка Матовска од с. Одри и Јусуф 
Саит Мурати од село Одри. 

Се повикуваат тужените Николина ж. Богољу-
ба Николовска од село Одри, сега во САД, и Павле 
Димев Матовски од село Одри, сега во САД, во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават 
во овој суд, да достават адреса или да одредат свој 
полномошник кој ќе ги застапува по овој предмет. 
Во спротивно ќе им биде одреден привремен ста-
рател од центарот за социјални работи, а по предлог 
на овој суд, кој до правосилното окончување на 
спорот ќе ги застапува тужените. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1276/76. 
(4) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово заведена е 
тужба за развод на брак од тужителот Алили Не-
џат од Тетово, ул. „Илинденска" бб — М. Речица, 
против тужената Алили Зејнепе, ул. „Илинденска" 
бб — М. Речица, а сега со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 500 динари. 

Се повикува тужената Алили Зејнепе во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово или да определи свој 
полномошник. Во спротивно, по истекот на опреде-
лениот рок, ќе и биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1504/77. 
(5) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба по предлогот на предлага-
чот Хасан Исмани од село Слатино, против против-
ниците Салихи Јусуфова Незафет, Салихи Незафет 
Мамут, Салихи Незафетова Кадрије, Исмани На-
фиов Исман, Јонузи Атиџе, жена на Акик и Салихи 
Исни, сите од село Слатино, освен Салихи Исни, кој 
се наоѓа на привремена работа во Данска, со непоз-
ната адреса. 

Се повикува противникот Салихи Исни да се 
јави пред овој суд, да ја достави адресата, или да 
одреди полномошник, во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот. Во спротивно ќе 
му биде поставен привремен старател, кој ќе ги 
заштитува неговите права и интереси пред овој суд. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, ВПС. бр. 123/77. 
(6) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При Општинскиот суд во Титов Велес заведен 
е спор за развод на брак од тужителката Алиева 
Демирана од Титов Велес, против тужениот Ќенан 
Алиовски од Титов Велес, а сега со непознато место 
на живеење во Германија. 

Се повикува тужениот Кенан Алиовски, да се 
јави во овој суд или да ја соопшти својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе 
го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес. П. бр. 
27/78. (8) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II, СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје за-
ведена е постапка за развод на брак по тужбата 
на Сермеџај Макфире од Скопје, ул. „148" бр. 125, 
против Рогачи Ќемаљ од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Се повикува тужениот Рогачи Ќемаљ во рок од 
30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да се 
јави во судот. Во колку тоа не го стори во опре-
делениот рок, а не си определи и полномошник кој 
ќе го застапува, судот по службена должност ќе 
му определи привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Скопје, II, П. бр. 2451/77. 
(2) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Шиќири Џеладин 
Велиу, работник, бивш од село Спас, Дебарско, се 
води оставинска постапка пред Општинскиот суд во 
Дебар и појавениот наследник Џеладин Шиќири Ве-
лиу, кој е со непозната адреса вон територијата на 
СФРЈ, се повикува во рок од една година по обја-
вувањето на овој оглас да се јави лично пред су-
дот за давање наследничка изјава или таква да 
испрати на судот. Во спротивно, оставината ќе се 
реши во негово отсуство. , 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 19/78. (1) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 118 од 23. V. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1072-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на „Јавор" сто-
ларско-стаклорезачка задруга — Скопје, ул. „Мите 
Богоевски" бб, со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 4. VIII. 1970 година. 

Основачи на задругата се: Гоговски Кице, Се-
рафимовски Петар, Зубер Мамер, Волковски Дра-
ги, Синадиновски Драган, Волковски Петар, Рис-
товски Борис, Мацовски Стојан, Смиљков Цветко, 
Димитриј оски Бранко, Трајчев Јордан, Јаковлевски 
Киро, Секуловски Миле, Забрчанец Благоја, Нико-
ловски Благоја и Атанасов Панче, сите од Скопје. 

Дејност: вршење на услуги од столарската, стак-
лорезачката и стаклобрусачката дејност и продаж-
ба на производи од истите; вршење на браварски, 
молеро-фарбарски и тапетарски услуги. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува самостојно и неограничено во свое име и за 
своја сметка како правно лице. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
одговара со целосната имовина со која располага 
без оглед по кој основ е стекната. За обврските на 
задругата одговараат и задругарите во височина на 
петкратниот износ од здружениот влог кој изнесу-
ва 2.000,00 динари. 

Застапник и потписник на задругата е Тасев-
ски Димче, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. бр. 
118/1975 година. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1612/74 од 20. V. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1071-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Ѕидаро-фаса-
дерската задруга „Солитер" Ц. О. — Скопје, со 
следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Задругата е формирана со решението на Собра-
нието на општината на град Скопје, бр. 05-5436 од 
13. IV. 1967 година. 

Основачи на задругата се: Џамбазов Коста, Ми-
лошески Илија, Лазарески Генче, Томов Јован, Ла-
зарески Здраве, Илиоски Ристо, Зурапи Рецеп, 
Трајкоски Дане, Тофиловски Владо и Бибоски Спа-
соја. 

Дејност: изведува ѕидаро-фасадерски, керами-
чарски, терацерски, каменорезачки и други занает-
чиски услуги од видот на градежното занаетчиство. 

Во правниот промет задругата настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет задругата одговара со сите свои 
средства. 

За обврските на задругата одговараат членовите 
на задругата — задругарите во височина на пет-
кратниот износ од здружениот влог, кој изнесува 
5.000,00 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1612/74/1975 година. (479) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 337 од 29. VIII. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1080-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Занаетчиско-столар-
ската задруга „Напредок", Ц. О., и ограничено емст-
во — Куманово со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Задругата е основана со одобрение на НО на 
општината Куманово, бр. 05-181 од 26. I. 1959 година. 

Основачи на задругата се: Димитриевски Влади-
мир од Куманово, Стојковски Стојан од Куманово, 
Петровски Александар од Куманово, Илијевски Бо-
рис од Куманово, Каранфиловски Драги од Кума-
ново, Јовановиќ Благоја од Куманово, Клековски 
Томо од Куманово, Крајновиќ Милош од Куманово, 
Кузмановиќ Андреја од Куманово и Денковиќ Жив-
ко од Куманово. 

Дејност: производство и продажба на сите ви-
дови столарски производи и вршење на услуги. 

Задругата има полни самостојни овластувања. 
За обврските на задругата лично одговараат и 

задругарите во висината на износот од здружениот 
влог, кој изнесува 1.000,00 динари. 

Застапник и потписник на задругата е инж. Ки-
рил Иванов, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
337/1975 година. (476) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 42 од 26. I. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 96-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот на Занаетчиската столарска зад-
руга „Напредок", Ц. О., и ограничено емство — Ку-
маново, поради припојување кон „1 Мај" столарско 
претпријатие, Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
42/1976 година. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1167 од 24. X. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1075-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на застапник на „Мако-
занат" градежно-столарска изолатерска задруга — 
Скопје, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Иван Сековски, директор, а се за-
пишува како нов застапник Ангел Велевски, в. д. 
директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1167/1975 година. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1062 од 3. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-82-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Централното основно училиште „Брат-
ство" — Тафлатиџе II — Скопје со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Омери Акиф, 
а се запишува како нов застапник Ацева Јасмин-
ка, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1062/1978 година. (462) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1069 од 9. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1196-7-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделски факултет, О. СОЛ. О, 
со ООЗТ, Скопје, ООЗТ Институт за заштита на 
растенијата — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник проф. д-р Киро Ми-
нев, а се запишува како нов застапник д-р Филип 
Пејчиновски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1069/1978 година. (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1054 од 12. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-492-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Лирија", село 
Брест, Скопско, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Достан Ајдини, в. д. дирек-
тор, а се запишува како нов застапник Нухи Са-
лихи, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1054/1978 година. (470) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1057 од 16. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-69-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Архивот на Македонија, Скопје, кеј „Ди-
митар Влахов" бб со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Димче Стојанов — Мире, а 
се запишува како нов застапник Александар Алек-
сиев, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1057/1978 година. (471) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1090 од 16. X. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-514-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствената станица при Волнар-
скиот комбинат „Тодор Ципоски — Мерџан" — Те-
тово со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник лицето д-р Ристо Манасиев, а се запишу-
ва како нов застапник д-р Анаки Марковски, в. д. 
управник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1090/1978 година. (472) 

тарска влошка бр. 1-191-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Петар Здрав-
ковски-Пенко" — Скопје со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Шуки Ружди, в. д. 
директор, а се запишува како нов застапник Леш-
никовски Драгољуб, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
957/1978 година. (453) 

Окружниот стопански суд во Скопје се решени-
ето Фи. бр. 1046 од 21. IX. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-254-1-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Медицинскиот факултет — Скопје, ООЗТ 
Институти, Ц. О. — Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник на ООЗТ лицето проф. д-р Трајко Трајков, 
а се запишува како нов застапник доц. д-р Предраг 
Угрински, в. д. директор, со ограничени одговор-
ности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1046/1978 година. (454) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 337 од 28. IX. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-23-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на Земјоделската 
задруга „Лирија", с. Љуботен, Скопско, со следните 
податоци: Се брише промената на седиштето на 
Земјоделската задруга „Лирија" од село Љуботен, 
Скопско, кое во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга 
„Лирија", ул. „Бутелска" бб, село Бутел, Скопско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
337/1978 година. (455) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 1050 од 22. IX. 1978 година, на регистарска 
влошка бр. 1-394-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Матичната библиотека „Гоце Делчев" — Титов 
Велес, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Михаил Андреев, в. д. директор, а се за-
пишува како нов застапник Ангел Димов, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1050/1978 година. (456) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 477 од 17. V. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1049-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето-адресата на ОЗТ 
Браварско-услужна задруга „11 Октомври", Ц. О., 
со седиште во Скопје, ул. „Веселин Маслеша" бб, 
Карпош I, со следните податоци: Досегашната ад-
реса-седиште на задругата, на ул. „Веселин Мас-
леша" бб Карпош I, се менува, така што во идни-
на ќе гласи: Браварско-услужна задруга „11 Ок-
томври", ул. „Партизански одреди" бр. 13 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
477/1977 година. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 919 од 4. X. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-37-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Земјоделската задруга „Малина" — Кри-
ва Паланка, ул. „Маршал Тито" бр. 47 со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Љубен 
Стефановски, а се запишува како нов застапник 
Милан Стаменковски, в. д. директор, неограниче-
но-генерално. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
919/1978 година. (461) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 913 од 12. IX. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1205-0-0-0 ја запрала во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Градеж-
но-занаетчиската задруга „Градба" — Скопје, ул. 
„Индустриска" бб, со следните податоци: Досегаш-
ната фирма на Градежно-занаетчиската задруга 
,,Градба" — Скопје се менува, така што во иднина 
ќе гласи: Градежно-занаетчиска задруга „Скопје-
градба", Ц. О., и ограничено емство, Скопје, ул. 
„Индустриска" бр. 75. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
913/1978 година. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи, бр. 957 од 20. IX. 1978 година, на регис-

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 956 од 27. IX. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-829-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Матичната библиотека „Гоце Делчев" — 
Гевгелија со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Александар Вацев, управник на би-
блиотеката, а се запишува како нов застапник Ду-
ева Слободанка, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
956/1978 година. . (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 517 од 6. V. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1067-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Ѕидаро-фасадерска 
задруга „Слога" — Неготино, Ц. О., ул. „Јане Сан-
дански" бр. 16 со следните податоци: 
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Водење на книговодство и составување перио-
дични пресметки и завршна сметка на ниво на за-
другата. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 22. П. 1967 година. 

Дејност: ѕидарско-фасадерски работи. 
Задругата ги има сите овластувања во правниот 

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

Задругата во правниот промет со трети лица од-
говара со сите свои средства. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во височина на петкратниот износ од здружениот 
влог, кој изнесува 1.000,00 динари. 

Застапник на задругата е Крсте Неделков, ди-
ректор, без ограничување. 

Задругари на задругата се: Крсте Неделков, То-
ме Ставров. Горѓи Наков, Лазо Анѓелов, Владо Ан-
чев, Гоце Белов, Спасо Георгиев, Блажо Мојсов, Ми-
јалчо Тодоров и Трајко Кордов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
517/1975 година. (451) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 370 од 31. Ш. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1067-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ѕидарско-фасадерската задруга 
„Слога" — Неготино Вардар со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Крсте Неделков, 
директор, а се запишува како нов застапник Благој 
Трифунов, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
370/1976 година. (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 427 од 22. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1061-00-00 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Машинобраварската и 
металостругарската задруга „Универзал" — Ѓорче 
Петров со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е фснована со договор на задругарите, 
потврден со решение на Н. О. на Општината Ѓорче 
Петров, бр. 03-697/1 од 21. Ш. 1961 год. 

Дејноста: градежна браварија и браварски услу-
ги од секаков вид. 

Самостојно истапува во правниот промет со тре-
ти лица и одговара со целиот свој имот. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во висина на петкратен износ на влогот кој 
изнесува 500,00 динари. 

Застапник и потписник на задругата е Митиќ 
Борислав, без ограничување. 

Основачи на задругата се: Митиќ Борислав од 
Скопје, Стојановски Стојанче од Скопје, Јовановски 
Драгољуб од село Шишево, Трпевски Славко од се-
ло Ново Село, Клалија Ибрахим од Скопје, Петков-
ски Живко од село Кучково, Рамадани Умри од се-
ло Кучково, Панчевски Стојан од село, Ново Село, 
Спасовски Димитрија од Скопје и Илиоски Иван од 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
427/1975 година. (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 1450 од 17. XI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1061-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Машино-браварската и метало-
стругарската задруга „Универзал "-г- Ѓорче Петров 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Митиќ Борислав, а се запишува како нов 
застапник Стојановиќ Јоцко, в. д. управник на за-
другата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1450/1976 година. (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 693 од 13. V. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1061-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Машинобраварската и металостругарска-
та задруга „Универзал" — Ѓорче Петров, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Стојановиќ Ј О Ц К О , В. Д. управник, а се запишува 
како нов застапник Андрески Блаже, управник, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
693/1977 година. ^ ^ ^ ^ ^ (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1122 од 14. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1094-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на сложената ор-
ганизација Универзитет „Кирил и Методиј" Скопје, 
булевар „Крсте Мисирков" бб, со следните пода-
тоци: 

Задолжително водење книговодство и составу-
вање завршна сметка. 

Самоуправната спогодба за здружување во сло-
жена организација е заклучена на 19. ХП. 1973 го-
дина. 

Дејност: да ги следи потребите за создавање 
кадри со висока и виша подготовка, како и нивното 
профилирање за потребите на стопанството и дру-
гите општествени служби и општествени дејности и 
да дава иницијативи кај висококшолските установи 
за создавање на такви кадри; да се грижи наста-
вата и науката да се организираат така што ќе мо-
же да се обезбеди создавање на разни профили и 
стручњаци, односно испитувачки кадри во разни об-
ласти на науката, уметноста и образованието, по-
требни за планомерен и сестран развиток на Соци-
јалистичка Република Македонија; да се грижи и 
дава иницијативи за остварување интердисципли-
нарна соработка на соодветните факултети, инсти-
тути и други научно-испитувачки центри за да се 
обезбеди посестран развиток на науката, уметноста 
и образованието; да дава мислење во врска со ос-
новањата на високошколски установи за оние по-
драчја што се опфатени со дејностите на високо-
школските установи во состав на универзитетот; да 
основа организации на здружен труд за образова-
ние на стручњаци потребни за општеството, докол-
ку школувањето на тие кадри не може да биде ос-
тварено со соработка помеѓу постојните високо-
школски установи; да ги утврдува условите под кои 
високите и вишите школи, самостојните научни ус-
танови и научно-испитувачките организации можат 
да се зачленат во Универзитетот; да утврдува заед-
ничка програма за развој и да дава мислење по про-
грамите за развој на организациите во неговиот со-
став со цел за усогласување на заедничките и оп-
штествените интереси; да се грижи за изградување 
и усовршување на системот на перманентното обра-
зование на завршните студенти; да се грижи за 
обезбедување услови за учество на студентите во 
научната и испитувачката дејност: на надлежните 
републички органи да им предлага мерки што треба 
да се преземат за унапредување на наставно-обра-
зовниот процес во средните и други стручни учи-
лишта и виши школи, со цел да се усогласат новите 
научни и наставно-педагошки достигнувања; само-
стојно или по предлог на организациите на здруже-
ниот труд, на општествено-политичките организа-
ции, на стручните здруженија и научните друштва, 
да дава иницијатива кај здружените организации 
за воведување нови дисциплини, за модернизација 
на наставата, за интеграција на науката и наста-
вата, за воведување нови подрачја на знаења и ис-
питувања и сл.; да ги утврдува условите за упис 
на студентите врз основа на предлозите од заинте-
ресираните здружени организации; да се грижи за 
создавање единствени критериуми за избор на на-
ставниците и соработниците и за нивната примена; 
да се грижи за создавање услови за издавачка деј-
ност; да издава учебници и други учебни помагала:" 
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да се изјаснува по основите и мерилата за распре-
делба на средствата наменети за финансирање на 
дејностите на здружените организации; да предлага 
мерки за усогласување на критериумите за распре-
делба на средствата во здружените организации; да 
се грижи за создавање потребни работни и животни 
услови за работните луѓе вработени во организаци-
ите на здружениот труд и во работната заедница на 
Универзитетот; да се грижи за создавање подобри 
општи услови за школување и за задоволување на 
потребите за општествени и други активности на 
студентите; да се грижи за студентскиот стандард 
и за рационалното користење на општествените 
средства за таа намена; да се грижи за обезбеду-
вање услови за рационално користење на опремата; 
да обезбедува сопствен станбен фонд и да се грижи 
за неговата правилна распределба; да се грижи за 
изградба и инвестиционо одржување на објектите и 
станбениот фонд на Универзитетот; да одржува по-
стојани врски со југословенските универзитети и 
нивните асоцијации; да одржува врски со универзи-
тетите во странство и да потпишува договори за ме-
ѓународна соработка; да остварува и други задачи 
утврдени со закон. 

Овластувањата на Универзитетот во правниот 
промет со трети лица се самостојни со преземање 
на права и обврски во свое име и за своја сметка. 

Универзитетот за своите обврски одговара со си-
те свои средства. 

Работните организации, здружени во сложената 
организација на здружениот труд, солидарно одго-
вараат за обврските на сложената организација, на-
станати од правните работи заклучени од истата, 
во нивно име и за нивна сметка. 

Застапник и потписник на работната организа-
ција е академикот Димитар Митрев, ректор — без 
ограничување. 

Основачи на работната организација се: Фило-
зофскиот факултет — Скопје, Медицинскиот факул-
тет — Скопје, Земјоделско-шумарскиот факултет 
— Скопје, Економскиот факултет — Скопје, Прав-
ниот факултет — Скопје, Природно-математичкиот 
факултет — Скопје, Архитектонско-градежниот фа-
култет — Скопје, Електротехнички и машински фа-
култет — Скопје, Технолошко-металуршкиот фа-
култет — Скопје, Високата музичка школа — Скоп-
је, Високата економска школа — Прилеп, Инсти-
тутот за земјотресно инженерство и инженерска 
сеизмологија при Универзитетот „Кирил и Методиј" 
— Скопје, Институтот за социолошки и политичко-
правни испитувања при Универзитетот „Кирил и 
Методиј" — Скопје, Економскиот институт при Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, Матема-
тичкиот институт со нумерички центар при Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, Сеизмолош-
ката опсерваторија при Универзитетот „Кирил и 
Методиј" — Скопје и Универзитетската печатница 
при Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1122/1975 година. (511) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1247 од 14. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1093-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на фирмата на Монтажно-
инсталатерската услужна задруга „Радијатор" — 
Скопје, така што во иднина ќе гласи Монтажно-ин-
сталатерска услужна задруга „Топлина" со целосна 
одговорност и ограничено емство, со седиште во 
Скопје, ул. „Цветан Димов" бб. барака б. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1247/1975 година. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1216 од 11. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1093-0-0-0 го запиша во судски-
от регистар конституирањето на Монтажно-инстала-
терската услужна задруга „Радијатор" Ц. О. и огра-
ничено емство, со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Основана е со одлука на задругарите од 27. УШ. 
1975 година. 

Дејност: изведување на инсталации за централ-
но греење; монтажа на котларници на течно и цвр-
сто гориво; сервис за одржување на инсталации за 
централно греење и котловски постројки; термичка 
изолација и фарбање и браварски работи. 

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

Задругата во правниот промет со трети лица 
одговара со целокупните свои средства. За обвр-
ските на задругата одговараат и задругарите во ви-
сочина на здружениот влог кој изнесува 2.000,00 ди-
нари по еден задругар. 

Застапник и потписник на задругата е Ристев-
ски Драган, директор. 

Основачи на задругата се: Ристевски Драган 
Христов Иван, Сарџовски Раде, Младеновски Алек-
сандар, Арсовски Крсто, Милошевски Круме, Бла-
жевски Павле, Најдовски Александар, Бабачиќ Су-
лејман и Гегов Јани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1247/1975 година. (510) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 971 од 22. X. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1089-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Основното училиште 
„Гоце Делчев" —- Кавадарци со следните податоци: 

Работната организација води единствено книго-
водство и изготвува завршна сметка. 

Училиштето е основано со решение на Собра-
нието на општината Кавадарци бр. 01-2271 од 11. 
VII. 1975 година. 

Предмет на работење: школува ученици од I до 
УШ одделение. 

Организацијата на здружен труд во правниот 
промет целосно и самостојно одговара спрема трети 
лица, односно истапува во правниот промет. 

За обврските на училиштето сторени во правни-
от промет со трети лица одговара и основачот. 

Застапник и потписник на работната организа-
ција е Киро Панов Гечев, привремен извршен ор-
ган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
971/1975 година. (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решени-
ето Фи. бр. 220 од 18. Ш. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1089-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Основното училиште „Гоце Делчев" — Ка-
вадарци, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Киро Панов Гечев привремен извр-
шен орган, а како нов застапник се запишува Пет-
ровски Ифтим Драган, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
220/1976 година. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1152 од 3. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-307-0-0-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на Централното основно училиште „Мит-
ко Пинџуклиски", село Кнежево, Кратово, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Митев Драги, директор, а како нов застапник се за-
пишува Илиев Ангел, директор, со неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1152/1978 година. (507) 

Полномошното од Сребре Сребреноски од село 
Галичани, под Р. бр. 25-в09 од 21. 06. 1977 година на 
Месната заедница — Старо Лагово, со кое е опол-
номоштен Богдан Сребренкоски да го застапува, со 
овој оглас се отповикува. (Ќ8) 
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КОНКУРСИ 
Работничките совети на ООЗТ „Љубат" — Ка-

вадарци, ООЗТ „Иван Сливков", с. Паликура — Ка-
вадарци, ООЗТ „Гоце Делчев", с. Возарци — Кавадар-
ци, ООЗТ „Сточарство", с. Сопот — Кавадарци, врз 
основа на своите донесени одлуки 

р а с п и ш у в а а т 

К О Н К У Р С 

за избор на инокосен работоводен орган — уп-
равител односно раководител. 

Освен условите предвидени во Законот, канди-
датите треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

1. За раководител на ООЗТ „Љубат" — Кава-
дарци кандидатот треба да има завршено висока 
школска подготовка земјоделски факултет — лоза-
ро-овоштарски смер и најмалку 3 години работно 
искуство во струката; да поседува морално-поли-
тички квалитети и организаторски способности; да 
не е осудуван и да не е под истрага; да нема не-
која со закон предвидена пречка за работење на ра-
ководно работно место; 

2. За раководител на ООЗТ „Иван Сливков" — 
с. Паликура кандидатот треба да има завршено зем-
јоделски факултет со најмалку 3 години работно 
искуство во струката; да поседува морално-поли-
тички квалитети и организаторски способности; да 
не е осудуван и да не е под истрага; да нема не-
која со закон предвидена пречка за работење на ра-
ководно работно место; 

3. За раководител (упразнето) на ООЗТ „Гоце 
Делчев" — с. Возарци кандидатот треба да има за-
вршено земјоделски факултет и 3 години работно 
искуство во струката или виша земјоделска школа 
и 5 години работно искуство во струката; да посе-
дува морално-политички квалитети и организатор-
ски способности; да не е осудуван и да не е под 
истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка 
за работење на раководно работно место; 

4. За раководител на ООЗТ „Сточарство" — с. 
Сопот кандидатот треба да има завршено висока 
стручна подготовка — земјоделски факултет — сто-
чарски смер и работно искуство од 5 години во 
струката или да е дипломиран ветеринарен лекар 
со 3 години работно искуство во струката; да по-
седува морално-политички квалитети и организа-
торски способности; да не е осудуван и да не е под 
истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка 
за работење на раководно работно место. 

Пријавите со потребната документација со која 
се докажува дека кандидатот ги исполнува усло-
вите се доставуваат до Секторот за општи, правни 
и кадровски работи при АК „Тиквеш" — Кавадар-
ци, со назнака до „Конкурсната комисија" за из-
бор на раководител на ООЗТ. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. 

Молбите со некомплетираните документи нема 
да бидат земени во разгледување. (8) 

Собирот на ООЗТ — Клиника за максилофаци-
јална хирургија при УЦМН — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
— еден специјалист по максилофацијална или 

орална хирургија. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

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

1. да е специјалист по максилофацијална или 
орална хирургија со 2 години работно искуство ка-
ко специјалист, 

2. да поседува морално-политички квалитети. 
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
Пријавите да се поднесуваат на адреса: ООЗТ 

— Клиника за максилофацијална хирургија — 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

Одлучувањето за избор ќе се изврши во рок од 
30 дена по завршувањето на рокот за поднесување 
на пријави. 

За изборот кандидатите ќе бидат писмено из-
вестени. (15) 

Советот за изградба, одржување и реконструк-
ција на патишта — Скопје 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба — реконструкција на патни правци 
Јавното наддавање се распишува за изградба — 

реконструкција на следните патни правци: 
1) пат Подмоље — Струга од км. О + ООО до км. 

9 504, со мостови и со ориентациона вредност на 
работите од 76,0 мил. дин.; . 

2) пат Берово — Струмица: 
а) делница с. Ратево — Берово од км. 38 236 

до км. 44 4- 715, со мостови и со ориентациона вред-
ност на работите од 20,0 мил. динари; 

б) делница с. Хамзали — рудник Огражден од 
км. 7 4- 300 до км. 12 068, со ориентациона вред-
ност на работите од 20,0 мил. дин.; 

3) обиколување на Струмица од км. О ООО до 
км. 4 4- 273, со мостови и со ориентациона вредност 
на работите од 26,0 мил. дин.; 

4) пат Тработивиште — Пехчево од км. О ООО 
до км. 16 + 959, со мостови и со ориентациона вред-
ност на работите од 85,0 мил. динари. 

Рок за завршување на работите: 
— до 11. X. 1979 година — патните правци на-

ведени под 2) и 3); 
— до 1. XI. 1979 година — патниот правец на-

веден под 1); 
—- до 2. VIII. 1980 година — патниот правец 

под 4). 
За патниот правец обиколување на Струмица, 

понудувачите да приложат писмена изјава дека ќе 
учествуваат во финансирањето на работите во ви-
сина од 50% од вкупната вредност на работите, со 
тоа учеството да биде исплатено во 1980 година, за 
што ќе се склучи посебен договор. 

Понудените единични цени не можат да се ме-
нуваат поради променети околности. 

Рок за поднесување на понудата е 12. III. 1979 
година. 

Отворање на понудите ќе се изврши во просто-
риите на Стручната служба на Советот во Скопје, 
на ул. „Никола Вапцаров" бб, на ден 14. III. 1979 
година со почеток во 10,00 часот. 

Понудувачите ќе бидат известени за резултатот 
на јавното наддавање во рок од 15 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

Преглед на инвестиционо-техничката докумен-
тација и земање на договорна документација може 
да се врши во просториите на Стручната служба на 
Советот, секој работен ден од 8 до 14 часот. 

Понудите да се достават на адреса: 
Совет за изградба, одржување и реконструк-

ција на патиштата — Скопје, улица „Никола Вап-
царов" бб, Скопје. 
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