
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 10/ февруари 1982 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

30. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во соб-
ранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" број 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
РО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
•Се распишуваат избори за делегати во сите 

собори на 'Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

II 
Изборите за делегати во Соборот на здруже-

ниот труд и во Соборот на општините ќе се одр-
жат « а 13 април 1082 година. 

I II 
Изјаснувањето за изборот на делегатите во 

Општествено-политичкиот собор ќе се изврши на 
13 април 1982 година. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните сокови ќе течат од 1 март 1982 година. 
I 

Бр. 08-354 
10 февруари 1982 година* 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

31. 
. Врз основа на член 149 став 2 од Законот за 

избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на С!РМ" број 4Ш1), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ШТО СЕ ДЕЛЕГИРААТ ВО СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува бројот на де-

легатите што во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија се делегира од областа на стопанството по 
репродукциони целини и од другите области на 
здружениот труд, од одделни општини, сразмерно 
со бројот на работните луѓе во основните самоуп-
равни организации и заедници и со учеството во 
општествениот производ, водејќи сметка за обез-

бедување на соодветна застапеност на работните 
луѓе од одделни области на општествениот труд, 
односно на работните луѓе од секоја општина. 

Член 2 
Во Соборот на здружениот труд од одделни 

области на општествениот труд, се делегира след-
ниов број делегати: 

1) од областа на стопанството — 83 делегати; 
2) од областа на образованието, науката и кул-

турата — 10 делегати; 
3) од областа на здравството и социјалната 

заштита — 6 делегати; 
4) од работните заедници на државните орга-

ни, општествено-политичките организации, опште-
ствените организации и здруженијата и од дру-
гите работни заедници што не се организирани 
како организации на здружениот труд — 6 де-
легати ; 

5) од редот на активните воени лица и на ци-
вилните лица на служба во вооружените сили на 
СФРЈ — 3 делегати и 

6) од редот на работните луѓе што работат во 
земјоделска, занаетчиска и во слични дејности со 
средства на трудот на кои постои право на соп-
ственост и работниците вработени к а ј нив, и од 
работните луѓе што со личен труд самостојно во 
вид на занимање вршат уметничка или друга кул -
турна, адвокатска или друга професионална деј -
ност и работниците вработени к а ј нив — 12. деле-
гати. 

Член 3 
Во Соборот на здружениот труд од областа на 

стопанството по репродукциони целини се делеги-
раат следниов број на делегати, и тоа од облас-
та на: 

— енергетиката, металургијата, металопрера-
ботувачката и електро-индустријата — 12 деле-
гати; 

— градежништвото, градежните материјали и 
неметал ите — 17 делегати; 

— шумарството, дрвната индустрија, индустри-
јата за хартија и графичката дејност — 4 деле-
гати; 

— хемиската, текстилната и кожарската инду-
стрија — 13 делегати; 

— земјоделството, водостопанството, прехран-
бената и тутунската индустрија — 17 делегати; 

— сообраќајот и врските — 5 делегати; 
— трговијата, угостителството и туризмот — 11 

делегати и 
— занаетчиството и комуналната дејност — 4 

делегати. 
Член 4 

Делегатите во Соборот на здружениот труд од 
редот на членовите на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници од областа 
на стопанството по репродукционите целини од 
член 3 на оваа одлука, ги делегираат соборите на 
здружениот труд на собранијата на следниве оп-
штини : 

а) Од областа на енергетиката, металургијата, 
металопреработубачката 'и електро-индустријата 
од: 1) Битола — 1 делегат, 2) Делчево — 1 делегат, 
3) Кавадарци — 1 делегат, 4) Кичево — 1 делегат, 
5) Кочани — 1 делегат, 6) Куманово — 1 делегат, 
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7) Охрид — 1 делегат, 8) Пробиштип — 1 делегат, 
9) Гази Баба — Скопје — 2 делегати, 10) Карпош — 
Скопје — 1 делегат, 11) Тетово — 1 делегат. 

б) Од областа на градежништвото, градежни-
те материјали и неметалите од: 1) Берово — 1 де-
легат, 2) Битола — 1 делегат, 3) Виница — 1 деле-
гат, 4) Гостивар — 1 делегат, 5) Дебар — 1 делегат, 
6) Кочани — 1 делегат, 7) Кратово — 1 делегат, 8) 
Охрид — 1 делегат, 9) Прилеп — 1 делегат, 10) 
Свети Николе — 1 делегат, ,11) Карпош — Скопје 
— 1 делегат, -12) Кисела Вода — Скопје — 1 деле-
гат, 13) Центар — Скопје — 1 делегат, 14) Чаир — 
Скопје — 1 делегат, 15)' Струмица — 1 делегат, 16) 
Тетово — 1 делегат, 17) Титов Велес — 1 делегат. 

в) Од областа на шумарството, дрвната инду-
стрија, индустријата на хартија и графичката деј-
ност од: 1) Кавадарци — 1 делегат, 2) Македонски 
Брод — ,1 делегат, 3) Прилеп — 1 делегат, 4) Цен-
тар —Скопје — 1 делегат. 

г) Од областа на хемиската, текстилната и ко-
жарската индустрија од: 1) Битола — 1 делегат, 
2) Крива Паланка — 1 делегат, 3) Куманово — 1 
делегат, 4)) Гази Баба — Скопје — 2 делегати, 5) 
Карпош — Скопје — 1 делегат, 6) Кисела Вода — 
Скопје — 3 делегати, 7) Прилеп — 1 делегат, 8) 
Титов Велес — 1 делегат, 9) Штип — 2 делегати. 

д) Од областа на земјоделството, водостопан-
ството, прехранбената и тутунската индустрија од: 
1) Битола — 1 делегат, 2) Валандово — 1' делегат, 3) 
Гевгелија — 1 делегат, 4) Демир Хисар — 1 деле-
гат, 5) Кавадарци — 1 делегат, 6) Неготино — 1 
делегат, 7) Прилеп — 1 делегат, 8) Радовиш — 1 
делегат, 9) Ресен — 1 делегат, 10) Гази Баба — 
Скопје — 2 делегати, 11) Кисела Вода — Скопје 
— 1 делегат, 12) Центар — Скопје — 2 делегати, 
13) Струмица — 1 делегат, 14) Титов Велес — 1 
делегат, 15) Штип — 1 делегат. 

г) Од областа на сообраќајот и врските од: 1) 
Гевгелија — 1 делегат, 2) Гази Баба — Скопје — 
2 делегати, 3) Центар — Скопје — 1 делегат, 4) 
Титов Велес — 1 делегат. 

6) Од областа на трговијата, угостителството и 
туризмот од: 1) Битола — 1 делегат, 2) Гостивар — 
1 делегат, 3) Крушево — 1 делегат, 4) Куманово — 
1 делегат, 6) Охрид — 1 делегат 6) Центар — 
Скопје — 2 делегати, 7) Струга — 1 делегат, 8) 
Струмица — '1 делегат, 9) Тетово — 1 делегат, 10) 
Штип — 1 делегат. 

ж) Од обласна на занаетчиството и комунална-
та дејност од: 1) Битола — 1 делегат, 2) Карпош — 
Скопје — 1 делегат, 3) Кисела Вода — Скопје — 1 
делегат, 4) Чаир — Скопје — 1 делегат. 

Член 5 
Делегатите во Соборот на здружениот труд од 

редот на членовите на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници од областа 
на образованието, науката и културата ги деле-
гираат соборите на здружениот труд на собрани-
јата на следниве општини: 

• * 1) Битола — 1 делегат, 2) Гостивар — 1 деле-
гат, 3) Кавадарци — 1 делегат, 4) Куманово — 1 
делегат, 5) Охрид — 1 делегат, 6) Прилеп — 1 де-
легат, 7) Карпош — Скопје — 1 делегат, 8) Центар 
— Скопје — 1 делегат, 9) Тетово — 1 делегат, 10) 
Штип — ,1 делегат. 

Делегатите во Соборот на здружениот труд од 
редот на членовите на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници од областа 
на здравството и социјалната заштита, ги делеги-
раат соборите на здружениот труд на собранијата 
на следниве општини: 

1) Прилеп — 1 делегат, 2) Карпош — Скопје — 1 
делегат, 3) Центар — Скопје — 1 делегат, 4) Стру-
га — 1 делегат, 5) Струмица — 1 делегат, 6) Тетово 
— 1 делегат. 

Делегатите во Соборот на здружениот труд од 
редот на членовите на делегациите на работните 
заедници на државните органи, општествено-поли-
тичките организации, општествените организации 

и здруженијата и од другите работни заедници 
што не се организирани како организации на 
здружениот труд, ги делегираат соборите на здру-
жениот труд на собранијата на следниве општини: 

1) Битола — 1 делегат, 2) Куманово — 1 деле-
гат* 8) Црилеп — ,1 делегат, 4) Центар — Скопје — 
2 делегати, 5) Кичево — 1 делегат. 

Член 6 
Делегатите во Соборот на здружениот^ труд од ' 

редот на членовите на делегациите на работните 
луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска и во 
слични дејности со средства на трудот на кои 
постои право на сопственост и работниците врабо-
тени ка ј нив, односно на работните луѓе што со 
личен труд самостојно во вид на занимање вршат 
уметничка или друга културна, адвокатска или 
друга професионална дејност и работниците вра-
ботени ка ј нив, ги делегираат соборите на здруже-
ниот труд на собранијата на следниве општини: 

1) Битола — 1 делегат, 2) Гостивар — 1 деле-
гат 3) Кичево — 1 делегат, 4) Кочани — 1 деле-
гат, 5) Крива Паланка — 1 делегат, 6) Куманово — 
1 делегат, 7) Охрид — 1 делегат, 8) Прилеп — 1 де-
легат, 9) Кисела Вода — Скопје — 1 делегат, 10) 
Струмица — 1 делегат, 11) Тетово — 1 делегат, 
12) Титов Велес — 1 делегат. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-355 
10 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието'на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, ' 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

32. 
Врз основа на член 3118 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 20 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
за воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" број 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 10 февруари 1982 
година, донесе • 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

1982 ГОДИНА 

Се дава согласност на висината на придонесот 
од личен доход од работен однос за обезбедување 
средства на Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование за 1982 година, 
утврдена со Одлуката за утврдување на стапката 
ца придонесот од личен доход од работен однос за 
обезбедување средства на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно образование 



10 февруари 1982 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 4 — Стр. 51 

за 1982 година, донесена од Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за ос-
новно образование на седницата од 28. XII. 1981 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-364 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

33. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

новите 15, став 1, алинеја 2 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 30 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Аналитичката табела на Пра-
вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Секретаријатот за внатрешни работи 
на Собранието на општина Охрид со референдум 
на 29 декември 1977 година, изменет и дополнет 
на 21 февруари 1979 година, во делот во кој е 
предвидено различно вреднување на трудот на 
работниците по основите обем и сложеност и од-
говорност во работата во зависност од стручната 
подготовка. 

!2, Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во работната заедница на Секре-
таријатот за внатрешни работи на Собранието на 
општината Охрид на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со реше-
ние У. бр. 104/81 од 3 декември 1981 година, пове-
де постапка за оценување уставноста и законитос-
та на аналитичката табела означена во точката 1 
на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со членот 22 
од Уставот на СР Македонија и со членот 236 
од Законот за државната управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 45/80). 

4. Во претходната постапка Судот утврди де-
ка според членот 31 од означениот правилник, 
вредноста на работите односно задачите на работ-
ниците по основот тековен труд се утврдува спо-
ред обемот на работата, сложеноста на работата, 
одговорноста во работата, условите под кои ра-
ботникот работи и посебните услови на работата. 
Основот обем и сложеност на работата во чле-
нот 34 од правилникот е степенуван во девет гру-
пи во зависност од умствените и физички напо-
ри потребни за вршење на работите, степените на 
стручната подготовка потребна за обавување на 
соодветни работи односно задачи, тежината на ра-
ботите и друго. Понатаму, во претходната постапка 
Судот утврди дека во аналитичката табела во ко-
ја се утврдени мерила за секој основ одделно, е 
предвидено различно вреднување на работите и 
задачите во зависност од степенот на стручната 
подготовка на извршителот на тие работи и за-
дачи. Имено, за работите и задачите, кои според 
актот за систематизација можат да ги вршат ра-
ботниците со два или три различни степени на 
стручна подготовка, предвиден е различен број 
бодови по основот обем и сложеност на работите 
во зависност од тоа кој степен на стручна подго-
товка го има конкретниот работник. Таков случај 
е предвиден во точките 8—<10, 15—17, 18—20, 23—27, 
47—49, 72-—88 и 110—113. Исто така, и број бт на 
бодовите кој е определен за одговорноста на ра-
ботата зависи од степенот на стручната подготов-
ка која конкретно ја има извршителот на тие ра-

боти, односно задачи. Така, за шифрер со виша 
стручна подготовка се предвидени 106 бода по 
основот одговорност, а за пи^фрер со средна струч-
на подготовка 62 бода, за инспектор на граница 
и странци со висока стручна подготовка се пред-
видени 80 бода, со виша 61 и со средна 50 бода. 
На ваков начин по основот одговорност во рабо-
тата се вреднувани сите работи и задачи ка ј кои 
се предвидени два или три степени стручна под-
готовка. 

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
е предвидено на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба "според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
носта на работниците во здружениот труд, да му 
припаѓа од доходот на основната организација на 
здружен труд, личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите на неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен 
и минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. 

Исто така, според членот 236 од Законот за 
државната управа, личниот доход на работникот 
во работната заедница на органот ца управата се 
утврдува според резултатите од неговиот труд и 
според личниот придонес што со својот тековен 
и минат труд го дал во остварување на функциите 
на органот на управата како целина, како и за-
висно од вкупните резултати на трудот на работ-
ниците во работната заедница на органот на упра-
вата. 

Според мислењето на Судот, стручната под-
готовка како средство за изразување сложеноста 
на работите и задачите има значење во системот 
на распределбата на средствава за лични доходи, 
така што за работите и задачите за кои е предви-
ден повисок степен н а стручна подготовка, значи 
за кои се смета дека се посложени, оправдано е 
од гледиштето на начелото за распределба според 
трудот, да се предвидува повисоко мерило по ос-
новот сложеност во однос на работите и задачите 
за кои е предвиден понизок степен на стручна 
подготовка. Меѓутоа, во случаите во кои за врше-
ње на одредени работи и задачи се предвидени 
повеќе степени на стручна подготовка, вреднува-
њето на тие работи и задачи се врши според нив-
ната сложеност, а пе според стручната подготов-
ка што ја има конкретниот работник. Имено, ако 
за вршење на одредени работи и задачи алтерна-
тивно се утврдени повеќе степени на стручна под-
готовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи 
и задачи е таква да може со успех да ги врши 
секој од работниците што има еден од утврдените 
степени на стручна подготовка. Исто така, кога 
алтернативно се пропишуваат два или повеќе сте-
пени на стручна подготовка за .вршење на исти 
работи и задачи, горната претпоставка треба да 
важи и во поглед на основот одговорност во ра-
ботата, т. е. конкретниот степен на стручна подго-
товка не може да има влијание врз степенот на 
одговорноста за извршување на тие работи и за-
дачи. 

Со оглед на тоа, Судот оцени дека делот од 
табелата, во кој различно се вреднува основот 
обем и сложеност и . основот одговорност во ра-
ботата во зависност од степенот на стручната под-
готовка, не е во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и членот 236 од Зако-
нот за државната управа. 

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

У. бр. 104/81 
30 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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34. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15, став 1 алинеја 2 и членот 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 30 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 20 од Правилникот 
за давање на користење станови во општествена 
сопственост, за .доделување на кредити за инди-
видуална станбена изградба на работниците и рас-
пределба на станови за работници со ниски до-
ходи во семејството, донесен од работниците на 
Основната организација на здружениот труд Ме-
ѓународен авто-транспорт и работната заедница на 
Работната организација за меѓународен автотран-
спорт и шпедиција „Транскоп" во Битола, со ре-
ферендум одржан на 22 септември 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација На 
здружениот труд меѓународен авто-транспорт и 
шпедиција „Транскоп" во Битола на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните'општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 151/81 од 29 
октомври 1981 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на членот 20 рд 
оспорениот правилник затоа што основано се пос-
тави прашањето за неговата согласност со устав-
ното начело на еднаквост, изразено во алинејата 
9 на став 3 на дел II од основните начела на Ус-
тавот на СР Македонија. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Су-
дот утврди дека е донесен со референдум од ра-
ботниците на Основната организација на здру-
жениот труд Меѓународен авто-транспорт и Ра-
ботната заедница на Работната организација за 
меѓународен автотранспорт и шпедиција „Тран-
скоп" во Битола. Исто така, Судот утврди дека 
распределбата на становите односно одобрувањето 
на средства за решавање на станбеното прашање, 
според оспорениот правилник, се врши по след-
ните критериуми: станбената состојба на работни-
кот, бројот на членовите на потесното семејство, 
работниот стаж, односот и залагањето во работата 
и средствата за работа, учеството во НОБ, инва-
лидноста) здравствената состојба на работникот и 
на членовите на неговото потесно семејство како 
и материјалната состојба. Во оспорениот член 20 
од правилникот, кој го регулира времетраењето на 
работниот стаж, е предвидено дека работниот стаж 
проведен во основната организација на здружени-
от труд или во работната заедница, за секоја го-
дина се вреднува со 1 бод, а другиот работен стаж 
со 0,5 бода. 

5. Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот 
за здружениот труд, правото на работа со оп-
штествени средства, 1&то го стекнува секој ра-
ботник во здружениот труд, е основа за оствару-
вањето на неговите права, обврски и одговорнос-
ти во здружениот труд. Работејќи во здружениот 
труд со средствата за производство во општестве-
на сопственост, работникот создава доход кој има 
општествен карактер. Дел од остварениот доход, 
односно дел-од чистиот доход работниците во ос-
новните организации на здружениот труд издво-
јуваат во фондот за заедничка потрошувачка кој, 
покрај другото, го користат за обезбедување ста-
нови на работниците. Работејќи, пак, и создавај-
ќи доход со општествени средства работникот стек-
нува и работен стаж кој, исто така, има општес-
твен карактер, без оглед на тоа дали е стажот 
во една или повеќе организации на здружениот 
труд. Од друга страна, согласно начелото на ед-
наквост утврдено во алинејата 9 на став 3 на 
делот II од Уставот на СР Македонија, неприкос-
новената основа на положбата и улогата на чове-

кот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста 
во правата, должностите и одговорностите на лу-
ѓето во согласност со уставноста и законитоста. 

Од наведените уставни и законски одредби 
произлегува дека со различното вреднување на ра-
ботниот стаж во и вон работната организација 
како еден од критериумите за распределба на ста-
новите, се врши неоправдано привилегирање на 
оние работници коџ работниот стаж го стекнале во 
основната организација односно во работната за-
едница, во однос на оние што дел од работниот 
стаж стекнале вон таа организација или заедни-
ца. Ова затоа што основната организација, пред-
видувајќи го работниот стаж како основ за рас-
пределба на станови, треба да поаѓа од работниот 
стаж како елемент и како израз и на личниот 
придонес на работникот што со својот личен труд 
го дал во зголемувањето на материјалната основа 
на социјалистичкото општество. Поаѓајќи од ова, 
а особено имајќи го предвид општествениот ка -
рактер на доходот, Судов оцени дека различното 
вреднување на работниот стаж стекнат во друга 
организација, не е во согласност со уставното на-
чело на еднаквост на граѓаните во нивните права 
и должности, утврдено во алинејата 9 на став 3 
на дел II од Основните начела на Уставот на 
СР Македонија. 

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

У. бр. 151/81 
30 декември 19811 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

35. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 10 де-
кември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 33 и 34 од Пра-
вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Основното училиште „Мирче Ацев" 
во Скопје, со референдум одржан на 27 октомври 
1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во .,Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Мирче 
Ацев" во Скопје на начинот предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
членовите 33 и 34 од правилникот означен во точ-
ката 1 на овна одлука. Според наводите во пред-
логот, овие одредби од правилникот биле против-
уставни и незаконити и тоа: 1) членот 33 затоа 
што со него било предвидено наставниците со 
висока стручна подготовка да добиваат 50 бода 
повеќе од наставниците со средна стручна подго-
товка, што не било во согласност со начелото на 
распределба според вложениот труд и постигна-
тите резултати во работата, утврдено во членот 
22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 
од Законот за здружениот труд, како и со Ставот 
1 на член 79 од Законот за основното воспитание 
и образование и 2) членот 34 затоа што со него 
било предвидено на работниците кби имаат над 30 
години стаж основицата на личниот доход да им се 
зголеми за 101°/о што не било во согласност со 
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означеното уставно начело бидејќи овие работ-
ници се здобивале со личен доход кој не е ре-
зултат на трудот. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека со членот 33 од оспо-
рениот правилник е предвидено за извршување на 
наставно-воспитните работи и работни задачи и за 
работите и работните задачи во забавиште, работ-
ниците во средна стручна . подготовка по основот 
стручна подготовка да добиваат 50 бода помалку 
од работниците со висока стручна подготовка. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македони-
ја и членот 126 од Законот за здружениот труд 
на секој работник, во согласност со начелото на 
распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот општес-
твен труд и со начелото на солидарност на ра-
ботниците во здружениот труд, му припаѓа од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација. Од друга страна, со ставот 1 
на член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 11/76) е 
предвидено дека наставници за одделенска наста-
ва во основното училиште можат да бидат лица 
што завршиле филозофски факултет — педагош-
ка група, педагошка академија — отсек за одде-
ленска настава и лица што завршиле учителска 
школа. 

Судот смета дека вреднувањето на работите и 
работните задачи на работниците од членот 33 од 
оспорениот правилник всушност значи предвиду-
вање на стручната подготовка како посебен и са-
мостоен основ вон основот сложеност. Предвидува-
њето на таквиот основ и вреднувањето на работите 
и работните задачи на работниците по овој основ, 
всушност значи двојно вреднување на стручната 
подготовка и тоа еднаш во рамките на основот 
сложеност и втор пат како посебен и самостоен 
основ, што не е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот и постигнатите ре-
зултати во работата. 

Со оглед на тоа што со членот 33 од оспоре-
ниот правилник е предвидено вреднување на нас-
тавно-воспитните работи и работни задачи и на 
работните задачи во забавиште по основот стручна 

подготовка како посебен и самостоен основ вон од 
основот сложеност, со што стручната подготовка 
двојно се вреднува,' Судот оцени дека оваа одред-
ба од правилникот не е во согласност со начелото 
на распределба според вложениот труд и постиг-
натите резултати, утврдено во членот 22 од Уста-
вот на ОР Македонија и дека е во спротивност 
со членот 126 од Законот за здружениот труд. 

Судот утврди дека според членот 34 од оспоре-
ниот правилник работното искуство претставува 
умеење за извршување на работите и работните 
задачи и дека за секоја година на тоа искуство 
да се добива по 1 бод, а на оние работници кои 
имаат над 30 години работно искуство почетната 
основица да им се зголеми за 10'%. 

Судот смета дека вреднувањето на работното 
искуство така што за секоја година на такво ис-
куство да се добива по 1 бод, всушност значи двој-
но вреднување на работниот стаж и тоа еднаш 
како работно искуство и втор пат како минат 
труд кој е предвиден и вреднуван во членот 35 
на истиот правилник. Таквото двојно вреднување 
на работниот стаж не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според вложениот труд 
и постигнатите резултати во трудот. Судот исто 
така смета дека не е во согласност со наведеното 
начело на распределба предвидено во истата од-
редба од правилникот, работниците кои имаат над 
30 години работно искуство почетната основица на 
личен доход да им се зголеми за 10'%>. Ова затоа 
што таквото зголемување не е резултат на вло-
жениот труд и на конкретно постигнатите резул-
тати. 

Со оглед на тоа што со членот 34 од оспоре-
ниот правилник работниот стаж е двојно вредну-
ван и тоа еднаш како работно искуство и втор 
пат како минат труд во членот 35 и со оглед на 
тоа што со него е предвидено зголемување на лич-
ните доходи вон системот на распределба според 
трудот, Судот оцени дека оваа одредба од правил-
никот не е во согласност со означеното уставно 
начело. 

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

У. бр.167/81 
10 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 
64. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За -
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/741), член 23 од Законот 
за здравствено осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 2.1/71) и член 192 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување и задолжителното 
осигурување, на седницата на Соборот на делега-
тите — корисници на услуги — работници, одржа-
на на 26 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 0 € И -
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица членови-

те на семејствата и другите лица што се осигурени 
според одредбите на Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, како и условите од кои ќе 
се смета дека издржуваното лице нема сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство: 
1. ако издржуваните членови живеат во заед-

ничко домаќинство и немаат сопствени приходи до-
волни за издржување; 

2. ако издржуваното лице има сопствени при-
ходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не 
го надминуваат износот од 1.500 динари месечно; 

3. ако издржуваното лице има приход од зем-
јоделие (катастарски приход) кој што не го над-
минува износот од 2.000 динари годишно по член 
на семејството; 

4. ако издржуваното лице на семејството пок-
рај приходите од земјоделие има приходи, а зби-
рот на тие приходи не го надминува збирот на 
износите од точките 2 и 3 од овој член. 
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Член 3 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за 
издржувано лице ако на име издршка осигуреникот 
му дава најмалку 1000 динари месечно. 

Член 4 
Како приходи во смисла на членот 2 од оваа' 

одлука не се сметаат приходите по основ на инва-
лиднина, за телесно оштетување и додатоци за по-
мош и нега што се обезбедуваат според прописите 
од инвалидското осигурување, како и други при-
мања на издржуваното лице за кои според посебни 
прописи со кој се установува одделното примање, 
изречно е утврдено дека не се земаат предвид при 
утврдувањето на имотната состојба на домаќин-
ството. 

Член 5 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката број 08-960/12 од 29. ХИ. 1980 го-
дина, донесена од Собранието на^ Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Гос-
тивар. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-780/15 
25 декември 1981 година 

Гостивар 
« 
Претседател, 

* Милутин Алексовски, е. р. 

IV 
Надоместокот за превоз заради остварување на 

здравствена заштита следува за патнички воз И-ра 
класа, автобус и брод туристичка класа, а испла-
тата се врши врз основа на цената на превозот 
на најкусата релација. 

V 
Повисока класа на воз или друг вид на пре-

возно средство може да се употреби само на пред-
лог на лекар-поединец и мислење на лекарска ко-
мисија и тоа поради итноста и специфичноста на 
случајот. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-780/16 
25 декември 1981 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексовски, е. р. 

65. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 193 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, Собраниево на Оп-
штинската заедница, на седницата на Соборот на 
делегатите корисници на услуги — работници, одр-
жана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРА-
НА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 

И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 

Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-
тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита на осигурените лица ќе се исплатува во 
висина: 

—г 60,00 динари, во рамките на општината, ако 
патувањето е над 10 километри; 

— 180,00 динари, во рамките на Републиката; 
— 85,00 динари, паушално без часови во Скопје; 
— 250,00 динари, надвор од Републиката и 
— 350,00 динари, ако се упатува во другите ре г 

публики и покраински центри. 
За деца од 4—15 годишна возраст надомес-

токот ќе се исплатува во висина од 50% од изно-
сите определени во став 1 на оваа точка. 

И 
Осигуреното лице остварува право на дневница 

кога патувањето и престојот во друго место трае 
вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница од 
8—'12 часа, а за време помалку од 8 часа не следува 
дневница. 

III 
Ако осигуреното лице не користи ноќевање за 

време на патувањето, износот 'иа надоместокот од 
точка 1 на оваа одлука се намалува за 30%». 

бб. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРМ", бр. 211/71) и член 193 од Статутот на 
Општинската' заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Гостивар, Собранието на Оп-
штинската заедница, на седницата на Соборот на 
работниците корисници на услуги, одржана на 25. 
XII. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ЗА ПОСМРТНА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

рените лица во случај на смрт изнесува: 
— за лица до едногодишна возраст — 1.500 дин. 
— за лица од 1 до 7 годишна возраст — 2.000 дин. 
— за лица од 7 до 14 годишна возраст — 3.000 дин. 
— за лица над 14 годишна возраст — 4.000 дин. 

Член 2 
Во случај на смрт на осигурено лице надвор 

од подрачјето на Заедницата, ќе се надоместат 
трошоци за превоз на умрениот во висина од 50% 
од направените трошоци. 

Трошоците за превоз во смисла на претходниот 
став ќе се признаваат врз основа на приложена 
сметка по тарифа на железница. 

Член 3 
Во случај на смрт на осигуреникот на члено-

вите на семејството им припаѓа посмртна помош 
во висина на просечен едномесечен износ — надо-
местокот на личен доход од претходната година 
односно едномесечна последна пензија. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-780/17 
25 декември 1981 година 

Гостивар 

Претседател, 
Милутин Алексовски, е. р. 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје 
заведен е спор за развод на брак по тужбата на 
тужителката .Елеонора-Розалија Миленковић про- » 
тив тужениот Радивоје Миленковић с е известува 
тужениот Радивоје Миленковиќ дека во колку во 
рок од 30 дена, од објавувањето на огласот, не се 
јави на судот по предметот П. бр, 2518/81 или не 
означи свој полномошник, судот ќе му постави 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I . — Скопје, 
II. бр. 2518/8.1. ' ' (110) 

Лицето Стојковски Воислав од Скопје има из-
губено чек на име потрошувачки кредит, серија 
бр. 44081132, по партија 01-77740-^26, издаден од Сто-
панската банка — Скопје, на износ од 3.000,00 ди-
нари. Се поканува секој оној ка ј кого се наоѓа 
горенаведениот чек или нешто знае за истиот тоа 
да го соопшти на овој суд во рок од 60 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе 
биде поништен. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
126/81. (16) 

ОПШТИНСКИ (СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-
цето Садику Даута Касам од село Србиново, Гос-
тиварско кој наводно умрел во 1941 година, како 
последица од болест во село Србиново, во рок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласов 
во „Службен весник на СРМ" да се јави на овој 
суд. 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на 
судот. По истекот на рокот од еден месец судот 
ќе утврди дека ова лице е умрено, доколку лицето 
не се јави на огласот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 947/81. 
(108) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за неосновано збогатување по ' тужбата на Вејсел 
Имеровиќ од Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 188, про-
тив тужениот Благоја Петровски од Тетово, ул. 
„121" бр. 13. Вредност на спорот 100.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Благоја Петровски, со 
непозната адреса во Западна Германија, да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот или да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, преку Центарот за со-
цијална работа во Тетово ќе му се постави при-
времен старател кој ќе ги штити неговите интере-
си до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 810/81. 
(109) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води пос-
тапка за докажување смртта на Лицето Златко 
Јованов Крстевски од село Раотинце, Тетово. 

Се повикува лицето Златко Јованов Крстевски, 
ЕО колку е жив, да се јави на судов во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот или да се јави 
во судот секој кој лицето го познава. Во спротивно 
судот ќе ја утврди неговата смрт по спроведената 
постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 404/81. 
(113) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица, по предло-
гот на предлагачот Републичкрх центар за унапре-
дување на земјоделството — Скопје, се води пос-
тапка за поништување- исправа-меница, издадена 
на ден 3. IV. 1980 година од страна на ЗИК „Стру-
мица" — ООЗТ „Хамзали" — Струмица, на износ 
од 40.264,40 динари, подоцна индосирана од страна 
на РО „Агроремонт" — Струмица. 

Се поканува секој ка ј кого се наоѓа меницата, 
да ја покаже во судот во рок од 60 дена* сметано 
од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно 
меницата ќе биде поништена. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 93,8/80. 
(112) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 848 од 16. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1692-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежно-мбнтажната водоинсталатерска задруга 
„Пионир", Р. О. — Скопје, ул. „125" бб. 

Задругата е основана со -самоуправна спогодба 
за здружување од 26. IX. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Драгомир Драганов-
ски, ВКВ водоинсталатер, Скопје, ул. „362" бр. 6; 
Владимир Петровски, ВКВ водоинсталатер, ул. 
„Ужичка Република" бр. 10-6, населба Драчево; Крс-
те Стојковски, ВКВ водоинсталатер, ул. „Ужичка 
Република" бр. 10- а, населба Драчево; Борислав 
Зивосовски, КВ водоинсталатер, ул. „Прохор Пчин-
ски" бр. 146 — Скопје и Раде Јанќиловски, граде-
жен техничар, ул. „Волтерова" бр. 4, населба Дра-
чево. 

Основни дејности: ѕидарска и фасадерска; пи-
ста латерска за водовод,4 гасни постројки и канали-
зација; инсталатеру^ за централно греење и уреди 
за климатизација и поплочарска. 

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

За обврските на задругата емчат задругарите 
во висина на здружениот влог кој изнесува 5.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување е Драгановски 
Драгомир, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 848/81. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 898 од 6. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1045-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на „Бор" — мебело-столарска задруга 
— Скопје, со следните податоци: Досегашниот в. д. 
директор Андонова Лилјана, без ограничување, се 
запишува како директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 898/81. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 820 од 21. X. 1981 година, на регЛс-
тарка .влошка бр. 1-626-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на' Централ-
ното основно училиште „Прпарими", Ц. О. е. Сту-
деничани, Скопје, со следните податоци: Називот 
на Централното основно училиште „Прпарими", Ц. 
О. .— е. Студеничани, Скопје, се менува и гласи: 
Централно основно училиште „Напредок", Ц. О. е. 
Студеничани, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 820/81. ' (341) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше 
нието Фи. бр. 908 од 29. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-44-1-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар бришењето на ООЗТ за трговија 
на големо и мало и преработка „Катланово-промет", 
е. Катланово, поради нејзиното издвојување од 
составот на Земјоделската задруга „Пчиња", Р. О. 
— Катланово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 908/81. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 837 од 16. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1693-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежната задруга „Вардар-градба", Р. О. Скопје, 
ул. „Илинденска" бр. 48. 

Задругата е основана со одлуката на задруга-
рите од 20. VI. 1981 година и Самоуправната спо-
годба за здружување од 20. VI. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Дилевски Арсо, гра-
дежен техничар, Скопје, ул. „Париска" бр. 1)9; Ва-
сев Душан, ВК ѕидар, Скопје, е. Стајковци; Зарев 
Спасе, ВК ѕидар, Скопје, село Стајковци; Милен-
ковски Стојко, ВК ѕидар од Скопје, ул. „Рузвел-
това" бр. 25; Јовановски Милутко, ВК тесар од се-
ло Стајковци; Крстевски Милан, КВ водоинстала-
тер од Скопје, ул. „Шумадиска" бр. 16-а; Атана-
совски Горѓи, КВ тенекеџија-лимар од Скопје, ул. 
„Социјалистичка зора" бр. 92; Ацо Евтимов, КВ 
машинбравар, Скопје, ул. „Благоја Стефковски" 
бр. 139; Лимани Бајрам, КВ механичар од Скопје, 
ул. „Социјалистичка зора" бр. 58 и Ивановиќ Злат-
ко, работоводител по високоградба, Скопје, ул. 
„Шекспирова" бр. 9/П. 

Основни дејности: ѕидарска и фасадерска; по-
криварска; тесарска; печкарска и керамичарска за 
поставување печки и плочки; терацерска (облагање 
на површини од терацо) и инсталатерска за водо-
вод, гасни постројки и канализација. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

За обврските на задругата емчат задругарите 
во висина на здружениот влог од 2.000,00 динари, 
за секоја обврска. 

Лицето овластерш за застапување е Арсо Ди-
левски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 837/81. ' (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 850 од 7. XI. 1981 година, на'*регис-
тарска влока бр. 2-1698-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Скопје производ", РО село 
Бунарџик, Скопско. 

Задругата е основана > со Самоуправната спо-
годба за здружување на земјоделците во земјодел-
ската задруга на ден. 17. IX. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Киро Христовски, 
Васил Ристовски, Крсто Петковски, Благоја Јанев-
ски, Божин Белковски, Александар Христовски, 
Трајче Георгиевски, Бојан Ников, Павле Христов-
ски, Киро Филиповски, Петре Ристевски, Милан 
Филиповски, Душко Перковски, Видоје Пешевски, 
Борче . Трајчевски, Тодорче Георгиевски, Драган 
Трајковски, Мирослав Христовски, Перо Белков-
ски, Миле Младеновски, Миле Митковски, сите од 
село Бунарџик. . 

Дејноста на задругата е: земјоделско производ-
ство; давање на земјоделски услуги и продажба на 
сопствени земјоделски производи. 

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

Земјоделската задруга за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со сред-
ствата со кои располага. 

За обврските на земјоделската задруга кои не 
можеле да се намират од средствата со кои распо-
лага задругата, одговорност поднесуваат супсиди-
јарно и здружените земјоделци, освен земјоделско-
то земјиште, до висина на средствата утврдени со 
Самоуправната спогодба за здружување на земјо-
делците во земјоделската задруга и тоа секој ос-
новач до 1.000,00' динари за секоја' обврска и до. 
една година од престанокот на својството здружен 
земјоделец (различна одговорност — Р. О.). 

Задругата ќе ја застапува Мирослав Христов-
ски, в. д. индивидуален работоводен орган, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Фи. 
бр. 850/81. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 903 од 28. X. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-802-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената- на лицата овластени за 
застапување на Основното училиште „Влазрими", 
село Доброште, општина Тетово, со, следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Метуш Му-
рати, директор, а се запишува како нов застапник 
Рустеми Јахја , в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 903/81. (345) 
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