
Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 500 
ДИН. Жиро Сметка 40100-603-12498 

378. * 
Врз основа на член 376, став алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ 
на седницата одржана на 13 јуни 1988 година, - до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Од натамошно извршување на изречената каз-
на затвор целосно се ослободуваат осудените лица.-

1. Столиќ Никола Звездан од Скопје, 
2. Арсов Трајан Стојчо од Злетово, 
3. Машкули Аџи Бајрам' од Дебар, 
4. Миха јлов^ Васо Миодраг од Скопје. 

4 II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Спасески Танче Војо од Охрид, во траење од 

3 месеци, 
2. Лозанчев Методија Горѓи од Битола, во тра-

ење од 3 месеци, . 
3. Николов Тодор Благој од Виница, во траење 

од 5 месеци. 
I I I 

Делумно се ослободуваат од натамошно извр-
шување на изречената казна затвор осудените лица/. 

1. Кармзов Васил Маринчо Од е. . Босилово, во 
траење од 6 месеци, 

2. Спасевски Стојан Атанас од е. Смојмирово, во 
траење од 1 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила с.о денот на доне-

сувањето, а -ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", 

Бр. 08-459 
13 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, е. р. 

379, 
Врз основа на член 19, од Законот за системот 

на општествена контрола на цените („Службен .лист 
на СФРЈ", бр. 28/87) и член 6 од Законот за оп-
штествена контрола на цените на производите и 
услугите („Службен весник на СРМ", бр. 10/85), Из ј 

вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НЕПОСРЕДНА КОН-
ТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Цените на учебниците за основното и средно-
то насочено образование, (информативните весници, 
освен информативните весници од локален карактер, 
радио-телевизискиот надоместрк и превозот на пат-
ници во јавниот патен сообраќај, можат да се зго-
лемуваат врз основа на согласност на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија. 

2. Барањето за давање согласност 'на цените за 
производите од точка 1 на оваа одлука, организа-
циите на здружениот труд ЈО поднесуваат до Репуб-
личкиот секретаријат за олштостолански работи и 
пазар во два примероци. 

барањето од став 1 на оваа точка ги содржи 
следните податоци: 

1) фирма, односно назив и седиште на произ-
водната организација и матичен број под кој се 
води во Службата на општественото книговодство и 
назив и шифра на подгрупа на дејноста; 

2) назив и шифра (матичен број) на банката кај 
која производната организација има одобрен кредит 
за обртни средства; 

3) цената за која се бара согласност со наве-
дување на постојната цена, процентот на бараното 
зголемување на цените и условите на продажба; 

4) стапката на вкупниот пораст на цените на тој 
производ во претходната година мерено декември 
1988 година во однос на декември 1987 година и ме-
сеците со кои е зголемена цената; 

5) стапката на остварениот пораст на цените на 
'гој производ во 1988 година формирани по пропи-
сите, како и месец во кој се зголемени тие цени; 

6) податоци за продуктивноста на трудот: фи-
зички обем на производството по вработен работ-
ник, коефициентот на обртом на обртните средства 
во "последниот пресметковен период на тековната го-
дина (вкупен приход" по однос на просечно користе-
ните обртни средства) изразен во индекс за теков-
ниот период,* пред поднесувањето на барањето по 
однос на истиот период од претходната година,-

7) односот на акумулацијата спрема просечно ко 
ристените деловни средства (во процент) во послед-
ниот пресметковен период од тековната година и во 
истиот пресметкбвен период од претходната година; 

8) бруто личниот доход по вработен (месечен 
просек во пресметковниот период на тековната и во 
истиот период од претходната година); 

9) индекс на залихи на готови производи или 
на група производи за кои се бара согласност за 
цените за претходниот пресметковен период на, те-
ковната година во однос на истиот пресметковен 
период од претходната година; 

10) индекс на вкупниот приход, потрошените 
средства и доходот за подносителот на барањето во 
претходниот пресметковен период на тековната го-
дина во однос на истиот период од претходната го-
дина,-

11)'структурата на постојната цена при изработ-
ката на производите за кои се бара согласност (про-
центот на учеството на амортизацијата, енергијата, 
основниот материјал и суровина, помошниот мате-
ријал и останатите трошоци во структурата на по-

* стојната цена и процентот на порастот на сите на-
ведени елементи од последното зголемување на це-
ната до моментот на поднесувањето на барањето. 

3. Организациите на здружениот труд за произ-
водите од точка 1 на оваа одлука кои прв пат ги 
произведуваат и за кои прв пат формираат цени, се 
должни да достават структура на цените на тие 
производи и доказ за нивото на цените ча и^и 
слични, односно сродни производи чии цени се фор-
мирани според прописите. 
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4. Ако барањето за давање согласност не ги 
содржи 'податоците од точка 3 на оваа одлука. Ре-
публичкиот секретаријат за општостопански работи 
и пазар во рок од 8 дена од денот на приемот на 
барањето ќе побара дополнување на барањето. 

Ако организацијата на здружениот труд не го 
достави бараното дополнување на барањето, ќе се 
смета дека барањето не е поднесено за што Репуб-
личкиот секретаријат за општостопански работи и 
пазар писмено ќе ја извести организацијата на здру-
жениот труд. 

5. Републичкиот секретаријат за општостопанеки 
работи и пазар ќе се грижи за спроведување на оваа 
одлука. 

6. Со донесувањето на оваа V одлука, престанува 
да важи Одлуката за продолжување на , важењето 
на Одлуката за задржување на цените на затечено 
ниво на производите и услугите („Службен весник 
на СВМ", бр. 16/88).. 

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

Бр. 23-1101/1 
9 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател ^ 

на Извршниот оовет, 
м-р .Глигорије Гоговски, е. р. 

380. . . . 
Врз основа на член 83 од Законот на Изврш-

ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
43/81) и глава III, точка 2 од Програмата за штеде-
ле, супституција и рационално користење на сите 
видови енергија до 2000-та година, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ШТО 
СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РАЗВОЈ НА РУДНИЦИТЕ ЗА 
ЈАГЛЕН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ШТЕДЕЊЕТО, 
СУПСТИТУЦИЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од вкупниот прилив на средства што се издво- * 
јуваат за развој на рудниците за јаглен, а утврдени 
според Програмата за штедење, супституција и ра-
ционално користење на сите видови енергија до 
2000-та година („Службен весник на СРМ" бр. 4/88) 
50°/о ќе се користи за финансирање на штедењето, 
супституцијата и рационалното користење на сите 
видови енергија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка /Република Македонија". 

Бр. 23-1139/1 
9 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател „ 

на Извршниот совет* 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

381. 
Врз основа на член 11, став 5 од Одлуката 

условите, начинот и критериумите за доделување 
станови и кредити за станбена изградба во лична 
сопственост на функционерите, раководните работни-
ци и на работниците во републичките органи И ор-
ганизации („Службен весник на СРМ", број 21/85), 
Комисијата за станбени прашања на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, на седницата 
одржана на 3 јуни 1988 година, донесе у 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СОПСТВЕНО-
ТО УЧЕСТВО ПРИ ДОБИВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН СТАН 
НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО 

ВРАЌАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за изменување и дополнување на 

Одлуката за поблиските критериуми и мерила за 
определување на висината на сопственото учество 
при добивање општествен стан на користење и за на-
чинот на неговото враќање („Службен весник на 
СР1М", бр. 27/87), во членот 1, ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Под вредност на станот се подразбира ревало-
ризираната вредност на станот намалена за процен-
тот на амортизација". 

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: • 
„Средствата уплатени како сопствено учество при 

добивањето • општествен стан се "враќаат под истите 
услови под кои се враќаат здружените средства за 
станбена изградба". 

» Член 3 
По член 5, се додава нов член 5-а, кој гласи: 
„Корисниците на општествени станови на кои 

им се .доделува поголем стан од станот што го ко-
ристеле плаќаат сопствено' учество во разлика во 
квадратурата". 

Член 4 
Во членот 7, на крајот точката се брише и се 

додаваат следниве зборови: 
„како и услови под кои се враќаат уплатените 

средства". 
Член 5 

Во член 9, зборовите „односно 30 дена пред да- ' 
вањѕто на зградата во употреба", се бришат. 

Член б 
Бб членот 10, се додава нов член 10-а,' кој гласи: 

„Член 10-а 
Корисниците што престанале да го користат ста-

нот за кој платиле средства како лично учество, ис-
пратениот дел од средствата им се враќа одеднаш". 

- Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-737/1 
9 јуни 1988 година < 

Скопје 
Претседател на Комисијата за 

станбени прашања, 
Андреј Токарев, е. р. 
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382. 
Врз основа на член 23 став 4 од Законот за ма-

теријалното обезбедување на учесниците во НОВ 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/85, 45/86 и 10/88), 
а во врска со член 4 став 1 од Правилникот за 
начинот и роковите за усогласување на месечните, 
парични примања на корисниците на права според 
Законот, за материјално обезбедување на учесниците 
во НОВ и Законот за дополнителна заштита на вое-
ните инвалиди („Службен весник на СРМ" бр. 20/87), 
претседателот на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦАТА 
ОД КОЈА СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧ-
НИ ПРИМАЊА НА ^КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА 
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НОВ ВО 1988 ГОДИНА 

1. Основицата од која се определува постојаното 
материјално обезбедување, исклучителното материјал-
но обезбедување и надоместокот за помош и нега 
од друго лице во износ од 46.858 динари утврдена 
со Наредбата за утврдување на конечниот износ на 
основицата од која се определуваат месечните па-
рични примања на корисниците на права според 
Законот за материјално обезбедување на учесниците 
во НОВ во 1987 година {„Службен беслиќ на СРМ", 
бр. 16/88) од 1 јануари 1988 година се зголемува за 
69>2°/о и изнесува 79.290 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во .„Службен весник на Со-_ 
цијалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 08-04-2917/2 
31 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика, 

Милован Шиковски, е. р. 

383. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за до-

полнителна заштита на воените инвалиди („Службен 
весник на СРМ", бр. 41/85 и 45/86), -а во врска со 
член 4 став 1 од Правилникот за начинот и роко-
вите за усогласување на месечните парични примања 
на корисниците на права според Законот за матери-
јално обезбедување на учесниците - во НОВ и Зако-
нот за дополнителна заштита на воените инвалиди 
(„Службен весник на СРМ", бр. 20/87), претседателот 
на Републичкиот комитет за здравство и социјална 
политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ 
ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧ-
НИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА 
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА 

НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 1988 ГОДИНА 

1. Основиците од кои ое определува инвалид-
скиот додаток, надоместокот за помош и нега од 
друго лице и материјалното обезбедување за време 
на професионална рехабилитација во износ од 46.858 
динари и 39.458 динари, утврдени ро Наредбата за 
утврдување на конечиот износ на основиците од кои 
се определуваат месечните парични примања на ко-
рисниците она права според Законот за дополнител-
на заштина на воените инвалиди во 1987 година 
(„Службе^ весник на СРМ", бр. 16/88), од 1 јануари 
1988 година ое зголемуваат за 69,2% и изнесуваат: 

— основицата од која се определува ин-
валидскиот додаток за корисниците 
кои немаат приходи, надоместокот за 

помош и нега од друго лице и мате-
ријалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација * 79.290 дин. 

— основицата од која се определува ин-
валидскиот додаток за корисниците. 
кои имаат приходи 66.770 дин. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци* 
јалистичка Република Македонија", а ке се приме-
нува од \ јануари 1988 »година. 

Бр. 08-04-2917 
31 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика; 

Милован Шиковски, е. р. 

384. . 
Уставниот суд на Македонија, -врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 април 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 15 став 1 точка 6 и 
'10 од Правилникот за критериуми и мерила за ре-
шавање на станбените потреби на работниците во, 
Основната организација на здружениот труд „Енер-
гетика", во состав на Рудници и железарница „Скоп-
је" во Скопје, донесен од работниците со референ-
дум одржан ћџ 9 јули 1979 година, во време на не-
говото важење, не бил во согласност со уставните и 
законските одредби. 

2. Оваа одлука иЖа правно дејство на одлука со 
која се укинува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука ке се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во. означената основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд' во Скопје 
поведе постапка <пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на одредби-1 

те од актот означен во точката 1 на оваа/одлука, за-
тоа што основот работен стаж има доминантно вли-
јание во распределбата на станови и што не посто-
јат објективизирани мерила за вреднување на осно-
вот сложеност, одговорност и значење на работите 
и работните задачи. V 

5. Судот на седницата утврди дека во член 15 
став 1 точка 6 од Правилникот е предвидено за се-
која година работен стаж да се добива по .1 бод, 
што значи најмногу 40. брда, а по основот ,станбе-
ната состојба може да се добие најмногу 25 бода, 
Понатаму, Судот утврди дека во член 15 став 1 
точка 10 од Правилникот се предвидени основите 
сложеност на работното место, одговорноста и зна-
чењето на работата, кои се вреднуваат на тој на-
чин што работниците чие именување и распореду-
вање го^.врши работничкиот совет на основната ор-
ганизација добиваат најмногу 10, бода, а работни-
ците чие распоредување го вршат комисиите на ос-
новната организација добиваат 5 бода. 

Исто така, Судот утврди дек^ овој правилник 
престанал да важи на 30 јуни 1987 година, кога е 
донесен нов Правилник за решавање на станбените 
потреби на работниците. 

6. Согласно член 42 и 42-а од Законов за станбе-
ни односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/72, 14/83 
и 27/86) самоуправно право е на работниците во ос-
новната организација да ги утврдат основите и ме-
рилата за определување редот на првенство за рас-
пределба на станови и станбени кредити, но при тоа, 
според мислењето на Судот, треба да го почитуваат 
уставното начело на заемност и солидарност изра-
зено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните на-
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чела на Уставот на СР Македонија. Судот смета дека 
при определувањето на основи и мерила за утврду-" 
вање редот на првенството за решавање на станбе-
ните прашања може да се предвиди и основот ра-
ботен стаж, но притоа, овој основ не може да има 
доминантно влијание во однос на станбената состојба. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај 
основот работен стаж - има доминантно влијание во 
однос на основот станбена состојба, Судот утврди 
дека член 15 став 1 точка 6 не е во согласност со 
уставното начело на заемност и солидарност, а со 
оглед на тоа што со член 15 став 1 точка 10 не се 
утврдени, објективизирани мерила за утврдување на 
придонесот на работникот во работата преку осно-
вите сложеност, одговорност и значењето на рабо-
тата, Судот утврди дека и оваа одредба од Правил-
никот не е во согласност со означените законски 
одредби. 

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

У. бр. 21/88 
6 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

385. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 април 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член 16 став 2 од Правил-
никот за распределба на средствата за лични дохо-
ди и заедничка потрошувачка на работниците во Ра-
ботната организација „Јоска Јордановски-Сандански" 
во Прилеп, донесен со референдум на 19 септември 
1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник , 
на СРМ" и во означената работна организација, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Штип поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на член 16 став 2 
од актот означен во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што не бил во согласност со член 212 став 1 и 
2 од Уставот на СР Македонија и со член 31 од За-
конот за работни односи. 

4. На седницата. Судот утврди дека во член 16 
став 1 од Правилникот е предвидено на возачите и 
транспортните работници во седиштето на работна-
та организација пресметувањето на личниот доход 
да се врши врз основа на одредени норми ̂  за работа 
според носивоста' на возилото дадени со Табелар-
ииот преглед за секој тип на возила со динамична 
распределба на месеци, кој е составен дел на Мето-
дологијата. Според став 2 на истиот член на воза-
чите кои управуваат со товарни возила, со носивост 
до 5 тони, транспортните работници кои работат со 
нив, возачите кои управуваат со патничките возила, 
како и на магационерите во стовариштата кои за-
ради природата на нивната работа, работат со про-
должено работно време им припаѓаат уште по 120 
бода. Според член 93 став 1 од Правилникот за ра-
ботење подолго од полното работно време на вра-
ботените им се исплатува личен доход зголемен 
за 50%. 

5. Согласно начелото за распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и член 92 став 1 од Законот за здружениот 
труд на работникот му припаѓа од доходот на основ-
ната организација на здружениот труд личен доход 

за задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби според резултатите од 
неговиот труд и придонесот што со својот тековен 
и минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација Според член 212 став 2 
од Уставот на СР Македонија работното време на 
работникот неможе да биде подолго од 42 часа во 
седмицата, а во определени дејности и во определе-
ни случаи со закон може да »се пропише работното 
време, за ограничен период, да може да биде по-
долго од 32 часа во седмицата, ако тоа го бараат 
природата на работата или исклучителни околности. 
Во членот 31 од Законот за работни односи такса-
тивно се наброени случаите кога работното време 
може да трае подолго од 42 часа во неделата, а во 
член 34, пак, од истиот законче смета како посебен 
услов на трудот при утврдувањето на личниот доход, 
на работникот. 

Според мислењето на Судот, од изнесената фак-
тичка состојба произлегува дека предвидувањето на 
дополнителните бодови во член 16 ставч 2 од Правил-
никот- не се врши за работење подолго од 42 часа 
во неделата туку заради карактерот и природата на 
означените работи и работни задачи. Со оспорениот 
член не се исклучува правото на работниците за зго-
лемување на личниот доход за работа подолга од 
42 часа во седмицата. Определувањето, пак, на тие 
бодови е во рамките на самоуправното право на ра-
ботниците што произлегува од член 23 од Уставот 
на СР Македонија и член .92 од Законот за здру-
жениот труд, според кои работниците се должни да 
ги утврдат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 
16. став 2 од Правилникот не е во несогласност со 
член 212 од Уставот на СР Македонија и со члено-
вите 31 и 34 од Законот за работни односи и одлучи 
како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 131/87 
6 април 1988 година 

Скопје • 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

386. 
Уставниот Суд на Македонија, врз основа на член 

15 и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 27 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 35 точка 10 и 11, член 
36 и член 37 од Правилникот за станбени односи и 
доделување средства за станбена изградба и купу-
вање на стан, донесен од работниците во Основната 
организација на здружениот труд „VI градилиште", 
во Скопје, во состав на Градежната работна органи-
зација „Пелагонија" Скопје со референдум на 15 
ј>*ни 1979 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
, носта и законитоста на член 35 точка 7 од правил-

никот означен во точката 1 од оваа одлука. 
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и во означената основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје и Основниот суд на здруже-
ниот труд во Скопје пред Уставниот суд на Македо-
нија поведоа постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на одредбите од правилникот означен во 
точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што не се во 
согласност со начелото на заемност и солидарност. 

Стр. 500 — Бр. 22 
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5. На седницата Судот утврди . дека во член 35 
точка 7 од Правилникот, како еден од основите за 
утврдување редот на првенство за добивање стан на 
користење и средства за станбена изградба, е пред-
виден и основот оформување семејство, по кој се 
утврдени 8 бодови. Во член 35 точка 10 е утврден 
основот поседување специјални знаења што се по* 
требни за основната организација и потесна специја-
лизација со знаења што не се совладани од другите 
работници со исто занимање и ист степен на обра-
зование, , за што се утврдени 15 бода, а во член 35 
точка 11 како основ е предвидена стручната подго-
товка на работникот, за кој е предвидено од 5 до 20 
бода, зависно од степенот на стручната подготовка. 
Во член 36 е предвидено дека комисијата за распре-
делба на станови може да .доделува уште 10 бода 
на вработените кои посебно се истакнуваат во рабо-
тата, / а врз основа на резултатите што се оствару-
ваат во работата, редовноста, односот кон средствата 
за работа и други моменти кои се карактеристика 
на добар работник. Понатаму, во член 37 е пред-
видено дека основната организација може 15% од 
вкупниот број станови да ги издвои за кадри кои 
се посебно значајни за организацијата, како и за 
работниците кои со своите стручни знаења и залага-
ње посебно се истакнуваат и даваат значителен при-
донес независно од критериумите предвидени во пра-
вилникот. Одлука за доделување на овие станови до-
несува работничкиот совет на предлог на комисијата 
за станбени односи. 

6. Според оддел И став 3 алинеја 6 од Основни-
те начела на Уставот на СР Македонија дел од еле-
ментите на неприкосновената основа на положбата 
и улогата на човекот е и солидарноста и заемноста 
на секој спрема сите и на сите спрема секого. Член 
92 став 2 од Законот за здружениот труд предви-
дува дека работниците, при распределбата, покрај 
начелото на распределба според трудот го приме-
нуваат и начелото на солидарност, првенствено со 
користење на средствата за заедничка потрошувачка. 
Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени 
о ДНО ГИ (..ОГУЖБЕН весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 
и 27/86), работниците во, основната организација со 
самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и ме-
рилата за утврлување редот на првенство за давање 
станови на користење 

7. Тргнувајќи од наведените уставни и законски 
одредби Судот смета лека е самоуправно право на 
работниците деФитдитарноста на кадрите да се пред-
види како посебен основ за распределба на станови 
и станбени кредити. Но притоа, според мислењето 
на СУДОТ, тие се должни во самоуправниот општ акт 
да утврдат кои стручни кадри се сметаат за дефици-
тарни; да го утврдат обемот на средствата што се 
издвојуваат за таа намена како и објективизирани 
основи и мерила според кои ќе се врши распределба 
на станови и средства за станбени кредити за таа 
намена. 

Со оглед на тоа. што со член 35 точка 10 и член 
37 од оспорениот правилник поблиску не се утврду-
ва кои работници се сметаат за дефицитарни струч-
ни кадри и не се VтврдVваат пенови и мерила спо-
ред кои ќе се ВРШИ распределба на станови и сред-
ства за станбена изградба за таа намена, Судот УТВР-
ДИ лека сЅвие одредби не (се во согласност со устав-
ното начело на заемност и солидарност. 

8. Судот исто така, смета дека при утврдувањето 
на основите и мерилата за распределба на станови 
и станбени кредити не може да се доведе во праша-
ње доминантното влијание на основите кои ја изра-
зуваат социјзлно-економската положба на работникот. 

Со оглед на тоа што основот стручна, подготовка 
во #лен 35 точка 11 од оспорениот правилник е вред-
нувана со најголем број бодови во однос на други-
те предвидени основи, меѓу кои и во однос на оние 
основи кои ја изразуваат социјално-економската по-
ложба на работникот. Судот утврди дека оваа одред-
ба од Правилникот не е во согласност со уставното 
начело на заемност и солидарност. 

9. Судот исто т&ка утврди дека од оспорениот 
член 36 од Правилникот произлегува дека Комиси-
јата за јраслределба на станови, има овластување, 
независно од основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи утврдени во соодвет-
ниот самоуправен општ акт да го утврдува придоне-
сот на работниците во работата и врз основа на 
таквата своја оцена да го вреднува тој придонес во 
секој конкретен случај со предвидениот број на бо-
дови. Поради тоа Судот смета дека оваа одредба од 
Правилникот не обезбедува придонесот на работни-
кот во работата да се утврдува според објективизи-
рани основи и мерила, поради што утврди дека таа 
не е во согласност со. начелото на распределба спо-
ред трудот утврдено во член 22 и 23 од Уставот на 
СР Македонија и во член 91, 92 и 93 од Законот за 
здружениот труд. 

10. Судот см^га дека во рамките на самоуправ-
ното право на работниците да ги утврдат основите 
ц мерилата за утврдување -редот на првенство за до-
делување станови на користење, како еден од. нив 
можат да го предвидат и оформувањето семејство 
на работникот, како еден од елементите на неговата 
социјално-економска и семејна положба, поради што 
утврди дека член 35 точка 7 од оспорениов правил-
ник не е во несогласност со уставното начело на за-
емност и солидарност. 

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

У. бр. 63/87 
27 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

1 на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

387. 
Уставниот суд на Македонија, ВРЗ основа на член 

419 став 1 точка 6 од Уставот на СР Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пиел 
Уставниот СУД на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 
198'8 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека за остварување на пре-
димствено право на Стојкоски Миленко ол Кичево 
за користење градежно неизградено земјиште во 
општествена сопственост, дел од к. п. бр. 4380 во 
површина од 320 м2 заведено во имотен лист бр. 
34ј65 за КО — Кичево, што му е доделено со реше-
ние бр. 14-3091/2, донесено од Собранието на општи-
на Кичево на 11 јули 1980' година, се надлежни да 
одлучуваат општинските органи во управна постапка. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник 
на СРМ". 

3. Постапувајќи по предлогот на Општинското 
ја^у 1 правобранителство во Кичево за решавање на 
спор за надлежност, СУДОТ утврди: 

Собранието на општина Кичево, со решение бр. 
14-3091/1 од 28 декември 1978 година, му долелило 
на лицето Стојкоски Миленко од Кичево нанионали 
зирано неизградено градежно земјиште на користе-
ње, заради дооформување на градежна парцела вп 
Кичево и тоа: дел од к. п. бр. 3233 во површина 
100 м2, заведено во имотен лист бр. 3465 за КО 
Кичево и дел од к. п. бр. 4380, во површина ол 
187 м2, заведено во имотен лист бр. 3465 за КО 
Кичево. 

Со решение бр. 14-3091/2 од 11 јули 1980 година, 
означено во .точката 1 од оваа одлука, Собранието 
на општина Кичево го изменило претходното реше 
ние затоа што предметното земјиште би^о погрешно 
евидентирано, така што на Стојкоски Миленко, спо-
ред ова решение, му е доделено земјиште што прет-
ставува дел од к. п. бр. 4380 во површина од 320 м2 

заведено во имотен лист бр. 3465 за КО — Кичево. 
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Собранието на општина Кичево, со решение бр. 
14-6620/1 од 15 декември 1982 година го поништила 
решението од 11 јули 1980 година, оо образложение, 
дека не можело да се изврши докомплетирање на 
градежната парцела од страна на Стојкоски Миленко, 
затоа што тој не остварил ниту можел да оствари 
предимствено право на користење на градежно зем-
јиште според прописите за градежно земјиште, би* 
дејќи делот од градежната парцела кој бил во него-
ва сопственост не изнесува повеќе од 50°/о од повр-
шината на градежната парцела. 

Против ова решение Стојкоски Миленко повел 
управен спор пред Врховниот суд на Македонија, 
кој со Пресуда У. бр. 1'29,/83 од 24 февруари 19ЅЗ 
година го огласил за ништовно решението на Собра-
нието на општината бр. 14-6620/1 од 15 декември 
1982 година, затоа што тоа не е управен акт во 
смисла на член 6 од Законот за управните спорови, 
бидејќи со него Собранието на општината не реша-
вало за права или обврски на поединец или органи-
зација, со оглед на тоа што со доделувањето на 
предметното земјиште помеѓу општината и Стојкоски 
Миленко настанал имотно-правен однос, па односите 
што произлегуваат од него треба да се решаваат во 
постапка пред редовниот суд. 

Јавниот правобранител на општина Кичево, по-
стапувајќи по пресудата на "Врховниот суд на Маке-
донија поднел тужба до Општинскиот суд во Кичево 
со барање за поништување на решението бр. 14-
3091/2 од 11 јули 1980 година, со кое Собранието на 
општина Кичево му го доделило земјиштето на Стој-
коски Миленко, кој со пресуда П. бр. 1084/83 од 13 
февруари 1984 година го уважил тужбеното барање 
и го поништил означеното решение. 

По повод жалбата на Стојкоски Миленко, Окруж-
ниот суд во Скопје, по службена должност, со ре-
шение ГЖ. бр. 2045/84 од 8 мај 1984 година, ја уки-
нал првостепената пресуда на Општинскиот суд во 
Кичево поради апсолутна судска ненадлежност за 
одлучување во спорот помеѓу Општината и Миленкр 
Стојкоски, оценувајќи дека со тужбата се барало по-
ништување на решение донесено од орган на општи-
ната, за^гоа што редовните судови не се надлежни 
да одлучуваат за решенија донесени во управна пос-
тапка. 

Од изнесеното, Судот утврди дека е настанат 
спор за надлежност помеѓу суд и орган на општината 
затоа што и 'суд и орган на општината одбиле да 
одлучуваат во правната работа во, врска со оствару-
вањето на предимствено право на лицето Стојкоски 
Миленко од Кичево на користење неизградено гра-
дежно земјиште во општествена сопственост. 

Според член 22 од Законот за градежно зем-
јиште („Службен весник на СРМ" брл 10/78) за оства-
рување на предимствено правов на користење на траг 
дежно земјиште решава општинскиот орган на упра-
вата надлежен за имотно-лравните работи. 

Врз основа на изнесеното, судот утврди дека за 
остварување на предимствено право на Стојкоски Ми-
ленко од Кичево на користење на градежното зем-
јиште означено во решението на Собранието на оп-
штина Кичево бр. 1 4 - 3 0 9 1 / 2 ОД 11 јули 1 9 8 0 година, 
се надлежни да решаваат општинските органи во" 
управна постапка, поради што одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 110/87 
5 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е, р. 

388. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 мај 
1988 година, донесе , . -

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 22 и 26 од Пра-
вилникот за, организација и систематизација на ра-
ботите и работните'задачи на Работната организаци-

"ја „Југосуровина" во Скопје, донесен од Работнч-
киот совет на 13 април 1987 година, во делот' во кој 

| е предвидено Комисијата за работни односи да ја 
утврдува насоката на стручната подготовка и да го 
утврдува бројот на извршителите. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената -Работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение, У. 
бр. 133/88 од 24 февруари 1988 година, поведе пос-

• тапка за оценување уставноста и законитоста на чле-
новите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
член 6 од Законот за работни' односи и за нивната 
спротивност со членовите 133 став 3 алинеја 1 од 
Законот за здружениот труд. 

4. На ' седницата ~Судот утврди дека во оспоре-
ниот правилник, при утврдување на посебните усло-
ви за извршување на одредени работи и работни за-
дачи, не е утврдена насоката на стручната подготов-
ка. Понатаму, во членот 22 од Правилникот е пред-
видено во зависност од карактерот на работите и ра^ 
болните задави, Комисијата за работни односи [да ја 
утврдува потребната насока на стручната подготовка. 

Согласно член 133 став 3 алинеја 1 од Законот 
за здружениот труд и член 6 од Законот за работ-
ните односи работниците во основната организација 
со самоуправниот општ акт со кој се уредува работ-
ниот однос ги- утврдуваат посебните услови кои ра^ 
ботникот треба да ги исполнува за засновање на 
работен однос во зависност од потребите на проце-
сот на трудот, условите на трудот и работните за-
дачи. 

Според тоа посебните услови за засновање на 
работен однос задолжително се утврдуваат со само-
управниот општ акт со кој се уредува работниот 
однос. 

Со оглед на тоа што во членот 22 од Правилни-
кот не се утврдени посебните услови односно не е 
утврдена насоката на стручната подготовка, туку-тоа 
го врши Комисијата за работни односи, Судот утвр-
ди дека овој член од Правилникот не е во соглас-
ност со член 6 • од Законот за работните односи и 
дека е во спротивност оо член 133 став 3 алинеја 1. 
од Законот за здружениот труд. 

5. Исто така, Судот утврди дека во оспорениот 
Правилник при утврдување на условите за извршу-
вање на работите и работните задачи не е утврден 
бројот на извршители за тие работи и работени за-
дачи. Меѓутоа, во член 26, пак, од истиот акт е 
предвидено дека бројот на извршители се утврдува 
со годишен план за секоја година, кој број се зголе-
мува или намалува во текот на годината во завис-
ност од 'процесот на трудот со одлука на Работнич-
киот совет односно Комисијата за работни односи. 

Според член 468 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, меѓу другото е предвидено дека, работ-
ничкиот совет на основната организација ја утврдува 
деловната политика, го донесува планот на основна-
та организација ги утврдува мерките за спроведува-
ње на деловната^ политика и планот на основната ор-
ганизација. 4 

Од оваа одредба на законот според мислењето 
на Судот произлегува дека работничкиот совет во 
рамките на неговите .овластувања да ја утврдува де-
ловната политика, да го донесува планот на основ-
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ната организација и да ги утврдува мерките за спро-
ведување на деловната политика и планот, го утвр-
дува и бројот на извршителите на работите и работ-
ните задачи. 

Со оглед на тоа што во член 26 од оспорениот 
Правилник е дадена можност и Комисијата за работ-
ни односи да го утврдува бројот на извршители Су-
дот утврди дека член 26 во делот во кој е̂  дадена 
можност Комисијата за работни односи да го утвр-
дува бројот на извршители е во спротивност со член 
468 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

Судот утврди дека оспорените одредби не се во не-
согласност со наведената уставна одредба. 

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

У. бр. 133/88 
5 мај 1988 година 

Скопје 
' Претседател 

на Уставниот суд на . Македонија, 
. д-р' Фиданчо Стоев, е. р. 

389. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-, 
конот за основите на поставката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 5 мајТ988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставно-
ста. и законитоста на член 3 став 4 од Одлуката за 
воведување на самопридонес во е. Катланово за из-
градба на резервоар за вода за пиење и канализа-
ција, донесена од Советот на Месната заедница 
„Кажаново" на 20 март 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената месна заедница на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. I 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје со џредлог поднесен до Устав-
ниот суд на Македонија, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на член 3 став 4 од 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа " 
што со него организациите на здружен труд се за-
должени спротивно на Уставот и" законот да пла-
ќаат самопридонес4 од доходот на организацијата. 

4. Судот на јавната расправа утврди дека во член 
3 став 4 од Одлуката е предвиден износот што орга-
низациите на здружениот труд на подрачјето на 
месната заедница кои се приклучени на месниот во-
довод требаа да го платат за изградба на резервоар 
за вода за пиење и канализација. 

Исто така, Судот утврди дека организациите на 
здружен труд на подрачјето на месната заедница за 
плаќање на ч означените износи во Одлуката донеле 
посебни одлуки. 

5. Согласно член 133 од Уставот на СР Македо-
нија своите заеднички интереси и потреби во месна-
та заедница работните луѓе и граѓаните покрај дру-
гото ги задоволуваат и со средствата што сами не-
посредно ги здружуваат со самопридонес или на 
друг начин, и со дел од доходот што го издвојуваат 
работниците во основните организации на здруже-
ниот труд од подрачјето ик месната заедница и ра-
ботниците од основните и други организации на 
здружениот- тпуд што живеат на подрачјето на таа 
месна заедница. 

Според мислењето на Судот одредбата од член 
3 став 4 од оспорената Одлука нема задолжително 
дејство во однос на организациите на здружен труд, 
туку основ за издвојување на средствата за изградба 
на резервоар за вода за пиење и канализација се 
одлуките на организациите -на здружен труд. 

Со оглед на тоа што средствата се уплатени врз 
основа на одлуки на организациите на здружен труд, 

У. бр' 206/87 
ќ мај 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е.* р. 

390. 
Уставниот суд на Македонија, врз, основа на 

член 2 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 
март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта И/законитоста на член 12 став 3 од Статутот 
на Работната организација „Билјана", во состав на V 
Сложената организација на здружениот труд^ ОХИС 
„Наум Наумовски-Борче" во Скопје, донесен на 17 
октомври 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе^се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означената работна организација 
на начин определен за објавување на самоуправните 
општи (акти. " ' 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје со предлог поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 12 
став 3 од Статутот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што со неа без основ во законот се 
предвидува изборот на работници со посебни овлас-
тувања и одговорности да се врши во иста постапка 
како и именувањето на индивидуалниот работоводен 
орган. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 
од Статутот е предвидено во случај на отсутност 
или спреченост на директорот, Работната организа-
ција да ја претставува и застапува заменикот дирек-
тор и се утврдени условите за неговиот избор. Спо- \ 
ред оспорениот став 3 на овој член заменикот ди-
ректор се избира за време од четири години по пат 
на јавен конкурс, а по предлог на конкурсна коми-
сија формирана од Работничкиот совет на Работна-
та организација. Исто така, Судот утврди дека во 
означениот член од Статутот не е предвидена обвр-
ска Работничкиот совет да изврши избор само од 
редот на кандидатите што ги предложила Коми-
сијата. 

5. Според член 133 став 3 точка 1 од Законот за 
здружениот труд работниците во организациите на 
здружениот труд со самоуправен општ акт ги утвр-
дуваат, меѓу другото, и работите и работните 'зада-
чи при чие вршење работниците имаат посебни 
овластувања и одговорности. Во член 122 став 3 од 
Законот е предвидено - објавувањето на условите за 
пополнување на овие работни места да се врши 
преку јавен конкурс, со назначување на времето за 
кое . се врши пополнувањето, а според член 124 став 
1 од Законот, изборот помеѓу кандидатите го виши 
работничкиот совет или комисија што ја именува тој, 
според постапката утврдена со самоуправниот општ 
акт, во согласност со законот. 

Од изложените одредби произлегува дека избо-
рот на работници за вршење работни задачи со по-
себни овластувања и одговорности што работниците 
ги утврдиле со самоуправен општ акт се врши спо-
ред општите, правила за избор на работници засади 
засновање раб отен, однос. Одредбите што се однесу-
ваат на именувањето на индивидуалниот работово-
ден орган, посебно оние што се однесуваат на. функ-
циите на конкурсната комисија, според мислењето 
на Судот, не може да се применуваат при изборот 
на другите работници со посебни овластувања и од-
говорности. Според тоа, работничкиот совет односно 
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комисијата се самостојни во одлучувањето кој од 
пријавените кандидати на конкурсот ќе го изберат. 

Судот смета дека иако оспорената одредба пред-
видува работничкиот совет да го врши изборот по 
предлог на комисија што тој ја формира, тоа нор-
мативно не го ограничува работничкиот совет да го 
изврши изборот од сите лријавени кандидати, а не 
само од редот на оние кандидати, што ги предложи-
ла комисијата. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 
12 став З од означениот статут не е во несогласност 
со уставното начело за достапноста на сите работ-
ни места и функции на секого под еднакви услови 
односно не е во спротивност со член 124 од За-
конот за здружениот труд, поради што одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 135787 
30 март 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

391. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 13 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 42, 44, 46, 48, 49 И 
член 47 освен во делот за истакнат педагошки ра-
ботник и особено истакнат педагошки работник, од 
Правилникот за стекнување на доходот и распореду-
вање на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка, донесен од работниците на Училиш-
тето за средно образование „Коле Неделковски" во 
Титов Велес, на референдумот одржан на 14 фев-
руари 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправна з општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 137/86 од 13 јануари 1988 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на одред-
бите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нивната соглас 
ност со начелото на распределба според трудот. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 37 
од Правилникот како основи за распределба на сред-
ствата за лични доходи се ^предвидени: обем, сложе-
ност, одговорност, квалитет,' успешност во користење-
то на средствата за работа, остварените заштеди, 
користење на работното време "и условите под кои 
работникот работи, а дека во членовите 42, 44, 46 и 
49 од Правилникот се утврдени мерила само по ос-
новите обем, сложеност, одговорност и услови за 
работа. 

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија 
и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд, на 
секој работник во основната организација на здру-
жениот труд врз основа на начелото на распределба 
според трудот и резултатите од трудот, му припаѓа 
од доходот на основната организација личен доход 
за задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби. Според член 23 став 1 
од Уставот и член 93 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд работниците во основната организација се 
должни да ги утврдат основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за' лични доходи. 

Со оглед на тоа што со Правилникот не се утвр-
дени мерила по сите предвидени основи, туку само 
по основите обем, сложеност, одговорност и услови 
за работа, Судот утврди дека членовите 42, 44, 46 и 
49 не се во согласност со член 22 и 23 став 1 од 
Уставот на СР Македонија и се во спротивност со 
член 92 и 93 став 1 од Законот за здружениот труд. 

4. Судот исто така утврди дека во член 47 од 
Правилникот е предвидено работниците со високо 
образование кои извршуваат работи и работни за-
дачи во наставата и кои ги имаат звањата, истакнат 
и посебно истакнат педагошки работник, специјалист, 
магистер и доктор на науки да им се зголемува во 
определен процент износот на бодовите по основите 
обем, сложеност и одговорност. 

Во член 147 од Законот за насоченото образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 
7/88) се утврдени посебните услови што треба да ги 
исполнуваат работниците за засновање работен однос 
како наставник во средно образование, при што не 
е предвиден условот работникот да биде специја-
лист, магистер или доктор на науки. Со член 149 од 
Законот е предвидено наставниците, воспитувачите и 
стручните работници во средното образование, за 
особени резултати во воспитно-образовната и вос-
питната работа да можат да се здобиваат со звања-
та истакнат и особено истакнат педагошки работник. 

Според мислењето на Судот, од наведените за-
конски одредби произлегува дека здобивањето со 
педагошките звања е непосредно поврзано со кон-
кретните резултати во воспитно-образовната работа, 
поради ^ што смета дека нивното предвидување како 
посебен основ за распределба на средствата за лич-
ни доходи не излегува надвор од самоуправното пра-
во на работниците да пи утврдат основите и мерила-
та за определување на личниот доход во зависност 
од резултатите од трудот и од придонесот во рабо-
тата. Меѓутоа, со оглед на тоа што звањата специја-
лист, магистер и доктор на науки не се предвидени 
како услови за изведување настава во средното обра-
зование ниту во Правилникот се предвидени посебни 
работи и работни задачи што би ги вршеле носи-
телите на овие звања и кои би претставувале основ 
за соодветен личен доход и нивното здобивање не е 
непосредно поврзано со конкретните резултати во 
воспитно-образовната работа, Судот утврди дека член 
47 од оспорениот правилник, во делот кој предви-
дува зголемување на бројот на бодовите за овие 
работници, не е во согласност со член 22 од Уставот 
на СР Македонија и е во спротивност со член 92 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

5. Судот утврди и тоа дека во член 48 од Пра-
вилникот е предвидено работниците кои немаат ви-
соко образование, а кои вршат работи и работни 
задачи во наставата', да им се намалува во одреден 
процент износот на бодовите по основот обем, сло-
женост и одговорност. 

Според мислењето на Судот, сложеноста на ра-
ботите односно работните задачи може да биде еден 
од основите за учество во распределбата на сред-
ствата за лични доходи на работниците, а елемент 
на основот сложеност е и стручната подготовка на 
работникот, која има влијание врз придонесот на ра-
ботата, меѓутоа, непосредно само преку основот сло-
женост, а не и преку другите основи за утврдување 
на придонесот во вршењето на работите и работ-
ните задачи. Поради тоа, Судот смета дека не е во 
несогласност со начелото на распределба според тру-
дот на работникот кој има помал степен на стручна 
подготовка од предвидената за работите и работните 
задачи што тој ги врши да му се намалува бројот на 
бодовите по основот сложеност. Меѓутоа, со оглед 
на тоа што одредбата на член 48 од Правилникот 
предвидува намалување на бројот на бодовите на 
наставниците без соодветен степен на стручна под-
готовка, не само по основот сложеност, туку и по 
другите основи, Судот утврди дека таа не е во сог-
ласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и 
е во спротивност со член 92 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 137/86 
13 април 1988 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е, р. 
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392, 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 
април 1988 година, донесе ^ 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Ценовникот на услуги за заш-
тита и користење на дрвна маса од шуми на кои 
постои право на сопственост, донесен од Работнич-
киот совет на Основната организација на здружениот 
труд Шумско стопанство „Малешево" во Берово, во 
состав на Работната организација „Треска-Шумар-
ство" во Скопје, во 1987 година со согласност на 
Извршниот совет на Собраниево на општина Беро-
во, дадена со решение бр. 11-561/1 од 17 март 1987 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", во „Службен гласник на општина Берово" 
и во означената основна организација, на начин 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 156/86 од 24 февруари 1988 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на ценовникот озна-
чен во точка 1 од оваа одлука, затоа што се поста-
ви прашањето за неговата согласност со Законот за 
шумите („Службен весник на СРМ" бр. 20Ј7Л). 

4. На седницата Судот утврди дека со- ценовни-
кот означен во точката 1 од оваа одлука се утврде-
ни цени на услугите за ознака за сеча во шуми на 
кои постои право на сопственост, што ја врши озна-
чената основна организација на здружениот труд, 

како и висината на дневницата за овластениот ра-
ботник што ја извршува ознаката, кои ги плаќааг 
сопствениците на шуми. 

5. Според член 38 од Законот за шумите ознака 
за сеча во шумите на кои постои право на сопстве-
ност врши општинскиот орган надлежен за шумар-
ство односно организацијата што ќе ја овласти оп-
штината. Според член 53 од Законот општината мо-
же, - за шумите на кои постои право на сопственост, 
да ги пренесе, меѓу другото, и работите на ознаката 
за сеча врз организацијата што стопанисува со шу~ 
ми со акт за пренесување на овие работи, во кој се 
утврдуваат меѓусебните права и обврски, меѓу кои 
и висината на надоместокот за преземените работи. 
Во член 52 од Законот, пак, се предвидени случаите 
коѓа сопственикот на шума е должен да и плаќа на-
доместок на општината за извршување на опреде-
лени работи на заштита и унапредување на шумите 
на кои постои право на сопственост, во кои не спаѓа 
ознаката за сеча. 

Од изложените законски одредби произлегува 
дека сопствениците на шуми се обврзани да ги на-
доместуваат трошоците за извршување на оние рабо-
ти и во оние случаи кои што се предвидени во За-
конот^ меѓу кои не спаѓаат и трошоците за ознака 
за сеча. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспо-
рениот ценовник не е во согласност со означените 
законски одредби, поради што одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 156/86 
24 февруари 1988 година ч 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот дуд на Македонија, 
д р Фиданчо Стоев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СИЗ ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 
189. 

Врз основа на член 31 од Самоуправната спо-
годба за здружување во СИЗ за енергетика на Ма-
кедонија, Собранието на СИЗ за енергетика на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 мај 1988 го-
дина, а по спроведена јавна расправа, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФНИОТ 

СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Во член 30 од Тарифниот систем за продажба 

на електрична енергија („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/82 и 15/85) се менува и гласи: 

„Секој потрошувач на електрична енергија од ка-
тегоријата домаќинства за пресметковна моќ месечно 
плаќа една или повеќе тарифни единици во завис-
ност од годишната потрошувачка и тоа: 

од 0—500 кВтч/год. 1 ТЕ 
до 1.000 кВтч/год. 2 ТЕ 
до 2.000 кВтч/год. 3 ТЕ 
до 3.000 кВтч/лод. 4 ТЕ 
до 4.000 кВтч/год. 5 ТЕ 
до 5.000 кБтч/год. 6 ТЕ 
до 6.000 кВ'гч/год. 7 тр 
до 7.000 кВтч/год. 9 ТЕ 
до 9.000 кВтч/год. 11 ТЕ 
до 11.000 кВтч/год. 13 ТЕ 
ДО 13,000 кВтч/год, 15 ТЕ 

до 1 5 . 0 0 0 кВтч/год. 
до 1 8 . 0 0 0 кВТч/год. 
до 21.000 кВтч/год. 
ДО 2 4 . 0 0 0 кВтч/год. 
над 2 4 . 0 0 0 кВтч/год. 

18 ТЕ 
21 ТЕ 
24 ТЕ 
27 ТЕ 
на секои 1.000 
кВтч по 1 до-
датна ТЕ 

Основот за утврдување на пресметковната моќ е 
тековната потрошувачка во текот на годината, со 
тоа што во декемвриската сметка за потрошена елек* 
трична енергија се врши конечна корекција на ТЕ 
према остварената потрошувачка за цела .година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма̂  
колонија", а ќе се применува од 1 јуни 1988 година 

ССИЗЕМ бр. 131/13 
9 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. ел. инж. Влатко Гаврилов, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА НАУЧНОИСТРАЖУ-
ВАЧКА ДЕЈНОСТ 

190. 
Врз основа на член 51, став 1 од Законот за 

научноистражувачка дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Републич-
ката заедница за научноистражувачка дејност, Соб-
ранието на Заедницата, на седницата одржана на 
9 март 1988 година, во согласност со Собранието на 
СРМ, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧ 
КИТЕ ПОТРЕБИ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА 

ДЕЈНОСТ ВО 1988 ГОДИНА 
Член 1 

Заради обезбедување средства за задоволување 
на заедничките потреби во научноистражувачката, 
дејност во 1988 година се определува висината на 
стапките на придонеси к тоа: 

— 0,60% од доходот на основните организации 
на здружениот труд распоредени во областите од 
01 до 11 евидентирани во Одлуката за единствена 
класификација на дејности („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 34/76), од кои ОДО0/« се наменети за инвестиции 
и опрема во научноистражувачката' дејност; 

— 0,40%) од личниот доход од работен однос на 
работниците во основните организации на здружен 
труд кои не плаќаат придонес од доходот. 

Член 2 
Основицата за пресметување,, на придонесот од 

член 1, алинеја 1 претставува * остварениот доход. 
Основицата за пресметување на придонесот од 

член 1, алинеја 2 претставува бруто личниот доход. 
Член з 

Во поглед на роковите и начинот на пресметува-
њето, уплатувањето, застареноста и присилната на-
плата на придонесот од доходот ќе се применуваат 
соодветните одредби од Законот за данокот од до-
ходот на организациите" на здружениот труд, а за 
придонесот од личниот доход ќе се применуваат 
соодветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де 

нот на објавувањето во „Службен веоник на СРМ" 
а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 08-460/1 
14 март 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душан Петковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
ОХРИД 

191. 
Врз основа на член 100, 101, 102 и 103 од Зако-

нот за здравствена заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/83) и член 162 од Статутот, Собранието 
на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
Охрид, на. вонредната седница одржана на 16 мај 
19(88 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТА-
РИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1988 ГОДИНА 
Член 1 

Став 1 од член 1 на Одлуката бр. 03-3383 од 30. 
ХИ. 1987 година се менува и гласи.-

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
за 1988 година се определува во висина од 9;5°/о од 
личниот доход и другите примања во која се содр-
жани: > 

— стапката на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита од 5,5% и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита над задолжителните видова и дру-
гите права од здравствената заштита од 41,/о. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1988 година. 
Бр. 03-1291 

16 мај 1988 година Претседател, 
Охрид Љупчо Спироски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ , 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I Скопје објавува дека 
во спорот за сопственост и предавање во владение, 
П. бр. 3511/87, помеѓу тужителите Девесил Брезовски 
ул, „Драгиша Мишовић" бр. 4/4 Скопје, Даница Че-
репналковска, ул. „Михаил Чахов" згр. 2/7 Скопје, 
Јован Христовски ул. „Трифун Хаџијанев" бр. 3/1 
Скопје, Цвета Чониќ ул. „Волгоградска" бр. 4/42 
Скопје, Симка Поповски ул. „Ш-та Македонска Бри-
гада" бр. 69/1 Скопје, Митре Брезовски кеј „Вардар" 
бр. 13/1Ѓ Скопје, ТоМе Брезовски ул. „Мара Угрино-
ва" бр. 142 — Гостивар, Ристо Брезовски ул. „ЈНА" 
бр. 166 Гостивар и Васка Крстевска ул. „145"/2 Гос* 
тивар, против тужените Ристе Марковски ул., „Вар-
дарска" бр. 16 Скопје, Трошанов1ски Славчо ул. „11-ти 
Октомври'* бр. 23 Скопје, Трошановски ул. „Вла-. 
димир Комаров" бр. 23 Скопје и .Цубалевски Ми-
рослав со Непозната адреса на живеење. На туже-
ниот Цубалевски Мирослав, во смисла на чл. 84 ст. 
2 т. 4 од ЗДП, му е поставен за привремен застап 
ник адвокатот Никола Цубалевски од Скопје кој ќе 
го застапува тужениот се додека тужениот или не-
гов полномошник не се појават пред овој суд. 
Вредност на спорот 1,000.000.— динари. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-— Скопје, XI П, 
бр. 3511/87. (104) 

Општинскиот суд скопје I Скопје објавува дека 
во спорот за развод на брак помеѓу тужителот Се-
куловски Иван од Скопје, ул. „Александар Македон-
ски" бр. 7-6 и тужената васвија Хаџиќ, со непозна-
то место на живеење, а порано живеела на ул. 
„Александар Македонски" бр. 7-6, во смисла на чл. 
84 од ЗПП, и е поставен привремен застапник на 
тужената. За привремен застапник е назначен адво-
катот Никола Зафировски од Скопје, кој ќе ја заста-
пува тужената се додека тужената или нејзин полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од 'Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II П. 
€р. ,62/8«. (121) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Славе Илиев ул. „Ми-
хаил Чаков" бр. 9/6-7 од Скопје, против тужената 
Зора Трајкоф од Престан, Мелбурн — Австралија, 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Зора Трајкоф да .се јави 
во судот во рок од 60 дена. Во спротивно; постапката 
ќе биде завршена во нејзино отсуство по поставу-
вање на привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје И — Скопје, V I I I 
П. бр. 1239/88. (120) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Петрушевски Милан од 
Скопје, со стан на ул. „Анастас Митрев" бр. 11, оп-
штина Кисела Вода — Скопје, против тужената Пе-
трушевска Роса од е. Драксениќ .— Босанска Дуби-
ца, 2Г сега со непознато живеалиште односно престо-

јувалиште во СР Германија. 
Се повикува тужената Петрушевска Роса .да се 

јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави сво-
јата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена 
на истата, ќе и биде поставен -привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I I — Скопје, X. 
П. бр. 1706/88. (125) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор! 
за стекнување без основ по тужбата на тужителот 
Исмаили Алит од е. Г. Речица, против тужениве Те-
фики 'Беким и Тефики Агим, двајцата од е. Г. Ре-
чица, сега на привремена работа во СР Германија со 
непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Тефики Беким и Тефи-
ки Агим, двајцата од е. Г. Речица, да се јават во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот, 
да достават точна адреса или да одредат полномош 
ник кој ќе ги застапува во постапката по овој пред-
мет. 

По истекот на'овој рок,'судот на тужените ќе им 
постави привремен застапник преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1279/87. 

јална работа во тетово ќе му постави привремен 
застапник. 

Од Општинскиот суд ро Тетово, П. бр. 695/88. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителката Алексан-
дра Бојова Ѓорѓевска од Тетозо, ул. „Мирче Ацев"4 

бр. 81, против тужениот Пано Бојов Ристовски од 
Софија НР Бугарија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Пано Бојов Ристовски да 
се јави во судот, да достави' точна адреса или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува до право-
силното окончување на постапката по овој предмет во 
рок од 30'дена од објавувањето на огласот. 

, По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен застапник преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. * бр. 974/88. 

Пред овој суд се води спор за поништување на 
спогодба по тужбата на тужителите Рамадановиќ 
Идајете од е. Камењане, Тетовско, против тужените 
Ќемал Ибрахими и Мемет Ибрахими од о. Камења-
не, сега со непознато место на живеење во СР Гер-
манија. 

Се повикуваат тужените Ќемал Ибрахими, и Ме-
мет Ибрахими од е. Камењане, а сеѓа со непозната 
адреса во СР Германија, да се јават во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд 
во Тетово, да достават точни адреси или постават 
свој полномошник. Во спротивно, судот' ќе им поста-
ви привремен застапник кој ќе ги штити нивните 
права и интереси во текот на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 628/88. 

х 
Пред Општинскиот суд. во Тетово се води спор 

за надомест на штета по тужбата на тужителот Му-
са Амети од е. Вешала, против Гани Кариман!^ од 
е. Вешала, сега на привремена работа во СР Гер-
манија, со непозната адреса. Вредност на спорот 
3.000.000 динари. 

Се повикува тужениот Гани Каримани од е. Ве-
шала да се јави во рок од 30 дена пред овој суд, 
да ја достави својата' адреса или постави свој пол-
номошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот на, истиот ќе му постави привремен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и 'интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 746/88. 

Пред Општинскиот суд РО Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Ферати 
Исак од е. Гајре, против тужената Имери Ѓулафе-
рим сега со непозната адреса во Турција. 

Се повикува тужената Ѓулаферит Имери од Тур-
ција да се јави во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во 'судот, да достави точна адреса или 
да одреди полномошник кој ќе ја застапува во по-
стапката по овој предмет. 

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник кој ќе ја застапува 
тужената до окончувањето на постапката по овој 
предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 804/88-

Пред Општинскиот суд во Тетово се, води по 
стапка за развод на брак по тужбата на тужителк^та 
Садики Шукрије од ~с. Шемшево, против тужениот 
Садики Меваип од е. Шемшево, а сега со непозната 
адреса во Данока. 

Се повикува тужениот Садики Меваип да се јави 
во рок од 30 дена по објавувањето -на огласот вп 
судот, да достави адреса или овласти полномошник 
кој ќе го застапува по оваа постапка. Во Спротивно, 
по истекот на рокот, судот преку Центарот за ооци-

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп во тек е •'оста-
винска постапка за расправање ка оставината на 
оставителот Трајковки Трајко Степан, порано од е. 
Заполчиште, роден на 5. И. 1912 година, а умрел во 
1944 година, земјоделец, државјанин на СФРЈ. 

Се повикуваат сите лица или наследниците од 
втор и трет наследен ред, кои што полагаат право на 
наследство на оставината на оставителот Трајкоски 
Трајко Степан, д а ' се јават во рок од 1 година од 
денот на објавувањето на огласот, во „Службен вес-
ник ̂  на СРМ" во овој суд или во друг суд од иста 
надлежност на територијата на СФРЈ за да дадат 
наследничка изјава во врска со. оставината на оста-
вителот.' 

Ако во пропишаниот законски рок не се јави 
никој од лицата или наследниците кои што полагаат 
право на наследство, овој суд ќе донесе . решение 
оставината да се предаде на општината Прилеп. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Прилеп, О.' бр. 167/86. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Прилеп во тек е оста-
винска постапка за расправање на оставината на 
оставителите Неданоски Трајко Митре порано од е. 
Битолиште, фоден на 7. IV. 1900 година, а умрел на 
22. VI. 1 Д67 година, земјоделец, државјанин на СФРЈ, 
и Брајкоски Коле Стојче, порано од е. Витолиште, 
умрел на 3. XII. 1934 година, земјоделец, државјанин 
на СФРЈ. 

Се повикуваат сите лица или наследниците од 
втор и трет наследен ред кои што полагаат право 
на наследство на оставините на оставителите Неда-
носки Трајко Митре и Влајкоски Коле Стојче", да се 
јават во рок од 1 година од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ" во овој 
суд или во друг суд од иста надлежност на терито-
ријата на СФРЈ за да дадат наследнички изјави 
во врска со оставината на оставителите. 

Ако' во пропишаниот законски рок не се јави 
никој од лицата или наследниците кои што пола-
гаат право на наследство, овој суд ќе донесе реше-
ние оставината да се предаде на општината Прилеп. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Прилеп, О . бр. 3 2 5 / 8 6 
и 3 2 7 / 8 6 . (124) 

РЕГИСТАР Н А О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е 
Н А З Д Р У Ж Е Н ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 395 од 9. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр 2-2212-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата под фирма: Универзална занаетчиска зад-
руга „Мало стопанство",, О. Суп. О., ул. „Маршал 
Тито", бб, Гевгелија. 

Задругата е основана со Самоуправна спогодба 
за ' здружување во занаетчиска задруга на 18. XII. 
1987 година од следните занаетчии; Маџунков Дими-
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тар; Раманчев Чазар; Динив Ристо; Спасиќ Зоран,-
Велев Ристо; Шаренков Горѓе; Алчниов Трајко; Пај-
дакол Митко; Узунов Атанас,- Костадинов Кочев 
Ангел; Димовски Слободан; Каракабакова Перса; 
Карајанов Никола- Попов Драги; Дузлески Лазар; 
Дудев Јован, Шутев Горѓе и Козачев Горѓе. 

Основни дејности: 
1. металопреработувачка дејност: 13 — бравар-

ска; лимарска; 15 — металостругарска,- 18 — маши-
но-браварска,- 19 — алатничарска,- 20 — автомехани-
чарска; 21 — мотомеханичарска; 22 — механичар-
ска; 23 — одржување земјоделски машини и алати,-
26 — прецизномеханичарска; 27 — прецизно-механи-
чарска за електронски уреди и опрема; 

2. производство и поправка на електрични апа-
рати: 42 — електроинсталатерска,- 43 — електроме-
ханичарска за разладни и други уреди; 44 — елек-
тромеханичарска за Винкловање и одржување на мо-
тори; 45 — електромеханичарска за РТВ апарати и 
опрема,- 48 — автоелектричарска; 151 — изработка 
монтажа и поправка на ^електронска опрема и авто-
матика : 

3. 173 — изработка на производи од пластични 
материјали; 

4. производство на прехранбени производи; 111 
— меоарскб-колбасичарска; 114 — пекарски услуги; 
115 — лекарска за производство на леб; 116 — про-
изводство на бели печива и бурек,- 117 — производ-
ство на лици и пастрмалија; 130 — млекарска за 
изработка на млеко во млечни производи; 

5. 135 — графичка за печатење амбалажа, хар- * 
тија, пластика и галантерија и обрасци за стопан-
ството; 

6. градежно занаетчиство.' од 174 до 180 ѕида-
рофасадерска, армирачка, тесарска, покриварска, пар-
кетарска, молерофарбарска, ^изолатерска и друго; 

7. јавен превоз на стоки и материјали во пат-
ниот сообраќај; 

8. угостителски услуги во кафеани, камп ресто-
рани, народна кујна, гостилница, ќебапчилница и 
други подвижни угостителски објекти; 

9. промет на стоки на мало со прехранбени про-
изводи: житарици и мелнички производи; месо, жи-
вина и нивни преработки; риба и преработка од рји-
ба,- алкохолни и безалкохолни пијалаци; животни и 
прехранбени продукти и предмети за куќни потре-
би и други домашни потреби. 

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

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица. задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

Задругарите одговараат супсидијарно во висина 
од 20.000 динари за секоја обврска. 

Лице овластено за застапувањето е Мацуков Дими-
тар, в. д. директор, со неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр, 295/88. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 440 од 13. IV. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1260-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Смучарскиот центар „Маврово", Цл 
О., е. Маврово,. општина. Гостивар, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Горе Нече-
ски, в. д. директор, а се запишува новиот застапник 
Крсте Лазарески, управник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 440/88. (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 465 од 26. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1430-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Самоуправната инте-
ресна заедница за старосно осигурување на земјодел-
ците на општина — Куманово, со Ц. О., Куманово, 
ул. „11 Октомври" бр. 2, со следните податоци: До-

сегашниот в. д. секретар, Спасовски Звонимир, се 
запишува во својство на секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 465/88. (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 464 од 26. IV. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1361-5-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, Ц. О., Скопје — Основна заед-
ница Куманово — Кратово, ул. „11 Октомври" бр. 
2, со следните податоци: Досегашниот застапник, в. д. 
секретар, Спасовски Звонимир, се запишува како се-
кретар, без бграничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 464/88. (132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Орег. бр. 132 од 28. IV. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1747-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Договорната градежна занаетчиска 
организација на здружен труд „Љубаш", Ц. О., Ка-
вадарци, ул. „Народна Младина" бр. 1, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Горески 
Љубе, раководител, без ограничување, а се запишу-
ва новиот застапник Станоев Драган, работоводител, 
"без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 132/88. (133) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 466 од 21. IV. 1988 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2158-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност на Пчеларската задруга „Маја", Р. О., Кавадар-
ци, ул. пионерска" бр. 21, со следните податоци: 
Досегашната споредна дејност се проширува со: пче-
ларско производство и неговото преработување; зем-
јоделско производство, овошје, зеленчук и нивна 
преработка и конфекционирање,- снабдување на здру-
жените и други пчелари со репроматеријали и опре-
ма за интензивно пчеларење (сандаци, сатна основа, 
центрифуги, шеќер и др. прехранбени материјали, 
прибор и опрема за современо пчеларење); трговија 
на мало- на пчеларски производи и други прехран-
бени артикли и нивно конфекционирање; снабдување 
на пчеларите со квалитетни матици; производство 
на пчелараки инвентар и опрема,- механизација и 
пчеларство; штедно кредитна служба; давање струч-
на услуга и стручна помош на здружените пчелари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 466/88. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 91 од 9. II. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2059-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето и поблиска-
та адреса на Занаетчиската услужна задруга „ИЗО-
МАК", Р. О., Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 42-11/10, 
со следните податоци: Досегашното седиште на За-
наетчиската услужна задруга „Изо-Мак", Р. О., Скоп-
је, месен теговски центар, Лисиче бб, се менува и 
во иднина ќе гласи: Занаетчиска услужна задруга 
„ИзочМак", Р. О.. Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 
42-11/10. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 91/88. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег. бр. 454 од 9. V. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2166-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и проширува-
њето со споредна дејност со следните податоци: Се 
запишува промената на фирмата на Земјоделската 
сточарска задруга ,уМал Извор", Р. О. е. Средно Ко-
њари — Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: 
Земјоделска задруга „Мал Извор", Р, О, е. Средно 
Коњари Скопје. 
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Се запишува проширувањето на споредните деј-
ности : 

013050 — производство и преработка на млеко и 
Млечни производи ; 

013010 — мелење на житарици за прекупа за 
сточна храна, преку сопствен млин; > 

012324 — производство на разни предмети од 
врба; 

030003 — собирање на шумски плодови, леко-
вити растенија и разни шумски и водени влекачи; 

070111 — леб, печива, млеко и млечни производи; 
070112 — зеленчук, овошје и нивни преработки; 
070113 — месо, живина, риба и месни прера-

ботки; 
070114 — разни животни намирници, алкохолни 

пијалаци и други домашни потреби; 
070132 — останата трговија со мешана стока: 

вештачки ѓубрива; семенски материјали; заштитни 
средства; земјоделска механизација и нивни резервни 
делови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 454/88. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 453 од 22. IV. 1988 година на регис-
тарска влошка бр. 2-1932-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата, проширува-
њето на дејноста со споредна и промена на лицето 
овластено за застапување со следните податоци: Се 
запишува промената на фирмата на Монтажно елек-
троинсталатерската задруга „Електроник", РО, ул. 
„Невена Георгиева" бр. 2, Скопје, се менува и во 
иднина ќе гласи: Електро занаетчиски интелектуал-
но консултативен пентар „Електроник — Центар", Р. 
О., Скопје ул. „Нек&на Георгиева" бр. 2. Се запишу-
ва проширувањето на дејноста со следните споредни 
дејности : 

174 — ѕидарско фасадерска,- 175 — армирачкаг 
176 — тесарска; 

177 — покривача,- 178 — паркетарска; 179 — 
молеро-фарбарска; 

180 — изолатерска- 189 — инсталации на водо-
вод, гасни постројки и канализација; 190 — инстала-
ции за централно греење и уреди за климатизација; 
192 — градежно браварска,-

— изработка на инвестиционо техничка докумен-
тација; 

— вршење на интелектуално консултативни ус-
луги. 

Се брише досегашниот застапник Рангелов Бора, 
в. д. директор, а се запишува новиот застапник на 
задругата Никола Димитровски, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 453/88. (137) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ср ег. бр. 390 од 7. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-23-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош", О. Сол. О. со 
ООЗТ, Скопје, ул. „Радика" бр. 9, ООЗТ Основно 
училиште „Тихомир Милошевски" е. Ново Село, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Чубриноски Зоран, в. д. директор, а се запишува но-
виот застапник Новески Трајко, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 390/88. (138) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 475 од 21. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1878-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на привремените мерки 
и општествената заштита на самоуправните права и 
промената на лицето овластено' за застапување на 
Центарот за згрижување и дневен одмор на корис-
ниците на пензија на град Скопје, Ц. О., Скопје, ул. 
„Јани Лукровски" бр. 3, со следните податоци: Се 

бришат привремените мерки на општествената заш-
тита и самоуправните права и општествената соп-
ственост, се брише и досегашниот застапник Петар 
Колевски, претседател на привремениот одбор, а се 
запишува новиот застапник Стојанова-Ангелова Лен-
ча, в. д. директор, без ограничување. • 

Од Окружниот стопански суд вц Скопје, Срег. 
бр. 475/88. (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 451 од 19. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. ,2-1050-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Електро инсталагерската задруга 
„Елан", Р . О . , Скопје, ул. „Никола Вапцаров" — 4, 
со следните податоци.- Се" брише досегашниот зас-
тапник Димовски Новица, директор, со неограничени 
овластувања, а се запишува новиот застапник Јоси-
фовом* Драган, д. директор, со неограничени ов-
ластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 451/88. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 328 од 19. IV. 1988 година, на реше-
тарска влошка бр. 1-579-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата со следните пода-
тоци- Се запишува промената на фирмата на Учи-
лишниот центар за занимања „Димитар Шахов", Ц. 
О., ул. „12 Ударна бригада" бб — Скопје, се менува 
и во иднина ќе гласи: Училишен центар за средно 
образование „Димитар Влахов" Ц. О., Скопје ул: „12 
Ударна бригада" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 328/88. , (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 449 од 19. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-2197-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар исправката на името на лицето овластено 
за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј", 
Скопје РО Факултет за музичка уметност, со Ц. 
О., ул. „Питу Гули" бр. 1 — Скопје, со следните 
податоци: Се врши исправка на името на лицето ов-
ластено за застапување на досегашниот ред. проф. 
Фимчо Муратовски, декан, и во иднина ќе гласи: 
ред. проф. Серафим Муратовог, декан, со ограни-
чувања до 100.000 динари, а преку тоа одлучува 
Советот на Факултетот." 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 449/88. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 407 од 23. у . 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1794-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето и поблиска-
та адреса и лицето овластено за застапување со след-
ните податоци: Се запишува промената и поблиската 
а д р е с а в а Градежно услужната занаетчиска задруга 
„Полог", Р. О.' Гостивар, од ул. „Кочо Зози" бр. 8 
на ул. „Мара Угринова" бб — Гостивар. 

Се запишува бришењето на Нухи Видали, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува Зеќирија Зул-
фиќари, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 407/88. ^ (146) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Тековна карта бр. ч 1550019513 и чекови од бр 
1378747 до 1378750, издадени од Југобанка — Скопје 
на име Митровска Невена ул. „Киро Крстевски" бр. 
11, Скопје. (2789) 

Чек бр. 1184428 од тековна сметка бр. 80710-15-
5011350-3, издаден од Југобанка — Скопје на име 
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Јорданка Кирјази, ул. „Трифун Хаци Јанев" бѓр. 
7/3-4, Скопје. (2579) 

Работна книшка на име Гоце ^ристоски, Прилеп. 
Работна книшка на име Јаворка' Величковска, 

Куманово. ' (2793). 
Работна книшка на име Ковиљка Деретиќ, Ку-

маново. (2794) 
Работна книшка на име Фикри Шабаноски, 

Струга. (2798) 
Оружен лист за пушка-орозорка бр. 37708-65, из-

даден од СВР — Скопје на име Крстевски Најдо, е. 
Добридол, Скопје. (2817) 

Работна книшка на име Љупчо Дачевски, Кума-
ново. (2821) 

Работна книшка на име Евица Спасовска, Кума-
ново. г (2823) 

Воена книшка на име Станислав крстиќ, ул. „Г. 
Делчев" бр. 63, Тетово. ^ (2834) 

Работна книшка на име Барије Таирова, Крива 
Паланка. - (2855) 

Работна книшка на име Петкоска Стојна, е. 
Пешталево, Македонски Брод. (2873) 

Свидетелство за завршена I година гимназија, 
издадена од УЦСО ,Јосип Броз Тито" — Ресен на 
име Сузана Кочовска, е. Подмочани, Ресен. (2875) 

Работна книшка на име Јовица Тодоров, Штип 
Работна книшка на име Блаже Ефремов, Кочани. 
Работна книшка на име Томислав Маџериќ, Ку-

маново. (2898) 
Работна книшка на име Миле Стаменовски, Кри 

ва Паланка. (2900) 
Работна книшка на име Душка Пазовска, Кри-

ва Паланка. (2902) 
Работна книшка на име Алексадар Ивановски, 

Охрид. (2903) 
Работна книшка издадена од СО Македонски 

Брод на име Мицкоски Стојанче, е. Горно Крушје, 
Македонски Брод. - (2904) 

Работна книшка на име Ризван Рамадани, Те-
тово. - (2909) 

Свидетелства за завршена I, II и III година, из-
дадени од Техничкото училиште „Наце Буѓони", Ку-
маново на име Џељаљ Мамути, Куманово. (2926) 

Ученичка книшка за завршено IV година, изда-
дена од Техничкото училиште „Наце Буѓони" — Ку 
маново на име Фотри Салиу, Куманово. ^ (2927) 

Работна книшка на име ' Стојан Стеќниооки, 
Охрид. (2931) 

Работна книшка на име Илинка Трајков а, Нбго 
тино. ^ (2934) 

Патна исправа бр. МА 744423, издадена од ОВР 
—'Валандово на име Тодоров Здравко, е. Пирава, 
Валандово. (2936) 

Работна книшка на име Расим Рамаданоски, Те-
тово. (2936) 

Работна книшка на име Трајче Тодоров, Штип. 
Работна книшка на име Стефко Ѓорѓиев, Штип. 
Работна книшка на име Стеван Стаменков, Ко-

чани. (2943) 
Тековна сметка бр. 04782-4 и загубените чекови 

од бр. 1435643 до 1435650, издадени од Југобанка — 
Основна банка — Скопје на име Весна Боздова, 
Скопје. (2944) 

Работна книшка на име Тихомир Трајчески, Го-
стивар. (2958) 

Работна книшка на име Зумбуле Еминова, Ра-
довиш. (2960) 

Работна книшка на име Горѓе Трајков, Радовиш. 
Тековна сметка бр. 1550112704, издадена од Ју-

гобанка — Основна банка Скопје на име Бранко Ја-
ковчевиќ, Скопје. • (2964) 

Работна книшка на име Фадил Арифи, Кума-
ново. {2971) 

Работна книшка на име Муарем Муртези, Кума-
ново. (2974) 

Работна книшка на име Зоран Славков ски, Ку-
маново. (2975) 

Оружен лист на име Ајби Изаири, е. Пирок, Те-
тово. (2982) 

Работна книшка, издадена од СО — Македонски 
Брод на име Абдулоски Исмер, е. Преглево, Маке-
донски Брод. V (3001) 

Воена книшка на име Абедин Џемаили, е. Долно 
Палчиште, Тетово. (3005) 

Работна книшка на име Живко Јанкуловски, Те-
тово. (3006) 

Пасош, издаден о̂ д ОВР, Титов Велес на име 
Мифтдроски Екрем, ^с. Мелница, Титов Велес. (3036) 

Работна книшка на име Дестанова Зејнет, ул. 
,,Богдан Каракостев" бр. 149, Титов Велес. (3038) 

Работна книшка на име Горѓи Антиќ, Неготино. 
Работна книшка на име Стевка' Митревска, Ви-

ница. ' (3054) 
Работна книшка на име Мустафа Алибе, Кума-

ново. (3060) 
Воена книшка на име Веби Јашари, е. Черкези, 

Куманово. ' (3062) 
Работна книшка на име Бајрамша Адеми, Кума-

ново. „ (3063) 
Оружен лист за пиштол бр. 1435, издаден од 

ОВР — Македонски Брод на име Андрески Тихомир, 
е. Модриште, Македонски Брод . (3067) 

Работна книшка на име Моме Стојменовски, Кри-
ва Паланка. * (3088) 

Воена книшка на име Ибраим Амети, ул. „Ко-
рушка" бр. 5, Тетово. (3093) 

Работна книшка на име Алим Несими, Тетово. 
Работна книшка на име Милан Соколов, Ко-

чани. ^ (3102) 
Оружен лист бр. 1011, издаден од" ОВР — Маке-

донски Брод на име Трпески Александар, е. Ковче, 
Македонски Брод. (3114) 

- Оружен лист бр. 961, издаден од ОВР — Маке-
донски Брод на име Рувчевски Најдо, е. Ковче, Ма-
кедонски Брод. (3115) 

Свидетелство за I V година, издадено од УЦСО 
„Јошп Броз Тито" — Ресен на име Галевски Гоко, 
ул. ',,11-ти Октомври" бр. 68, Ресен. (316) 

Оружен дист на име Менду Османи, е. Боговиње, 
Тетово. . (3127) 

Возачка дозвола на име Исмаил Сулејмани, е. 
Долна Баница, Гостивар. (3130) 

Лична карта на име И смаи л Сулејмани, е. Долна, 
Баница, Гостивар. (3131) 

Работна книшка на име Надица Трајковска, Ку-
маново. (3159) 

Работна книшка на име Мемет Речи, Струга. 
Работна книшка на име Евгенија Настоска, 

Струга. (3163) 
Оружен лист за бојна пушка бр. 161, издаден 

од ОВР — Македонски Брод, на име Стефаноски 
Ставре, е. Русјаци, Македонски Брод. (3164)' 

Работна книшка на име Меџитоски Менсур, е. 
Преглово, Македонски Брод. (3166) 

Работна книшка на име Љупчо Миланов, Ко-
чани. (3183) 

Работна книшка на име Илија Томов, Радовиш. 
Воена книшка на име Зиба Шпендин, е. Ливада, 

Струга. (3209) 
Воена книшка на име Нухи Алуши, е. Велешта, 

Струга. (3210) 
Оружен лист бр. 1553 издаден од ОБ'Р — Маке-

донски Брод на име Јанкоски Бранко, е. Трбовље, 
Македонски Брод. (Зг211) 

Работна книшка на име Салифоски Џемајил е. 
Преглево, Македонски' Брод. (3213) 

Работна книшка на "име Снежана Петкова, Ти-
тов Велес. (3214)' 

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — -Тетово 
на име Хиџет Беќири, е. Гајре, Тетово. (3222) 

Работна книшка на име Драги Јованов, Кочани. 
Работна книшка на име Слаѓан Анастасов, Кра-

тово. (3255) 
Свидетелства за завршени I и II година земјо-

делско средно училиште, издадени од УЦСО .Јосип 
Броз Тито" — Рес^н на име Сотирка Галевска, ул. 
„11-ти Октомври" бр. 68, Ресен. (3259) 

Работна книшка на име Бранка Поповска, Те-
тово. . ~ (3262) 
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Работна книшка на име Мевлан Сејдин, Тетово. 
Сообраќајна дозвола бр. 110-03 на име Ибрахим 

Касамовиќ, Тетово. (3264) 
Работна книшка на име Асан Асани, Гостивар. 
Работна книшка на име Стојанче Миленовски, 

Кочани. ' (3282) 
Работна книшка на име Казо Деари, Куманово. 
Работна книшка на име Раде Митовски, Крива-

Паланка. (3290) 
Воена книшка на име Мегендел Зија, е. Ливада, 

Струга. (3292) 
Воена книшка на име Шеадин Назифи, е. Шум, 

Струга. (3293) 
Работна книшка на име Нацева Драгица, ул. 

„Благој Горев" бр. 102/2, Титов Велес. (3294) 
Работна книшка на ^ име Селим Небид, Тетово 
Воена книшка на име Јовица Станковски, е. 

Проевци, Куманово. (3309) 
Работна книшка на име Круме Стошевски, Ку* 

маково. (3310) 
Чекови ОД бр. 2302687 ДО 2302690 И ОД бр, 

2302671 до 2302680. издадени од Љубљанска банка —-
Основна банка — Скопје на име Јанка Трпковска, 
Скопје. ч (3331) 

Тековна сметка бр. 80710-15500-40188 и загубени-, 
те чекови бр. 1115369 и 1115370- издадени од Југо-' 
банка — Основна банка — Скопје на име Иванка 
Стоевска, Скопје. (3335) 

Тековна сметка бр. 80710-155-00-27260, издадена 
од Југобанка — Основна банка — Скопје на име 
Виолета Чауле, Скопје. ' (3337) 

Диплома од трет степен и свидетелство од III 
година, издадени од Хемиско училиште на име Сто-
јановска Елизабета, ул. „Малешевска" бр. 13, нас. 
Драчево, Скопје. )(3338) 

Список за селидбени работи, издаден на 14. VII. 
1987 година и потврда бр. 536/87 на предмети за до-
маќинство. издадени од Југословенската амбасада во 
Багдат на име Станко Атанасов, Скопје. (3354) 

Свидетелства за завршена I, И, III и IV година 
и свидетелство за положен завршен испит, издадени 
од ГДУЦ „Здравко Цветковски" Скопје на име 
Мирослав Коцевски, Скопје. (3356) 

Фотокопии на одобрение За основање самостоен 
^у!ќан за промет на стоки на мало заведени под бр. 
1469 од 13. IV. 1988 година во Собранието- на општи-
на Карпош — Скопје на име Никола Андонов, Скопје. 

Воена книшка на име Хамид Шабедини, е. Ори-
заре. Куманово. / (3362) 

Оружен лист за ловна пушка М-16, издаден од 
ОВР — Македонски Брод на име -Максимоски Перо, 
е. Суви Дол. Македонски Брод. ~ (3369) 

Работна книшка на име Вера Јанева, Неготино. 
Патна исправа бр, МА 087028, издадена од ОВР 

— Валандово на име Андонова Анка, Биландово. 
Военк книшка на име Тафил Јунузи, е. Лисец, 

'Тетово. , ѓ ' (3373) 
Одобрение за занаетчиски дуќан за автомехани-

чарска дејност, издадено од СО — Општински се-
кретаријат за стопанство и труд — Скопје на име 
Никодиновски Љупчо и Николовски Круме,, ул. 
„Црниче", бр. 25, Скопје. * (3379) 

Потврда за регистрација на моторно возило » 
"У\\Г-4И, купено на лицитација од 31. V. 1987 годи-
на, записник и фактура, издадени од АМСМ Скоп-
је на име Бранко Тодоровски, ул. „Панче "Пешев" 
бр. 52, Куманово. (3380) 

Сервисна книшка бр. 002827, издадена од ООЗТ 
„Промет — сервис" — Скопје на име Пасуљи Ја-
куп, ул. „Спиро Мојсиќ" бр. 58, Призрен. (3381) 

ћоена книшка на име Водудин Речи, Струга. 
Воена книшка, издадена од НО — Македонски 

Брод на име Меџитоски Менсур, е. Преглево, Маке-
донски Брод. ч (3390) 

Свидетелство на име Сузана Ѓорѓиева, Титов Ве-
лес. (3391) 

Свидетелство на име Зоран Тошевски, Титов Ве-
лес. (3392) 

Работна книшка на име Митко Нешков, Кочани. 

Работна книшка нџ име Снежана Илијева, Ко-
чани : (з4оо) 

Легитимација од тековна сметка бр. 08710 
1550117602, издадена од Југобанка — Скопје на име 
Шмит Антони, ул. „Наум Охридски" бр. 46, Скопје. 

Решение УП бр. 12-2098 од 24. XII. 1984 година, 
издадено од СО „Центар" — Скопје на име Бербери 
Орхан, ул. „Хоти Мин" бр. 300-а, Скопје. (3406) 
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НИРО Службен весник ва СРМ располага со следните изданија: ч 

З А К О Н З А З Д Р У Ж Е Н И О Т ТРУД 
(Пречистен текст) 

Цеца 6.500 динари 
К Р И В И Ч Е Н З А К О Н Н А СФРЈ И 
К Р И В И Ч Е Н З А К О Н Н А СРМ 

Трето изменето и дополнето издание 
Цена 5.500 динари 

З А К О Н З А И З В Р Ш Н А Т А П О С Т А П К А 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Второ изменето и дополнето издание 
Цена 6.000 динари 

З Б И Р К А Н А З А К О Н И О Д С Е М Е Ј Н О Т О П Р А В О 
— со судска практика и со предметен регистар — 

Трето изменето и дополнето издание 
Цена 5.000 динари 

З А К О Н З А Р А Б О Т Н И Т Е О Д Н О С И 
— со објаснувала и судска практика и со обрасци — 

Трето издание 
Цена 3.400 динари 

ЗБИРКА, Н А З А К О Н И О Д М Е Ѓ У Н А Р О Д Н О Т О 
П Р И В А Т Н О П Р А В О 

— со предговор и со предметен регистар — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена 2000 динари 

З А К О Н З А З А Ш Т И Т А Т А П Р И РАБОТА 
И З А К О Н З А И Н С П Е К Ц И Ј А Т А Н А ТРУДОТ 

— со упатства — 
Цена 800 динари Ј 

З А К О Н З А О П Ш Т А Т А 
У П Р А В Н А П О С Т А П К А 

со објаснувања и со предметен регистар 
— Второ изменето и дополнето издание 

Цена 1.700 динари 

З Б И Р К А Н А П Р О П И С И 
ЗА Н А С Л Е Д У В А Њ Е Т О И В О Н П Р О Ц Е С Н А Т А 
П О С Т А П К А 

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — 
Второ изменето и дополнето издание 

ЦеМ 1.300 динари 

З Б И Р К А Н А П Р О П И С И 
О Д ОБЛАСТА Н А З Д Р А В С Т В О Т О 
И З Д Р А В С Т В Е Н А Т А З А Ш Т И Т А 

Цена 1.250 динари 
> 

З А К О Н З А П Р Е К Р Ш О Ц И Т Е 
И З А К О Н З А СУДОВИТЕ З А П Р Е К Р Ш О Ц И 

Цена 560 динари 
З А К О Н З А О П Ш Т О Н А Р О Д Н А О Д Б Р А Н А 

(Пречистен текст) 
Цена 4.500 динари 

З Б И Р К А Н А СУДСКИ О Д Л У К И 1980—1984 
Н А В Р Х О В Н И О Т СУД Н А М А К Е Д О Н И Ј А 
И С Т О П А Н С К И О Т СУД Н А М А К Е Д О Н И Ј А 

книга III 
Цена 2.000 динари 
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