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З А К О Н 
ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

Прв дел 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува безбедноста на езер-

ската пловидба, пловните патишта, пристаништата 
и нивното искористување, чамците и пловните ин-
сталации и превозот на лица и предмети во езер-
ската пловидба. 

Член 2 
Под езерска пловидба, во смисла на овој за -

кон, се смета присуство на пловен објект по езер-
ските води без оглед дали пловниот објект се дви-
ж и или стои. 

Член 3 
Како пловни патишта се сметаат природните и 

вештачките езера (во натамошниот текст: пловен 
пат). 

Член 4 
Одредбите на овој закон не се применуваат на 

пловните објекти на воената морнарица. 

Член 5 
Одделните изрази употребени во овој закон 

ги имаат овие значења: 
1) пловен објект е брод, пловна направа, чамец 

и друг пловен објект кој е способен за пловидба и 
ној учествува во пловидбата; 

2) пловна инсталација е пловен објект без соп-
ствен погон наменет за услужни спортски, рекреа-
циони и други потреби (пристан, станбен објект, 
хангар, пловна работилница, рибарска барака и 
слично); 

^ 3) сплав е збир на трупци или други елементи 
меѓусебно поврзани на начин со кој се овозможу-
ва пловидба; 

4) спортски чамец е пловен објект со сопствен 
погон или без сопствен погон наменет за спорт, 
разонода или рекреација, и 

5) оперативен брег е изградената и ^ и з г р а д е -
ната корисна површина на брегот со сите средства 
за работа. 

Втор дел 

БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА 

Глава прва 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 6 

Организацијата на здружениот труд, друга са-
моуправна организација или заедница и орган на 
општествено-иолитичка заедница кои вршат превоз 
во езерската пловидба, организацијата на здруже-
ниот труд и друго општествено-правно лице кои го 
користат пристаништето и организацијата на здру-
жениот труд која се грижи за одржување на плов-
ните патишта се должни да организираат и обез-
бедат трајно вршење контрола на безбедноста на 
пловидбата. 

Со општ акт на организацијата, заедницата и 
органот на општествено-политичката заедница од 
став 1 на овој член се утврдуваат работите кои се 
однесуваат на безбедноста на пловидбата, начинот 
на организирање на трајно вршење на контролата, 
делокругот и овластувањата на органот во врше-
њето на контролата на безбедноста на пловидбата, 
начинот на водење на евиденција за вршење на 
контролата, одговорноста на работниците во врше-
њето на работите на контролата на безбедноста на 
пловидбата и одговорноста на работниците за врше-
њето на работите кои се однесуваат на безбедноста 
на пловидбата. 

Член 7 
Член од посадата на пловниот објект не м о ж е 

да врши работи на пловниот објект ако е под де ј -
ство на алкохол. 

Се смета дека е под дејство на алкохол член 
од посадата за кого, со анализа на крв или на 
било кој друг начин и метод на мерење на коли-
чеството на алкохол во организмот, се утврди дека 
содржината на алкохолот во крвта изнесува пове-
ќе од 0,5°/оо или без оглед на содржината на алко-
холот во крвта со обичен преглед се утврди дека 
лицето покажува знаци на алкохолна растроеност. 

Член 8 
Член од посадата на пловниот објект кој е 

уморен или болен, или е во психичка состојба да 
не е способен за сигурно управување со пловниот 
објект, како и член од посадата под дејство на 
опојни средства, не смее да управува со јгошвен 
објект. 

Член 9 
Организациите на здружениот труд, другите 

самоуправни организации или заедници и органи-
те на општ еств ено -п о литичк ат а заедница кои вршат 
превоз во езерската пловидба се должни да водат 
евиденција од значење за безбедноста на пловид-
бата. , 
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Организациите на здружениот труд кои се но-
сители на правата во поглед на располагањето, 
користењето и управувањето на пловните објекти, 
освен на чамците и пловните инсталации, се долж-
ни да водат евиденција за несреќите што ги претр-
пеле или ги сториле нивните пловни објекти и по-
датоците за тие несреќи ги доставуваат на оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на езерската пловидба. 

Евиденцијата и податоците од ставовите 1 и 2 
на овој член, начинот на нивното водење и доста-
вување го пропишува функционерот кој раководи 
со републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на сообраќајот. 

Глава втора 

ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Член 10 
Пловен пат е појас во езерото доволно длабок и 

широк за безбедна пловидба, кој по потреба е и 
обележен. 

Член 11 
Забрането е спречувањето на поставување сиг-

нални знаци на пловните патишта, отстранување, 
засолнување или оштетување на тие знаци и зас-
лепување на учесниците во пловидбата. 

Член 12 
Уредувањето, одржувањето и обележувањето 

на пловните патишта општината може да ги дове-
ри на организација на здружениот труд или друга 
самоуправна организација и заедница оспособени 
за вршење на тие работи. 

Член 13 
Организацијата на здружениот труд или дру-

га самоуправна организација и заедница на која 
и се дадени на управување и искористување плов-
ните патишта, обезбедува средства за уредување, 
одржување и обележување на пловните патишта и 
од надоместокот за користење на пловните па-
тишта. 

Висината на надоместокот за користење на 
пловните патишта ја одредува организацијата и 
заедницата која го уредува, одржува и обележува 
пловниот пат. 

Член 14 
Носителот на права во поглед на располагање-

то, користењето и управувањето и сопственикот на 
пловниот објект или друг објект (во натамошниот 
текст: имателот на пловниот објект) е должен во 
рокот кој ќе го одреди инспекторот за безбедност 
на езерската пловидба да го отстрани потонатиот 
или насуканиот пловен објект надвор од пловниот 
пат, на брегот или во водениот простор на приста-
ништето. 

Ако имателот на пловниот објект не постапи во 
смисла на став 1 од овој член, инспекторот за без-
бедност на езерската пловидба ќе нареди отстра-
нување на пловниот објект или друг објект на то-
вар на имателот на пловниот објект или друг 
објект. 

Член 15 
Начинот на користењето на брегот и водениот 

простор на езерата го утврдува собранието на оп-
штината. 

Собранието на општината ги одредува деловите 
на брегот и водениот простор за изградба на прис-
таништа, капалишта и места за превоз со скела и 
други објекти. 

Член 16 
На езерата може да се одржуваат спортски 

натпревари само врз основа на одобрение. Одобре-
нието го издава, по барање од организаторот на 
спортскиот натпревар, републичкиот орган на уп-
равата надлежен за работите на сообраќајот, ако 
натпреварот се одржува на дел од пловниот пат 
кој се простира на подрачјето на повеќе општини, 
односно општинскиот. орган на управата надлежен 

за работите на езерската пловидба, ако натпрева-
рот се одржува на пловниот пат на подрачјето на 
една општина. 

Барањето за издавање на одобрението од став 
1 на овој член, организаторот на спортскиот нат-
превар е должен да го поднесе до надлежниот ор-
ган најдоцна осум дена пред одржувањето на нат-
преварот. 

Глава трета 

ПРИСТАНИШТА 

1. Заеднички одредби 

Член 17 
Пристаништето може да биде отворено за јавен 

сообраќај или за сопствени потреби на организа-
ции на здружениот труд, други самоуправни орга-
низации или заедници и органи на општестве-
но-^политичката заедница ако се исполнети усло-
вите за безбедност на пловидбата во пристаниш-
тето. 

Не може да се започне со користење на прис-
таништето се додека општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на езерската пловидба 
не утврди дека се (исполнети условите за безбед-
ност на пловидбата во пристаништето. 

Член 18 
Имателот на пловниот објект одговара за ште-

тата што ќе ја нанесе пловниот објект на опера-
тивниот брег, пристаништето, уредите и постројки-
те и другите објекти во пристаништето. Имателот 
на пловниот објект не одговара за штетата која е 
предизвикана по вина на организацијата која го 
користи пристаништето. 

Член 19 
Имателот на пловниот објект е должен да го 

користи пристаништето на начин со кој не се заг-
розува безбедноста на пристаништето и пловидбата 
во пристаништето. 

Начинот на користење на пристаништето, во 
смисла на став 1 од овој член (редот во приста-
ништето), го пропишува организацијата на здруже-
ниот труд, друга самоуправна организација и за-
едница на кои им е доверено искористувањето на 
пристаништето, по претходно прибавено мислење 
на собранието на општината. 

2. Пристаниште отворено за јавен сообраќај 

Член 20 
Пристаништето отворено за јавен сообраќај мо-

ра да има: 
1) обележено подрачје, 
2) длабочина на водениот простор во приста-

ништето која не може да биде помала од газе-
њето на пловниот објект, 

3) опрема за пристанување и врзување на плов-
ните објекти и 

4) одреден простор за пристанување на пат-
нички пловни објекти со безбедни и ноќе и при 
намалена видливост осветлени приоди од пловните 
објекти до брегот. 

Член 21 
Организацијата на здружениот труд, друга са-

моуправна организација и заедница кои го иско-
ристуваат пристаништето се должни: 

1) да ги одржуваат оперативните брегови и 
другите објекти, уреди и постројки, односно длабо-
чините во пристаништето, на начин со кој се обез-
бедува безбедна пловидба во пристаништето и 

2) да ги одржуваат во исправна состојба уре-
дите, опремата и знаците во пристаништето. 
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3. Пристаниште за сопствени потреби 

Член 22 
Пристаниште за сопствени потреби е приста-

ниште на организација на здружениот труд, друга 
самоуправна организација и заедница и орган на 
општествено^политргчка заедница кои го користат 
за задоволување на своите потреби. 

Член 23 
Пристаништето за сопствени потреби мора да 

има: 
1) обележено подрачје, 
2) длабочина на водениот (простор во приста-

ништето која не може да биде помала од газењето 
на пловниот објект и 

3) опрема за пристанување и врзување на плов-
ните објекти за користење на »пристаништето и за 
безбедна пловидба во пристаништето. 

Член 24 
Организацијата на здружениот труд, друга са-

моуправна организација и заедница и орган на оп-
штествено-политичката заедница кои вршат пре-
воз во езерската пловидба го уредуваат, одржуваат, 
и обележуваат пристаништето за сопствени потре-
би на начин со кој се обезбедува безбедна пло-
видба во пристаништето. 

Глава четврта 

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИСТАНИШТАТА 

1. Искористување 

Член 25 
Под искористување на пристаниште, во смисла 

на овој закон, се смета давање на услуги во пог-
лед на пристанувањето, заштитата на пловните об-
јекти од елементарни непогоди, товарање, истова-
рање и претоварање на стока и патници, одржу-
вање и изградба на пристаништето. 

Член 26 
Организацијата на здружениот труд, друга са-

моуправна организација и заедница која го иско-
ристува пристаништето отворено за јавен сообра-
ќај, врши услуги на сите корисници под еднакви 
услови, во согласност со општите услови на рабо-
тењето. 

Општите услови на работењето на пристаниш-
тето ги утврдува организацијата или заедницата од 
став 1 на овој член. 

Член 27 
Во пристаништето е забрането преземање ра-

боти кои ги доведуваат или можат да ги доведат 
во опасност животите и здравјето на луѓето, имо-
тот и пловните и други објекти во пристаништето 
или да им нанесат штета, а особено: 

— фрлање во вода цврсти, течни или гасовити 
материи, 

— држење во вода пловни плутни потопени об-
јекти, уреди, и постројки или други предмети и 

— веслање, рибарење и капење. 
Ако со самата работа на организацијата на 

здружениот труд, друга самоуправна организаци-
ја и заедница се предизвика таложење на отпадни 
материи кои го з а т р у п у в а ^ пристаништето, трошо-
ците за чистење на пристаништето ги сноси орга-
низацијата, односно заедницата која со својата ра-
бота го предизвикала затрупувањето. 

2. Надоместоци за користење на пристаништата 

Член 28 
Организацијата на здружениот труд, друга са-

моуправна организација и заедница кои го корис-
тат пристаништето отворено за јавен сообраќај 
имаат право на надоместок за услугите што им 
ги даваат на корисниците на пристаништето. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член ја утврдуваат висината на надоместокот за 
користење на пристаништата. 

Надоместокот за користење на одделни услуги 
може според природата на услугите да се утврди 
со договор. 

Член 29 
Надоместок за користење на пристаништето не 

плаќаат органите на управата за внатрешни рабо-
ти и народна одбрана и органите за безбедност на 
езерската пловидба за пловните објекти што ги 
користат за службени потреби. 

Глава петта 

ЧАМЦИ И ПЛОВНИ ИНСТАЛАЦИИ 

1. Утврдување на способноста за пловидба 

Член 30 
Чамците и пловните инсталации можат да се 

користат ако ги исполнуваат условите предвидени 
со овој закон и прописите донесени врз основа на 
овој закон. 

Утврдувањето на способноста за пловидба не се 
врши на спортските чамци без сопствен погон на-
менети за натпревар (кајак, кану и екив) и чамци-
те изработени од други материи до 3 метри дол-
жина без сопствен погон. 

Член 31 
На пловниот пат може да се користи чамец кој 

е способен за пловидба и пловна инсталација што 
ги исполнува условите за пловност. 

Способноста на чамецот и пловната инстала-
ција се утврдува со атест од производителот на ча-
мецот и пловната инсталација. 

Способноста за пловидба на чамецот и на шире-
ната инсталација кои немаат атест од производите-
лот од став 2 на овој член се утврдува со преглед. 

Прегледот од став 3 на овој член го врши оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на езерската пловидба или организација на 
здружениот труд што тој ќе ја овласти. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на езерската пловидба или организацијата 
на здружениот труд што тој ќе ја овласти, на има-
телот на чамецот и пловната инсталација му изда-
ва уверение за способноста на чамецот и половната 
инсталација за пловидба. 

Член 32 
За вршење на преглед заради утврдување спо-

собноста за пловидба на чамецот и пловната инста-
лација се плаќа надоместок. 

Висината на надоместокот ја утврдува општи-
ната. 

Член 33 
Способноста за пловидба на чамецот и плов-

ната инсталација се утврдува преку редовен и вон-
реден преглед. 

Со редовниот преглед се утврдува состојбата на 
трупот, уредите и опремата на чамецот, односно 
пловната инсталација и нивните пловни својства. 

Редовен преглед на чамец во зависност од не-
говата намена се врши: 

а) секоја година, ако се користи за јавен пре-
воз на патници, 

б) секоја втора година, ако се користи за ј а -
вен превоз на предмети и 

в) секоја петта година, ако се користи за пре-
воз на лица и предмети за сопствени потреби. 

Редовен преглед на пловна инсталација се врши 
секоја година ако пловната инсталација е во јав-
на употреба, а секоја петта година ако служи за 
рекреативни цели. 

Вонреден преглед на чамец и пловна инстала-
ција се врши: 

а) по хаварија или утврден недостаток кој вли-
јае врз способноста за пловидба на чамецот или 
пловната инсталација, 
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б) по извршена реконструкција или адаптаци-
ја на чамецот или пловната инсталација и 

в) ако чамецот или пловната инсталација не се 
употребуваат подолго од една година. 

Член 34 
Редовен и вонреден преглед на чамци и плов-

ни инсталации врши општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на езерската пловидба, 
односно организацијата на здружениот труд што 
тој ќе ја овласти. 

По извршениот преглед на имателот на чаме-
цот и пловната инсталација му се издава уверение 
за способноста за пловидба на чамецот и пловната 
инсталација. 

2. Баждарење 

Член 35 
Чамците подлежат на баждарење, освен чам-

ците наменети за спорт, разонода и рекреација. 
Баждарење ца чамците се врши за да се утвр-

ди носивоста, истиснината и најголемото дозволе-
но газење. 

Член 36 
Баждарењето на чамците се врши според тех-

ничките прописи и правилата на Југословенскиот 
регистар на бродовите. 

За извршеното баждарење се издава баждарска 
исправа. 

Член 37 
Баждарење на чамците се врши при утврдува-

њето на способноста за пловидба и ако е дојдено 
до промена во истиснината или носивости. 

Баждарењето го врши општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на езерската пло-
видба или организацијата на здружениот труд што 
тој ќе ја овласти. 

3. Техничко-експлоатациони услови 

Член 38 
Чамецот и пловната инсталација мораат да ги 

исполнуваат пропишаните техничко-експлоатацио-
ни услови. 

Под техничко-експлоатациони услови, во смис-
ла на овој закон, се сметаат условите кои пловни-
те објекти од став 1 на овој член мораат да ги 
исполнуваат, зависно од видот и намената. 

Техничко-експлоатационите услови ги пропи-
шува функционерот кој раководи со републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на сооб-
раќајот. 

4. Книги и исправи 

Член 39 
Чамците и пловните инсталации во пловидбата 

мораат да имаат: 
1) пловидбена дозвола, 
2) попис на посадата — за чамец наменет за 

јавен превоз и 
3) книга за работа — за чамец кој врши јавен 

превоз. 
Член 40 

Чамецот и пловната инсталација се (впишуваат 
во уписник за чамци и пловни инсталации (во на-
тамошниот текст: уписник) што го води општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
езерската пловидба. 

Во уписникот се впишуваат податоци за има-
телот на чамецот, пловната инсталација, податоци 
за техничките својства на опремата, подрачјето на 
пловидбата, извршените прегледи, ознаките и на-
мените. 

За чамец и пловна инсталација впишани во 
уписникот се издава пловидбена дозвола и регис-
тарска таблица. 

Пловидбената дозвола и регистарската табли-
ца ги издава општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на езерската пловидба. 

Член 41 
Формата и содржината на уписникот, пловид-

бената дозвола и регистарските таблици и начинот 
на водење на уписникот, односно издавањето на 
пловидбената дозвола и регистарските таблици ги 
пропишува функционерот кој раководи со репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот. 

Член 42 
Чамецот и пловната инсталација се бришат од 

уписникот по барање на имателот на пловниот 
објект. 

Имателот на пловниот објект е должен да под-
несе барање за бришење од евиденција на чаме-
цот, односно пловната инсталација од уписникот 
ако тој пловен објект е уништен, или станал не-
употреблив или отуѓен на правно или физичко 
лице, во рок од 10 дена од денот на настанувањето 
на било која од овие причини. 

За извршеното бришење на чамецот или плов-
ната инсталација од уписникот на подносителот на 
барањето му се издава потврда. 

5. П о с а д а 

Член 43 
Чамците мораат да имаат посада. 
Членовите на посадата мораат да бидат стручно 

оспособени за вршење на работите на чамците 
(стручна подготовка), да имаат општа здравствена 
способност и да имаат навршено 18 години. 

Поблиските прописи за . бројот и составот на 
посадата на чамЦите, за начинот на стекнување на 
стручната подготовка и програмата на стручниот 
испит, ги донесува функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
ботите на сообраќајот. 

Со прописот од став 3 на овој член ќе се утвр-
ди кои пловни инсталации ќе имаат членови на 
посадата. 

Трети дел 

ПРЕВОЗ ВО ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

Глава прва 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Превозот на лица и предмети во езерската пло-

видба (во натамошниот текст: превоз) може да би-
де: јавен превоз и превоз за сопствени потреби. 

Јавниот превоз на патници и предмети им е 
достапен на сите корисници под еднакви услови и 
се врши врз основа на договор за превоз. 

Јавниот превоз може да се врши во линиска и 
слободна пловидба. 

Превоз за сопствени потреби е превоз заради 
задоволување на сопствени потреби на имателот 
на пловниот објект. 

Член 45 
Јавен превоз може да врши организација на 

здружениот труд, друга самоуправна организација 
и заедница ако ги исполнува условите од овој за-
кон и ако се регистрира к а ј надлежниот суд според 
важечките прописи. 

Јавен превоз можат да вршат и граѓаните под 
услови пропишани со овој закон. 

Член 46 
Јавен превоз се врши со брод, чамец или скела. 
Јавен превоз може да се врши само со брод, 

чамец и скела кои, покрај условите утврдени со 
прописите за безбедноста на пловидбата ги испол-
нуваат и пропишаните техничко-експлоатациони 
услови. 
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Глава втора 

ЈАВЕН ПРЕВОЗ 

1. Јавен превоз во линиската пловидба 

Член 47 
Јавниот превоз во линиската пловидба се врши 

на одредени релации и по однапред утврдениот ред 
на пловидбата. 

Јавниот превоз во линиска пловидба се врши 
како локален превоз на подрачјето на општината 
или како меѓумесен превоз на подрачјата на пове-
ќе општини. 

Организацијата на локалниот линиски превоз 
ја уредува собранието на општината. 

Организацијата на меѓумесниот линиски превоз 
ја уредуваат собранијата на општините на чии под-
рачја се врши превозот. 

Член 48 
Редот на пловидбата, општите услови на прево-

зот и цената на превозот во езерската пловидба 
ги одредува организацијата на здружениот труд, 
друга самоуправна организација и заедница која 
врши превоз. 

Редот на пловидбата и цената на превозот се 
објавуваат во дневниот печат најдоцна осум дена 
пред почетокот на примената и мораат видно да се 
истакнат на пловниот објект и во пристаништето. 

Член 49 
Превозникот мора да се придржува на утврде-

ниот ред на пловидбата објавен и впишан во ре-
гистарот. 

Редот на пловидбата не може да се укине пред 
да истече времето на важење. 

По исклучок, редот на пловидбата може да се 
укине пред истекот на времето на неговото важе-
ње во случај на виша сила и во други вонредни 
случаи кои, независно од желбата на превозникот, 
го оневозможуваат вршењето на превозот подолго 
од два месеци. 

За запирањето на превозот или укинувањето на 
редот на пловидбата превозникот го известува ор-
ганот или организацијата која извршила впишу-
вање на редот на пловидбата во регистарот. 

Член 50 
Превозникот е должен да го прими на превоз 

секој патник или предмет, во границите на рас-
положливите места за патници, односно корисната 
носивост на пловните објекти, ако патникот и 
предметот ги исполнуваат условите за превоз пред-
видени со овој закон, а според посебните прописи 
не се исклучени од превоз. 

Превозникот е должен да го превезе багажот 
и рачниот багаж истовремено кога го превезува и 
патникот на кој му припаѓа багажот, во границите 
на просторот за сместување на багажот. 

Предметите кои не се рачен багаж не можат 
да се сместуваат во делот на пловните објекти за 
превоз на патници. 

Член 51 
Со пловниот објект во јавниот превоз, доколку 

со посебен пропис поинаку не е пропишано, не е 
дозволено да се превезуваат деца помали од 6 го-
дини старост без придружник, лица заболени од 
заразни болести, лица во пијана состојба, живот-
ни, лешеви, лесно запаливи материи, експлозивни, 
отровни, радиоактивни, нагризателни и заразни ма-
терии и органски пероксиди и други предмети кои 
поради своите особини можат да бидат штетни и 
опасни за безбедноста или здравјето на луѓето и 
можат да предизвикаат други штети, 

2. Јавен превоз во слободната пловидба 

Член 52 
Јавен превоз на патници и предмети во сло-

бодната пловидба е таков превоз за кој релацијата 
и другите услови за превоз се утврдуваат со дого-
вор меѓу превозникот и корисникот. 

Пловниот објект во слободната пловидба мора 
да ги исполнува пропишаните услови за пловниот 
објект во линискиот превоз. 

3. Јавен превоз кој го вршат граѓани 

Член 53 
Работните луѓе со личен труд и средства во 

сопственост на граѓани можат да вршат превоз на 
патници и предмети само во слободната пловидба 
(во натамошниот текст: граѓанин превозник). 

Член 54 
Граѓанинот превозник може да врши јавен пре-

воз со пловен објект со сопствен погон до 50 коњ-
ски сили и 50 тони носивост, односно пловен објект 
без сопствен погон до 50 тони носивост со кој лич-
но управува. 

Во вршењето на јавниот превоз граѓанинот пре-
возник може да користи и дополнителен труд од 
две лица кои ги исполнуваат условите за работа 
на пловниот објект. 

Член 55 
Граѓанинот превозник може да врши јавен пре-

воз само ако добие одобрение. 
Одобрението од став 1 на овој член на граѓа-

нинот превозник му го издава општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на езерската 
пловидба според местото каде што се врши пре-
возот. 

Одобрението од став 1 на овој член му се изда-
ва на граѓанинот превозник: 

1) ако е деловно способен, 
2) ако ги исполнува пропишаните услови во 

поглед на стручната подготовка од член 43 на овој 
закон и здравствените способности и ако има ов-
ластување за управување со пловниот објект кој 
го користи во вршењето на превозот, 

3) ако со правосилна судска пресуда не му е 
изречена мерката на безбедност — забрана за вр-
шење на превоз или одземање на овластувањето 
од точка 2 на овој став и 

4) ако има во споственост пловен објект кој ги 
исполнува пропишаните техничко-експлоатациони 
услови. 

Одобрението за вршење на јавен превоз се из-
дава на одредено и неодредено време. Ако одобре-
нието се издава на одредено време со рок на ва-
жење подолг од една година, мора пред истекот на 
рокот на важењето на одобрението да се поднесе 
барање за продолжување до органот од став 2 на 
овој член. 

Одобрението за вршење на јавен превоз се из-
дава на посебен образец и се впишува во регис-
тарот што го води органот на управата кој го издал 
одобрението за вршење на превоз. 

Формата и содржината на образецот и регис-
тарот од став 5 на овој член и начинот на водење 
на регистарот ги пропишува функционерот кој ра -
ководи со републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на сообраќајот. 

Член 56 
Граѓанинот превозник кој врши превоз на пат-

ници и предмети е должен да го прими на превоз 
секој патник и предмет во границите на располож-
ливите капацитети, доколку со одредбите на член 
51 од овој закон или други прописи не се исклу-
чени од јавниот превоз. 

Член 57 
Граѓанинот превозник ја одредува висината на 

надоместокот за услугите во јавниот превоз според 
должината на патот, односно тежината на предме-
тите според утврдениот ценовник. 
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Граѓанинот превозник е должен на видно место 
во пловниот објект да истакне ценовник за услу-
гите на превозот. 

На барање од корисникот на превозот, граѓа-
нинот превозник е должен да издаде потврда за 
висината на наплатената цена на превозот. 

Член 58 
Граѓанинот превозник може привремено да 

го запре вршењето на јавниот превоз ако за тоа 
добие одобрение од органот на управата кој му го 
издал одобрението за вршење на јавен превоз. 

Привременото запирање на превозот ќе се одоб-
ри на граѓанинот превозник: 

1) за време на болест, односно боледување, 
2) за време на користење на годишен одмор или 

отсуство по друг основ во траење од 40 работни 
дена во годината, 

3) за време на отслужување на воениот рок, 
воена вежба или вршење на јавни функции, 

4) за време на притвор или издржување на 
казна затвор во траења од шест месеци и 

5) за време на вадење на потонат пловен објект 
или поправка на пловниот објект. 

Привременото запирање на јавниот превоз од 
став 2 на овој член ќе се одобри се додека посто-
јат причините за спреченост, и тоа најдолго до 1 
година, а за случаите од точка 5 најдолго 90 дена. 
По исклучок во случаите од точките 1 и 3 од став 
2 на овој член, општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на езерската пловидба може 
да го продолжи овој рок додека постојат тие при-
чини. 

Одобрение за привремено запирање на јавниот 
превоз не е потребно ако прекинот не трае повеќе 
од седум дена во една година или за време на за-
мрзнување на пловниот пат што ја спречува пло-
видбата. 

За време на привременото запирање на прево-
зот граѓанинот превозник е должен одобрението за 
вршење на јавен превоз да го предаде на -органот 
кој го издал во рок од осум дена од денот на за-
пирањето на »превозот. 

Член 59 
Одобрението за вршење на јавен превоз изда-

дено на граѓанинот превозник престанува да важи: 
1) со одјава на вршењето на јавниот превоз, 
2) по сила на законот и 
3) по смртта на граѓанинот превозник. 
Вршењето на јавниот превоз може да се одја-

ви писмено или на записник ка ј општинскиот ор-
ган на управата кој го издал одобрението. 

Член 60 
Одобрението за вршење на јавен превоз прес-

танува да важи по сила на законот кога граѓани-
нот превозник: 

1) престане да ги исполнува условите од член 
55 став 3 на овој закон, 

2) поради издржување на казна затвор биде 
отсутен повеќе од шест месеци и 

3) не почне да го врши јавниот превоз во рок 
од 30 дена од денот на приемот на одобрението, 
или без одобрение го запре вршењето на тој пре-
воз подолго од 15 дена. 

Член 61 
Во случај на смрт на граѓанинот превозник, 

неговиот брачен другар, односно старателот на не-
говите малолетни деца може да продолжи со врше-
њето на јавен превоз преку работ ово дител, ако 
брачниот другар и малолетните деца на умрениот 
превозник немаат други приходи за издржување. 

Барањето за продолжување на вршењето на 
јавниот превоз во случаите од став 1 на овој член, 
брачниот другар, односно старателот на малолет-
ните деца на умрениот имател на одобрението мо-
ж е да го поднесе во рок од шест месеци од денот 
на смртта на имателот на одобрението. 

Член 62 
Јавен превоз може да се врши преку работово-

дител кој ги исполнува условите од член 55 став 
3 точките 1, 2 и 3 на овој закон. 

За вршење на јавен превоз преку работоводи-
тел потребно е одобрение од општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на езерската 
пловидба. 

Кон барањето за издавање на одобрение од 
став 2 на овој член се поднесува и извод од кни-
гата на умрените за смртта на граѓанинот превоз-
ник и доказ дека работоводителот ги исполнува 
условите за вршење на јавен превоз. 

Глава трета 

ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

Член 63 
Превоз за сопствени потреби може да врши 

имател на пловен објект, и тоа: 
1. Организација на здружениот труд, друга са-

моуправна организација и заедница и орган на 
општествено-пол(птичка заедница: 

а) кога превезува свои работници и други лица 
во врска со вршењето на својата дејност, односно 
работа и 

б) кога превезува предмети заради задоволува-
ње на своите потреби. 

2. Граѓаните кога вршат превоз за сопствени 
потреби. 

Како превоз на предмети што го врши орга-
низација на здружениот труд за задоволување на 
своите потреби се смета превозот на предмети што 
организацијата ги произвела, преработила или поп-
равила, купила или продала, дала или зела во за-
куп или примила на складирање ако складирањето 
е нејзина дејност. 

Како превоз на предмети што го врши граѓа-
нинот за сопствени потреби се смета превозот на 
предмети што во рамките на својата дејност гра-
ѓанинот ги произвел, преработил или поправил или 
за тие цели ги набавил и превозот на предмети за 
потребите на неговото домаќинство. 

Во превозот за сопствени потреби граѓанинот 
може да користи еден пловен објект со сопствен 
погон кој има до 10 патнички места или до 10 тони 
носивост, кој е негова лична сопственост и со него 
лично управува. 

За вршење на превоз за сопствени потреби 
граѓанинот е должен да поднесе пријава до оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на езерската пловидба. За поднесените прија-
ви се води евиденција и се издава потврда дека се 
исполнети со закон пропишаните услови за вршење 
на превоз за сопствени потреби. 

Член 64 
Како превоз за сопствени потреби, во смисла 

на член 63 од овој закон, се смета и превозот на 
лица со сопствен пловен објект или пловен објект 
земен под закуп што го вршат: 

1) угостителските организации на здружениот 
труд, одморалиштата и капалиштата кога ги пре-
везуваат корисниците на своите услуги, и 

2) туристичките организации кога врз основа 
на посебен договор превезуваат група туристи. 

Четврти дел 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Член 65 
Надзорот над безбедноста на езерската пловид-

ба го вршат републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на сообраќајот и општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на без-
бедноста на езерската пловидба. 

Член бб 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на безбедноста на езерската пловидба ги 
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врши сите рабати на безбедноста на езерската пло-
видба, освен работите кои со овој закон се ставени 
во надлежност на републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот. 

Член 67 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на сообраќајот се грижи за правилно ор-
ганизирање, вршење и унапредување на безбеднос-
та на езерската пловидба, а врши и други работи 
на безбедноста на езерската пловидба кои му се 
ставени во надлежност со закон. 

Член 68 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на сообраќајот, непосредно ги врши ра-
ботите од надлежност на општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на безбедноста на 
езерската пловидба кога: 

1) во вршењето на работите на органот на без-
бедноста на езерската пловидба постојат битни не-
достатоци, и 

2) во итни случаи кога поради одлагање може 
да настане опасност по животот, безбедноста на 
луѓето и имотот. 

Во случаите од точките 1 и 2 од став 1 на овој 
член републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на сообраќајот ќе го извести собранието 
на општината за преземањата на работите и мер-
ките на непосредната инспекција. 

Член 69 
Инспекцискиот надзор го опфаќа надзорот над 

примената на прописите со кои се уредува пловид-
бата, превозот и безбедноста на езерската пловид-
ба, искористувањето и работата на пристаништата 
и контролата на примената на прописите и општи-
те акти донесени врз основа на закон и други про-
писи на езерската пловидба. 

Член 70 
Инспектор за безбедност на езерската пловид-

ба може да биде лице со висока поморска школа 
или дипломиран бродомашински инженер со на ј -
малку 3 години работно искуство во струката или 
дипломиран сообраќаен инженер и дипломиран 
инженер од техничка струка со најмалку 3 години 
работно искуство и положен стручен испит. 

Начинот на полагањето и програмата за струч-
ниот испит од став 1 на овој член ги пропишува 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот. 

Член 71 
При вршењето на инспекцијата на пловидбата, 

инспекторот за безбедност на езерската пловидба 
мора да има пропишана легитимација со која се 
утврдува својството на инспектор. 

Инспекторот за безбедност на езерската пло-
видба е должен да носи пропишана службена обле-
ка за време на вршењето на службата. 

Содржината и формата на образецот на легити-
мацијата од став 1 на овој член, начинот на неј-
зиното издавање и бојата, бројот и ознаките на 
облеката од став 2 на овој член ги пропишува 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот. 

Член 72 
Работите на инспекцискиот надзор опфаќаат 

особено вршење надзор над: 
1) одржувањето и обележувањето на пловни-

те патишта и објектите на тие патишта; 
2) одржувањето на оперативните брегови во 

пристаништата, утврдувањето на нивната сигур-
ност за товарање и истоварување на патници и 
предмети и одржувањето на длабочините во прис-
таништата потребни за безбедна пловидба; 

3) изградбата на објекти на езерата и нивните 
брегови; 

4) пловните објекти во поглед на нивната спо-
собност за пловидба и исправност на нивните пос-
тројки, уреди и опрема што служат за безбедност 
на езерската пловидба и заштитата на човечките 
животи на пловните патишта; 

5) членовите на посадата на пловните објекти 
во поглед на исполнувањето на условите кои се 
однесуваат на нивниот број и состав, стручната 
подготовка, здравствената способност и другите 
услови пропишани со закон за одделни работни 
места на пловните објекти во поглед на вршење-
то на работите на тие објекти; 

6) одржувањето на редот во пристаништата; 
7) вршењето на превозот во езерската пло-

видба и 
8) правилната примена на правилата за пло-

видба. 
Член 73 

Во вршењето на инспекциските работи инспек-
торот за безбедност на езерската пловидба има пра-
во и должност да врши: 

1) преглед на пловниот пат во поглед на него-
вото одржување и обележување; 

2) преглед на објектите за безбедност на езер-
ската пловидба за пловниот пат во поглед на нив-
ната исправност и способност за безбедна пло-
ведба; 

3) преглед на изградбата на објекти што се 
градат на езерата и на нивните брегови заради 
утврдување дали работите се изведуваат во соглас-
ност со издадената согласност, односно одобрение 
и на начин со кој не се загрозува безбедноста на 
пловните објекти и пловидбата; 

4) преглед на оперативните брегови во поглед 
на исполнувањето на условите за безбедна пловид-
ба (длабочина, површина, стабилност и уредите за 
врзување); 

5) преглед на пловните објекти во поглед на 
нивната пловидбена способност, исправност на нив-
ните постројки, уреди и опрема, располагањето со 
пропишаните книги и исправи; 

6) преглед на посадата на пловните објекти во 
поглед на нивниот број и состав, здравствената спо-
собност и овластувањата за вршење на одредени 
работи на пловните објекти; 

7) контрола на пловидбата на пловните патиш-
та во поглед на придржувањето на пловидбвните 
прописи од страна на посадата на пловниот објект 
и посебните прописи со кои се утврдува пловид-
бата на пловните патишта и 

8) контрола на превозот на патници и предмети 
на пловидбата по езерата во поглед на придржува-
њето на пропишаните услови. 

За службените работи извршени при вршење-
то на инспекцијата, инспекторот за безбедност на 
езерската пловидба е должен да направи записник. 

Инспекторот за безбедност на езерската пло-
видба може во секое време да ги врши прегле-
дите наведени во став 1 на овој член. 

Член 74 
Ако инспекторот за безбедност на езерската 

пловидба при вршењето на инспекцискиот преглед 
утврди дека е сторена повреда на законот, односно 
дека одредбите од законот не се применети или не 
се правилно применети поради што настанале или 
можеле да настанат последици што ја загрозуваат 
пловидбата, ќе нареди со решение мерки за отстра-
нување на утврдените неправилности и ќе одреди 
рокови за нивно спроведување. • 

Член 75 
Ако утврдените неправилности не бидат отстра-

нети во определениот рок или ако утврдените не-
правилности се од таква природа да ја загрозуваат 
пловидбата, лицата, имотот или објектите, инспек-
торот за безбедност на езерската пловидба: 

1) ќе ја забрани пловидбата на пловниот об-
јект, 

2) ќе ја забрани употребата на оперативниот 
брег или негов дел, 
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3) ќе ја забрани пловидбата во пристаништето, 
4) ќе забрани натамошно изведување на рабо-

тите додека не се отстранат неправилностите, 
5) ќе ја забрани работата на организацијата на 

здружениот труд, друга самоуправна организација 
и заедница — вршење на превоз во езерската пло-
видба, ако во пропишаниот рок не ја усогласат 
својата работа со одредбите на овој закон. 

Ако утврдените недостатоци се од таква при-
рода да претставуваат непосредна опасност за пло-
видбата, лицата и имотот или објектите, 'инспекто-
рот за безбедност на езерската пловидба може да 
ја забрани пловидбата и употребата на објектот од 
став 1 на овој член и без издавање на претходна 
наредба за отстранување на утврдените недоста-
тоци. 

Член 76 
Инспекторот за безбедност на езерската пло-

видба може да ја забрани или ограничи пловид-
бата на пловниот објект, односно да го упати плов-
ниот објект во местото што ќе му се одреди во "слу-
ча ј пловниот објект да е загрозен (појава на мраз, 
опасност од пожар, загаденост на водата и слично). 

Инспекторот за безбедност на езерската пло-
видба е должен членот на посадата на пловниот 
објект да го исклучи од пловидбата кога ќе го за-
тече на пловниот објект во вршењето на работи за 
кои е овластен ако е очигледно дека членот на по-
садата е уморен или болен или е во психичка сос-
тојба да не е способен да ги врши работите, а ако 
е очигледно дека членот на посадата е под дејство 
на алкохол или опојни средства, ќе го исклучи од 
пловидбата. 

Член 77 
Ако инспекторот за безбедност на езерската 

пловидба во вршењето на инспекцискиот надзор 
над изградбата на објекти на езерата и на нивните 
брегови утврди дека работите се изведуваат без 
одобрение, односно спротивно на условите дадени 
во одобрението или на начин со кој^ се загрозува 
безбедноста на езерската пловидба, ќе му нареди 
на изведувачот на работите привремено да го запре 
натамошното изведување на тие работи, додека не 
прибави одобрение, односно додека не го усогласи 
изведувањето на тие работи со пропишаните ус-
лови. 

Член 78 
Имателите на пловните објекти, организациите 

на здружениот труд, други самоуправни организа-
ции и заедници и органи на општествено-пологич-
ните заедници кои го користат пристаништето, ор-
ганизацијата на здружениот труд, друга самоуп-
равна организација и заедница кои вршат превоз 
во езерската пловидба и граѓанинот превозник се 
должни на инспекторот за безбедност на езерска-
та пловидба да му даваат потребни известувања и 
да му дадат помош кога му е неопходна за извр-
шување на инспекциската работа. 

Петти дел 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице ако: 

1) не организира трајно вршење на контрола 
на безбедноста на пловидбата (член 6 став 1); 

2) не го отстрани потонатиот или насуканиот 
пловен објект или друг објект надвор од пловниот 
пат на брегот или во водениот простор на приста-
ништето (член 14 став 1); 

3) го користи пристаништето пред општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на езер-
ската пловидба да утврди дали се исполнети усло-
вите пропишани за безбедност на пловидбата во 
пристаништето (член 17 став 2); 

4) во пристаништето за јавен сообраќај или 
за сопствени потреби не ги одржува оперативните 
брегови и другите објекти, уредите и постројките, 

односно длабочините во пристаништето и уредите, 
опремата и знаците во пристаништето (член 21 точ-
ки 1 и 2 и член 24); 

5) не врши услуги на сите корисници под ед-
накви услови на работењето (член 26 став 1); 

6) во пристаништето презема работи кои мо-
жат да ги доведат во опасност животите и здрав-
јето на луѓето, имотот и пловните и други објек-
ти во пристаништето или им нанесе штета (член 
27 став 1) и 

7) врши јавен превоз, а не е регистрирана за 
таа дејност ка ј надлежниот суд (член 45 став 1). 

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице. 

Член 80 
Со парична казна од 5.000 до 70.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице ако: 

1) не води евиденција за податоците од зна-
чење за безбедноста на пловидбата и евиденција 
за несреќите на пловните објекти (член 9 ставови 
1 и 2); 

2) врши спречување на поставување сигнални 
знаци на пловниот пат, отстранување, засолнување 
или оштетување на сигналните знаци или засле-
пување на учесниците во пловидбата (член 11); 

3) користи пристаниште на начин со кој се заг-
розува безбедноста на пловидбата (член 19); 

4) користи чамец и пловна инсталација на кои 
не им е утврдена способноста за пловидба (член 
31 став 1); 

5) во пропишаниот рок не поднесе барање за 
бришење од уписникот на чамецот и плоганата ин-
сталација кога настапиле услови од член 42 став 2 
на »овој закон; 

6) јавен превоз врши со пловен објект кој не 
е наменет за таа дејност, односно со брод, ч&мец 
или скела кои не ги исполнуваат пропишаните тех-
ничко-експлоатациони услови (член 46 ставови 1 
и 2); 

7) врши превоз за сопствени потреби спротивно 
на условите пропишани во член 63 став 2 од овој 
закон; 

8) во определениот рок не го изврши решение-
то на инспекторот за безбедност на езерската пло-
видба (член 74) и 

9) на инспекторот за безбедност на езерската 
пловидба не му го даде бараното известување, не 
му дава помош и му пречи во вршењето на инспек-
цијата (член 78). 

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 81 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин ако: 
1) врши спречување на поставување сигнални 

знаци на пловниот пат, отстранување, засолнува-
ње или оштетување на сигналните знаци или за -
слепување на учесниците во пловидбата (член 11); 

2) во определениот рок не го отстрани потона-
тиот или насуканиот пловен објект или друг објект 
надвор од пловниот пат на брегот или во водениот 
простор на пристаништето (член 14 став 1); 

3) пристаништето го користи на начин со кој 
се загрозува безбедноста на пловидбата во приста-
ништето спротивно на пропишаниот ред во приста-
ништето (член 19 ставови 1 и 2); 

4) во пристаништето презема работи што можат 
да ги доведат во опасност животите и здравјето на 
луѓето, имотот и пловните и други објекти во прис-
таништето или им нанесуваат штета (член 27 
став 1); 

5) користи чамец и пловна инсталација на кои 
не им е утврдена, во поглед на изградбата и опре-
меноста, способноста за пловидба (член 31 став 1); 
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6) користи чамци кои не се баждарени (член 35); 
7) ©о определениот рок не поднесе барање за 

бришење од уписникот на чамецот и пловната ин-
сталација кога настаниле услови од член 42 став 2 
на овој закон; 

8) врши јавен превоз со пловен објект над доз-
волената носивост и јачина и ако на пловниот об-
јект користи дополнителен труд од лица кои не ги 
исполнуваат пропишаните услови (член 54 ставови 
1 и 2); 

9) врши превоз без одобрение (член 55 став 1); 
10) не прими на превоз патници и предмети кои 

не се исклучени од јавен превоз со член 51 од овој 
закон (член 56); 

11) за време на привременото запирање на пре-
возот не то предаде одобрението за вршење на пре-
воз на надлежниот орган во пропишаниот рок 
(член 58 став 5); 

12) врши превоз за сопствени потреби со пло-
вен објект кој има повеќе од 10 патнички места 
или повеќе од 10 тони носивост (член 63 став 4); 

13) не го пријави превозот за сопствени потре-
би на надлежниот општински орган (член 63 став 
5) и 

14) во определениот рок не го изврши реше-
нието на инспекторот за безбедност на пловидба-
та (член 74). 

Член 82 
Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок член од посада на пловниот об-
јект ако врши работа на пловниот објект под деј-
ство на алкохол (член 7). 

Член 83 

Со парична казна од 150 динари ќе се казни 
на лице место за црекршок старешината на плов-
ниот објект, односно лицето кое го заменува ако: 

1) го користи пристаништето на начин со кој 
се загрозува безбедноста на пловидбата во приста-
ништето и спротивно на пропишаниот ред во при-
стаништето (член 19 ставови 1 и 2); 

2) во пристаништето презема работи кои мо-
жат да ш доведат во опасност животите и здрав-
јето на луѓето, имотот и пловните и други објекти 
во пристаништето или им нанесат штета (член 27 
став 1) и 

3) на инспекторот за безбедност на езерската 
пловидба не му го даде бараното известување, не 
му даде помош или му пречи во вршењето на ин-
спекцијата (член 78). 

Член 84 
Со парична казна од 150 динари ќе се казни 

на лице место граѓанин превозник ако: 
1) врши пловидба со чамец, односно пловна ин-

сталација без пропишаните книги и исправи од 
член 39 на овој закон; 

2) врши пловидба со чамец без да ја има про-
пишаната стручна подготовка (член 43 став 2); 

3) превезува лица и предмети чиј превоз е за-
бранет (член 51) и 

4) не истакне на видно место оверен ценовник 
на услугите (член 57 став 2). 

Член 85 
Паричната казна од членовите 83 и 84 на овој 

закон ја наплатува инспекторот за безбедност на 
езерската пловидба. 

Ако сторителот на прекршокот за кој е про-
пишана казна на лице место од било која причина 
не ја плати казната на лице место, тоа може да го 
стори во рок од осум дена од денот кога е сторен 
прекршокот. 

Ако сторителот на прекршокот не ја плати па-
ричната казна во рокот од став 2 на овој член, 
инспекторот за безбедност на езерската пловидба 
против него ќе поднесе барање за покренување на 
прекршочна постапка. 

Шести дел 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 86 
Организациите на здружениот труд, други са-

моуправни организации и заедници кои го користат 
пристаништето и имателите на пловните објекти се 
должни да ја усогласат својата работа и општите 
акти со овој закон во рок од една година од денот 
на неговото влегување во сила. 

Член 87 
Поблиските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од една година од влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 88 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за користење на пристаниш-
тата на езерската пловидба („Службен весник на 
СРМ" број 45/73). 

Член 89 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

28. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО 

И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за заштита на Охридското, 
Преспанското и Дојранското Езеро, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 27 февруари 1980 година. 

Бр. 08-555 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕС-

ПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 

Член 1 
Во Законот за заштита на Охридското, Прес-

панското и Дојранското Езеро („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/77), во член 25 став 1 зборот „две" се 
заменува со зборот „три". 

Ч л ен 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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29. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, член 
1 став 2 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРИ" број 16/69), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОД-

НОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се разрешува од должноста претседател на Ре-
публичката комисија за односи со верските заед-
ници: 

Гога Николовски, поради заминување на нова 
должност. 

Се именува за претседател на Републичката 
комисија за односи со верските заедници: 

д-р Горѓи Цаца, републички секретар за пра-
восудство, и член на Извршниот совет. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-502 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

30. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 22, член 

338 став 1 алинеја 5 од Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 27 февруари 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СО-
ВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста член на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија: 

Гога Николовски, поради заминување на нова 
должност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-503 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

31. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕК-

РЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

За заменик републички секретар за економ-
ски односи со странство се именува: Методи Сми-

ленски, директор во Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Скопско поле" — погон „Агросервис" 
Маџари. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-504 Претседател 
27 февруари 1980 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

32. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕК-

РЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За заменик републички секретар за меѓународ-
ни односи се именува: Ахил Тунте, потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за меѓународни односи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-505 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

33. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 

338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и член 37 од Законот за 
општествениот правобранител на самоуправувањето 
(„Службен весник на СРМ" бр. 47/75), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 27 
февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

За помошници на Републичкиот општествен 
правобранител на самоуправувањето се именуваат: 

Перо Андоновски, 
Зејнел Беговиќ, и 
Тодор Аџисанков — помошници на Републич-

киот општествен правобранител на самоуправу-
вањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-506 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

34. 
Врз основа на член 90 став 2, а во врска со 

член 106 став 1 точка 1 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 
27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува од должноста судија на Окруж-
ниот суд во Скопје: Милорад Мартиновски, по не-
гово барање. 
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Разрешувањето се врши со важност од 1. III. 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-507 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

35. 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за 

судовите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОС-

НОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 
ШТИП 

Се разрешува од должноста постојан судија на 
Основниот суд на здружениот труд во Штип: Дра-
ги Танчев, по негово барање. 

Разрешувањето се врши со важност од 1. III. 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-508 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

36. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за ф и -

нансирање на изградбата, одржувањето и рекон-
струкцијата на патиштата („Службен весник на 
СРМ" бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 27 февруари 1980 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1980 
ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
изградба, одржување и реконструкција на патишта-
та во 1980 година, нивниот распоред и начинот на 
користење. 

II 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата во 1980 година се утвр-
дуваат во износ од 2.125,6 милиони динари и се 
обезбедуваат од: 

(во милиони динари) 

1. Републички средства (постојани из-
бори) 
— од надомест за погонско гориво 
— од надомест за регистрација 
— од такси на странски моторни во-

зила 
2. Средства од јавен заем 
3. Средства на општини (за експропри-

јација) 

666,7 
200,2 

55,0 

4. Кредит од Меѓународната банка за 
автопат 55,0 

5. Кредит од Меѓународната банка за 
други патишта (X заем) 440,0 

6. Кредит од Европската инвестициона 
банка 50,0 

7. Кредит од градежни организации 578,7 

Вкупно: (1-7) 2.125,6 

III 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција ќе се користат: 

1. Финансиска обврска од Про-
грамата за 1979 година 

2. За изградба и реконструкци-
ја на патни правци 
2. 1. Куманоео-Скопје-Т. 

241,9 

Велес 24,0 24,0 383,0 
2. 2. Гевгелија-траница со 

24,0 

Грција 5,0 5,0 98,9 
2. 3. Берово-Струмица - 10,0 10,0 71,3 
2. 4. Крушево-Кривогаштани 8,0 8,0 94,0 
2. 5. М. Брод-Белица 24,0 24,0 100,0 
2. 6. Тработивиште-Пехчево 18,0 18,0 92,3 
2. 7. Тетово-Гостивар 18,0 18,0 75,0 
2. 8. Охрид-Пештани 10,0 10,0 40,0 
2. 9. Куманово-Овети Николе 5,0 5,0 42,2 
2.10. Миладиновци-Штип 

(Струмица) 49,0 4,0 102,4 
2.11. Прилеп-Битола 33,0 14,5 100,0 
2.12. Битола-Охрид 63,0 — 90,0 
2.13. Куманово-Ранковци 30,0 15,0 150,0 
2.14. Расимбегов Мост — 

Витолиште 15,0 15,0 34,0 
Вкупно: (1-2) 312,0 170,5 1.715,0 

3. Одржување на патната мрежа 
3.1. Редовно одржување 73,3 

Рутинско одржување, прегледно-интер-
вентна служба и обнова на хоризон-
тална сигнализација 

3.2. Зимско одржување 35,7 

3.3. Периодично и инвестиционо одржу-
вање 99,5 

Зајакнување, изградба и санација на 
објекти, уредување и изградба на пар-
киралишта, поставување на сообраќај-
на сигнализација 

3.4. Оперативна резерва, елементарни не-
погоди и друго 6,9 
Вкупно: (3.1. 3.4.) 215,4 

4. 

5. 

Студии и проектирање 
Изработка на економско'-техничка до-
кументација, студии, проектирање, 
броење и анкетирање на сообраќајот 
Обврски по кредити 
Отплата на ануитети 

921,9 6. Експропријација на земјиштето и оп-
рема со средства на општини и со 
средства на Советот за патишта 

7. Редовна дејност на Стручната служба 
8. Санација на штетите настанати како 

последица на поплавите од ноември 
1979 година 50,0 

30,0 

36,1 

55,1 

36,6 
17,4 

50,0 
Вкупно (1-8) 2.125,6 
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IV 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција се даваат без обврска за враќање. 
Средствата од став 1 на овој дел ќе се употре-

бат за намените предвидени во оваа програма врз 
основа на договори што се склучени или ќе ги 
склучи Советот за изградба, одржување и рекон-
струкција на патиштата со работни организации 
кои изведуваат работи на патиштата. 

Оваа финансиска програма влегува во сила ос-
миот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-573 
27 февруари 1980 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. 

37. 
Врз основа на член 9 од Законот за наградата 

на Антифашистичкото веќе на народното осло-
бодување на Југославија („Службен лист на СФРЈ" 
број 49/79), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА 

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА 
АВНОЈ 

За членови и заменици на членовите на Одбо-
рот за Наградата АВНОЈ се избираат: 

Хисен Рамадани, за член, потпретседател на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 

Иќмет Кривца, за заменик член, потпретседа-
тел на Стопанската комора на Македонија, 

Матеја Матевски, за член, претседател на Ре -
публичката комисија за културни врски со стран-
ство, 

Борис Вишински, за заменик член, уредник на 
„Културен живот" — Скопје, 

д -р Борис Каранфилски, за член, редовен про-
фесор на Медицинскиот факултет во Скопје, и 

Емин Илхами. за заменик член, директор на 
Театарот на народностите во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-509 
27 февруари 1980 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лактова, е. р. 

38. 
Врз основа на член 142 од Законот за средно-

то образование („Службен весник на СРМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА 
КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ — МАРКО" 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Центарот за образо-
вание на кадри за безбедност и општествена само-
заштита „Елисие Поповски — Марко" во Скопје, 
поради истек на мандатот: 

Павле Игновски, 
Симо Ивановски и 
Тосум Пахуми. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозашти-
та „Елисие Поповски — Марко" во Скопје: 

Наум Пејов, претседател на Координационото 
тело за општествена самозаштита при Собранието 
на СР Македонија, 

Сали Емин, член на Секретаријатот на Прет-
седателството на Р К ССРНМ и 

Насе Стаменковски, секретар на СВР — К у -
маново. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-510 
27 февруари 1980 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

39. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за органи-
зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 42/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 февруари 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВО-

ДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
индивидуален работоводен орган на Заводот за во-
достопанство на СР Македонија, се именуваат: 

Никола Горичан, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Македони-
ја и 
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Петар Митев, делегат во Соборот на општините 
на Собранието на СР Македонија, потпретседател 
на Собранието на Општина 'Гитов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-511 
27 февруари 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

40. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Ошптествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТИТЕ И СОБИРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ 
ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат и именуваат претставници на 
општествената заедница во: 

1. Работничкиот совет на ООЗТ Здружени ин-
ститути: 

Се разрешуваат: 
Петар Јаневски, 
Милован Шиковски и 
прим. д-р Диме Нешков. 
Се именуваат: 
Борис Гичев, директор на Секторот за развој 

при Топилницата за цинк и олово „Злетово" — 
Титов Велес, 

Љупчо Исј ановски, член на Претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Македонија, врабо-
тен во „Рудници и железарница — Скопје" во 
Скопје и 

Шуко Авдовиќ, самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ. 

2. Работничкиот совет на ООЗТ Институт за 
трансфузиологија и хематолог^ а: 

Се разрешуваат: 
Рахман Бесини, 
Горѓи Чирков и 
Душко Арсовски. 
Се именуваат: 
Димитар Смугревски, секретар на Републич-

киот совет за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата, 

Драган Стошиќ, член на Извршниот одбор на 
Републичката заедница за насочено образование на 
работа во ГО „Бетон" — Скопје, и 

Ариф Шаким, потпретседател на Соборот на 
месната заедница на Собранието на Општина Гази 
Баба — Скопје. 

3. Советот на ООЗТ Кардиологија: 
Се разрешуваат: 
Томе Захов, 
д-р Верољуб Василевски и 
Александар Балабановски. 
Се 'именуваат: 
Неџат Идризи, секретар на СИЗ за култура на 

Општина Тетово, 

д-р Борис Павлов, вработен во Медицинскиот 
центар во Струмица и 

Благој Михов, виши советник во Извршниот 
совет на Собранието на СРМ. 

4. Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Клиника за неврологија: 

Се разрешуваат: 
Пахуми Рамазан, 
Светлана Додевска и 
д -р Михаил ^ланчевски. 
Се именуваат: 
Борче Ламбевски, член на Советот на Репуб-

ликата, 
д-р Љубомир Василев, специјалист по урологи-

ја во Клиниката за хируршки болести во Скопје и 
прим. д-р Ратко Темеловски , вработен во За -

едницата за здравство и здравствено осигурување 
на град Скопје. 

5. Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Институт за клиничка биохемија: 

Се разрешуваат: 
д-р Милка Божинова, 
инж. Драшко Исаевски и 
Лазе Јуруковски. 
Се именуваат: 
Ж а р к о Тројачанец, член на Советот на Соју-

зот на синдикатите на Македонија, лекар во Вое-
ната болница — Скопје, 

Бранко Калиников, помошник на главниот 
уредник на весникот „Вечер" — Скопје и 

Крсте Ивановски, заменик на секретарот на 
ОК СКМ Карпош — Скопје. 

6. Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Гастроентерохепатологиј а: 

Се разрешуваат: 
Митко Велков, 
д-р Ксенија Груева — Беговиќ и 
Трајче Леков. 
Се именуваат: 
Живко Мартиновски, секретар на Општестве-

но-политичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Томе Треневски, делегат во Соборот на општи-

ните на Собранието на СРМ, секретар на ОК на 
ССРНМ Гази Баба — Скопје и 

прим. д-р Стеван Николовски, специјалист по 
интерна медицина во Здравствениот дом во Скопје. 

7. Собирот на Работната заедница во ООЗТ 
Пулмоа л ерго логиј а: 

Се разрешуваат: 
Лазо Чадиевски, 
Бранко Босиљанов и 
Мите Митревски. 
Се именуваат: 
д-р Смилка Ќофкарова, педијатар во ООЗТ 

Детска пнеумофизиологија при Градската општа 
болница — Скопје, 

инж. Младен Мисајловски, вработен во „Ју-
гохром" — Јегуновце и 

Младен Куновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во 
„Алкалоид" — Скопје. 

8. Собирот на Работната заедница на Поли-
клиниката за згрижување на ургентни интернис-
тички случаи и Клиника за токсикологија: 

Се разрешуваат: 
Исмет Исмаил, 
д -р Борис Герасимовски и 
Владо Гоговски. 
Се именуваат: 
Стојмен Величковски, општествено-политички 

работник при РО на СЗБ од НОВ на Македонија, 
Михајло Николовски, член на Извршниот совет 

на Собранието на Општина Центар — Скопје и 
Крсте Атанасовски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СР Македонија, вра-
ботен во „Феротурист" — Скопје. 

9. Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Ендокринологија и болести на метаболизмот: 

Се разрешуваат: 
Пеза Рахман, 
Тодор Јавановски и 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 



Стр. 158 — Бр. 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 12 март 1980 

Киро Данаилов. 
Се именуваат: 
Весел Рамизи, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на Општина Куманово, 
д-р Атанас Малинов, специјалист по интерна 

медицина во Здравствениот дом на железничарите 
на Скопје и 

Живко Тодоровски, самостоен референт во 
Трговското претпријатие „Ангро гума и кожи" — 
Скопје. 

10. Собирот на Работната заедница на ООЗТ 
Клиника за ревматологија: 

Се разрешуваат: 
Јелена Мандиќ, 
Димче Димитриевски и 
Драган Коцев. 
Се именуваат: 
Миодраг Сајковски, управник на Амбулантата 

на „Битпазар" — Скопје, 
Димитар Алексов, претседател на Републичкиот 

одбор на „Црвениот крст" на Македонија и 
Смиља Бојаџиева, педагог во Училишниот ме-

дицински центар „Доктор Панче Караѓозов" — 
Скопје. 

11. Советот на ООЗТ Клиника за детски бо-
лести: 

Се разрешуваат: 
Цвета Филипова, 
Мира Сотировска и 
Селмани Шефик. 
Се именуваат: 
д-р Александар Ивановски, педијатар во Ме-

дицинскиот центар во Куманово, 
Славица Мирчева, директор на Заводот за уна-

предување на предучилишното и основното обра-
зование и воспитување во Кавадарци и 

Мунир Љумани, претседател на Општествено-
политичкиот собор на Општина Центар — Скопје. 

12. Советот на ООЗТ Клиника за хируршки бо-
лести: 

Се разрешуваат: 
Михајло Мугрешански, 
Мицко Русковски и 
д-р Димитар Трпеновски. 
Се именуваат: 
д-р Јанко Обочки, директор на Градската бол-

ница во Скопје, 
Ванко Павловски, заменик јавен обвинител на 

град Скопје и 
Никола Митевски, член на Претседателството 

на Сојузот на борците од НОВ на Македонија. 
13. Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски 

болести: 
Се разрешуваат: 
Хаме Садо, 
д-р Борче Ивановски и 
д-р Олга Шендова. 
Се именуваат: 
Димче Димитриевски, член на Претседателство-

то на РО на СЗБ од НОВ на Македонија; 
Владо Милевски, претседател на СИЗ за здрав-

ство и здравствено осигурување на Општина Цен-
тар во Скопје и 

прим. д-р Марија Димитријевиќ — Алексова, 
специјалист по физикална медицина и рехабили-
тација во Републичкиот завод за медицинска ре-
хабилитација во Скопје. 

14. Советот на ООЗТ Клиника за нервни и ду-
шевни болести: 

Се разрешуваат: 
Павле Рибарски, 
д-р Круме Соколовски и 
Блажо Петковски. 
Се именуваат: 
Јовица Поповски, директор на СИЗ за врабо-

тување во Куманово, 
Љупчо Поповски, социјален работник во Цен-

тарот за социјална работа во Тетово и 
д-р Живко Белковски, специјалист за нервни 

и душевни болести во Специјалната болница за 
нервни и душевни болести „Бардовци" — Скопје. 

15. Советот на ООЗТ Клиника за инфективни 
болести: 

Се разрешуваат: 
д -р Џавид Алај беговски, 
Коста Гацев и 
д-р Душко Панев. 
Се именуваат: 
Димитар Стојчев, судија на Уставниот суд на 

Македонија во пензија, 
д-р Анте Крстевски, лекар во Поликлиниката 

Букурешт во Скопје и 
д-р Б л а ж е Смилевски, претседател на СИЗ за 

здравство и здравствено осигурување на Општина 
Карпош во Скопје. 

16. Советот на ООЗТ Клиника за кожни и ве-
нерични болести: 

Се разрешуваат: 
Буладин Буладинов, 
Тихомир ѓорѓиоски и 
Мирјана Атанасова. 
Се именуваат: 
Месут Сулејмани, делегат во Соборот на оп-

штините на Собранието на СРМ, 
Љубица Чонева, потпретседател на РСИЗ за со-

цијална заштита, вработена во Републичкиот за-
вод за социјални прашања и 

д-р Нада Белкова, специјалист по кожно-вене-
рични болести во Здравствениот дом — Скопје. 

17. Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и 
грло: 

Се разрешуваат: 
Ратка Илиевска, 
Јован Струмениковски и 
Ристо Савевски. 
Се именуваат: 
Иљами Абаз, член на Извршниот одбор на 

РСИЗ за пензиско и инвалидско осигурување, про-
фесор во Гимназијата „Зеф Љуш — Марку" во 
Скопје. 

Михајло Ивановски, член на Советот на Репуб-
ликата и 

Коста Петров, помошник на републичкиот сек-
ретар за труд. 

18. Советот на ООЗТ Клиника за очни болести: 
Се разрешуваат: 
Павлина 3игова, 
Атанас Глигоров и 
Мице Димевски. 
Се именуваат: 
д-р Димитар Котевски, делегат во Соборот на 

општините на Собранието на СРМ, 
д-р Миле Миланов, началник во Службата за 

општа медицина при Здравствениот дом во Скопје и 
Љупка Шукарева, стручен соработник во Ре-

публичкиот завод за унапредување на социјалните 
дејности во Скопје. 

19. Советот на ООЗТ Клиника за гинекологија 
и акушерство: 

Се разрешуваат: 
Ратка Крстевска, 
д-р Димче Марковски и 
Божана ѓорѓевска. 
Се именуваат: 
Ленче Тасева, секретар на Конференцијата за 

општествена активност на жените во Македонија, 
прим. д-р Михајло Ефремов, педијатар и спе-

цијалист по социјална медицина со организација 
на здравствена служба во Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца при Здравствениот дом 
во Скопје и 

Захарица Мицкова, виша медицинска сестра 
во ООЗТ Гинекологија и акушерство при Градска-
та општа болница во Скопје. 

20. Советот на ООЗТ Институт за радиологија 
и онкологија: 

Се разрешуваат: 
Дургут Едиповски, 
д-р Томе Дариевски и 
Никола Гашовски. 
Се именуваат: 
Мусли Кемал, член на Советот на Републи-

ката, 
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Цвета Наумовска, претседател на СИЗ за здрав-
ство и здравственото осигурување во Општината 
Чаир во Скопје и 

д-р Јосиф Јосифовски, советник во Републич-
киот секретаријат за здравство и социјална поли-
тика. 

21. Советот на Работната заедница на ООЗТ 
Клиника за макси лофаци јална хирургија: 

Се разрешуваат: 
д-р Ибраим Асани, 
Боро Ефремов и 
д-р Лазо Елезовић 
Се именуваат: 
Сан. пол. прим. д-р Димитар Поп Николов, вра-

ботен во Воената болница — Скопје, 
Наум Спировски, потпретседател на Извршниот 

одбор на СИЗ за здравство и здравствено осигу-
рување на Општината Центар во Скопје и 

Тодорка Спасова, потпретседател на Ошнтест-
вено-политичкиот собор на Собранието на Општи-
ната Гази Баба — Скопје, на работа во „Македон-
ски фолклор" — Скопје. 

22. Советот на ООЗТ Стоматолог^ а: 
Се разрешуваат: 
прим. д-р Димитар Поп Николов, 
Мехмед Керимовски и 
д-р Мирослав Мешков. 
Се именуваат: 
прим. д-р Мирослав Мешков, специјалист сто-

матолог во Медицинскиот центар во Титов Велес, 
д-р Градимир Чаневски, специјалист стомато-

лог во Здравствениот дом — Скопје и 
Јегени Бесник, претседател на ИО на СИЗ за 

социјална заштита на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-512 
27 февруари 1980 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

41. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Технолошки факул-
тет во Скопје 

Кирил Петров, по негово барање, поради пре-
зафатеност на работното место. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје 
се именува: 

инж. технолог Јордан Хаџипанзов, на работа 
во ООЗТ Базни хемикалии при ОХИС во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-513 
27 февруари 1980 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

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

Претседател 
на Отптествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

42. 
Врз основа на член 26 од Законот за музејска-

та дејност („Службен весник на СРМ" број 25/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЛАПАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУ1т: НА АРХЕО-
ЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ВО СКОП-

ЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ ѕ 
Се дава согласност на Одлуката на Собирот на 

работните луѓе на Археолошкиот мVзе^ на Маке-
донија со која за индивидуален работоводен от>тат» 
на Музејот е избран: Саржо Саржовски, досегашен 
директор на Археолошкиот музеј на Македонија 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-514 
27 февруари 1980 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

43. 
Врз основа на член 9-6 од Законот за пренесу-

вање на средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 
и 41/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 27 февруари 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИН-

ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
За намирување на обврските на Социјалистич-

ка Република Македонија, според Законот за пре-
земање на обврските на републиките и автоном-
ните покраини за враќање на ануитетите по кре-
дитите дадени на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово од средствата на Фондот на Феде-
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рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот до 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ" број 36/79), што се прес-
метуваат до крајот на 1979 година, а достасуваат 
на 1 јануари 1980 година и на ануитетите што се 
пресметуваат до крајот на 1,980 година, а достасу-
ваат на 1 јануари 1981 година, ќе се користи дел 
од средствата на Републиката за инвестиции во 
стопанството. 

Висината на средствата од став 1 на овој член 
ќе се утврди меѓу Федерацијата и републиките и 
автономните покраини. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

вратат на начин и услови што ќе се утврдат со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година и ќе се користат за намените 
утврдени со Законот за пренесување на средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството на организациите на 
здружениот труд. 

Член 3 
Спроведувањето на оваа одлука ќе го изврши 

Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-572 
27 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

44. 
Врз основа на член 19 од Законот за сценско 

уметничка дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 

I. Се именува за вршител на должноста инди-
видуален работоводен орган на Македонската фил-
хармонија за време од шест месеци 

— Кочаров Иван, кларинист во Македонската 
филхармонија. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-249/1 
31 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

45. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на член 23-а 
од Правилникот за распределба на чистиот доход 
и за распределба на средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка, донесен од работници-
те во Централното основно училиште „Јордан Ха-
џи Константинов — Џинот" во Титов Велес, со ре-
ферендум на 26 декември 1977 година, на основа 
членот 433 од Уставот на СР Македонија и алине-

јата 2 на член 15 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 17 јануари 1980 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 23-а од Пра-
вилникот за распределба на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка, донесен од работниците 
во Централното основно училиште „Јордан Хаџи 
Константинов — Џинот" во Титов Велес, со рефе-
рендум на 26 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиш-
те „Јордан Хаџи Константинов — Џинот" во Ти-
тов Велес на начинот определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 112/79 донесено на седницата од 15 ноем-
ври 1979 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на оспорената одредба од 
актот означен во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што пред Судов осно-
вано се постави прашањето за согласноста на ста-
вот 2 на член 23-а од правилникот на училиштето 
со начелото на наградување според трудот, како и 
со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во 
текот на претходните испитувања и на седницата, 
Судов утврди дека во неговиот член 23 е претста-
вена табелата број 3 во која е извршено вредну-
вањето на наставночвоспитните работи и работни 
задачи. Вреднувањето е извршено на начин што за 
определени дејствија кои ги сочинуваат овие рабо-
ти и работни задачи се предвидени временски еди-
ници во рамките на четириесет и двочасовната ра -
ботна недела и соодветен број на бодови како ме-
рила за нивно извршување. Меѓутоа, за наставата, 
како едно од најважните дејствија што е содржано 
во овие работи и работни задачи во оваа табела, 
не се предвидени бодови. Ова е сторено во оспоре-
ниот член 23-а од правилникот според кој за одр-
ж а н школски час учителот добива 10 бода, настав-
н и о т 12 и професорот 14 бода. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиште 
можат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултет — педагошка група и педагошка акаде-
мија — отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Наставници по пред-
метна настава во основното училиште, според ста-
вот 2 од истиот член од означениот закон, можат 
да бидат лица што завршиле еднопредметна или 
двопредметна соодветна група за образование на 
наставници на факултет, висока школа, ликовна 
академија, музичка академија, педагошка акаде-
мија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста 
на работите и работните задачи, има значење во 
системот на распределбата на средствата за лич-
ните доходи, така што за работите и работните за-
дачи за кои е предвиден цовисок степен на стручна 
подготовка, значи за кои се смета дека се посло-
жени, оправдано е од гледиштето на начелото на 
наградување според трудот да се предвидува пови-
соко мерило по основот сложеност во однос на ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
низок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во 
случаите кога за вршење на одредени работи и ра -
ботни задачи се предвидени повеќе степени на 
стручна подготовка, вреднувањето на тие работи 
се врши според нивната сложеност а не според 
подготовката што ја има конкретниот работник. 
Имено, ако за вршењето на одредени работи и ра-
ботни задачи алтернативно се утврдени повеќе сте-
пени на стручна подготовка тоа значи дека сло-
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женоста на тие работи и работни задачи е таква 
да може со успех да ги врши секој од работни-
ците што има еден од утврдените степени на струч-
на подготовка. Поради тоа Судов смета дека при 
вреднувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, кога е во прашање еднаква сложе-
ност на работите и работните задачи и кога со за-
кон е утврдено деко со било кој од предвидените 
степени со успех ќе се изведува наставата, мора да 
се поаѓа од единствени мерила за вреднување на 
основот сложеност затоа што стручната подготов-
ка е основен елемент за одредување стапените на 
сложеноста на работите и работните задачи. На 
овој начин не се обезвреднува значењето и вли-
јанието на стручната подготовка во развиен сис-
тем на основи и мерила за распределба на сред-
ствата за личните доходи според вложениот труд 
од причина што доколку работникот со повисок 
степен на стручна подготовка при утврдувањето на 
конкретните резултати постигнати во работата, по-
каже дека работите и работните задачи ги извршил 
со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш 
тоа треба да се одрази и на неговиот конечен ли-
чен доход. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од 
правилникот на училиштето е различно вреднуван 
училишниот час, што се должи само на степенот 
на стручната подготовка на наставниот , иако сло-
женоста на работите и работните задачи на нас-
тавниците во чии рамки е и изведувањето на учи-
лишниот час, по правило е иста, и со оглед на тоа 
што не се утврдени мерила што би ја изразувале 
сложеноста на овие работи и работни задачи, Су-
дов утврди дека ставот 2 на член 23-а од правил-
никот не е во согласност со начелото на награду-
вање според трудот утврдено во членот 22 од Ус-
тавот на СР Македонија, а разработено во ставот 1 
на член 126 од Законот за здружениот труд и е во 
спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од За-
конот за основното воспитание и образование. 

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

У. бр. 112/79 
17 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
98. 

Поаѓајќи од начелата на социјалистичкиот ху-
манизам, солидарноста и заемноста, а Заради спро-
ведување на задачите во областа на социјалната 
заштита утврдени во Резолуцијата за политиката 
на остварувањето на Општествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија за периодот 
1976 до 1980 година во 1980 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 42/79), Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Скоп-
је, општинските самоуправни интересни заедници 
за социјална заштита, собранијата на општините 
и Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, учесници во договорот, 
врз основа на член 139 и 142 од Уставот на СРМ, 
член 579 од Законот за здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 53/76) и член 14 од Законот 
за социјална заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/78), склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

ВО 1980 ГОДИНА 
Член 1 

Со овој општествен договор, учесниците во до-
говорот го усогласуваат и обезбедуваат неопход-
ното ниво на обезбедување и задоволување на ос-
новните права од социјалната заштита, ги усог-
ласуваат изворите на средствата за тие потреби, 
висината на средствата што ќе се издвојуваат за 
обезбедување и задоволување на основните права 
од социјалната заштита и ги утврдуваат условите 
и начинот на обезбедување средства на општин-
ските самоуправни интересни заедници за социјал-
на заштита кои не се во состојба да го обезбедат 
остварувањето на утврдените стандарди на основ-
ните права од социјалната заштита. 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласија, за изед-

начување на неопходното ниво на обезбедување и 
задоволување на утврдените стандарди на основ-
ните права од социјалната заштита во 1980 година, 
средства да се обезбедуваат од изворните прихо-
ди на општинските самоуправни интересни заед-
ници за социјална заштита (општински заедници) 
— од придонесот од доходот на основните органи-
зации на здружениот труд. 

За намената од став 1 на овој член средства 
обезбедува и Републичката самоуправна интересна 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

заедница за социјална заштита — Скопје (Репуб-
личка заедница) под услови утврдени со овој оп-
штествен договор. 

Член 3 
Поаѓајќи од потребата за еднакво оптоварува-

ње на доходот на основните организации на здру-
жениот труд учесниците во договорот се согласија 
висината на средствата што се издвојуваат од до-
ходот на основните организации на здружениот 
труд за обезбедување на основните права од со-
цијална заштита на .ниво на општина да се утвр-
дува со примена на калкулативна стапка од 0,30. 

Средствата што општинските заедници ќе ги 
остварат на начин утврден во став 1 на овој член 
учесниците во договорот се согласија општинските 
заедници да ги наменат првенствено за обезбеду-
вање на основните права од социјалната заштита, 
а потоа за обезбедување на другите права од соци-
јалната заштита и за други потреби. 

Член 4 
Учесниците во договорот се согласија на оп-

штинските заедници кои во согласност со член 3 
на овој општествен договор не ќе можат да оства-
рат доволно средства за обезбедување остварува-
њето на утврдените стандарди на основните права 
од социјалната заштита Републичката заедница да 
им обезбедува средства за таа намена на начин 
утврден со овој општествен договор. 

Член 5 
Учесниците во договорот се согласија Репуб-

личката заедница да им обезбедува средства на оп-
штинските заедници од член 4 на овој општествен 
договор по 1/12, во вид на аванс СОКОЈ месец, од 
предвидените износи во Прегледот на планираните 
средства за обезбедување на основните права по 
општински самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита за 1980 година. 

Прегледот од став 1 на овој член е составен 
дел на овој општествен договор. 

Член 6 
Учесниците во договорот се согласија средст-

вата обезбедени од Републичката заедница општин-
ските заедници да ги користат исклучиво за на-
мената утврдена во член 4 на овој општествен до-
говор и за тоа да доставуваат тримесечни извеш-
таи до Републичката заедница во рок од 15 дена 
по истекот на тримесечје^ . 

3 
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Извештаите од став 1 на овој член треба да 
содржат: 

— вкупен број на корисниците на основните 
права од социјалната заштита и одделно за секое 
основно право; 

— вкупно средства за обезбедување на основ-
ните права од социјалната заштита и одделно за 
секое основно право; 

— вкупно средства што ги обезбедува општин-
ската заедница од придонеси од доходот на основ-
ните организации на здружениот труд за обезбеду-
вање остварувањето на основните права од соци-
јална заштита и средствата со кои партиципираат 
корисниците на социјалната заштита, односно нив-
ните роднини. 

Член 7 
Учесниците во договорот се согласија Репуб-

личката заедница да го следи реализирањето на 
средствата доделени на општинските заедници спо-
ред одредбите на член 4 и 5 на овој општествен 
договор и врз основа на тримесечните извештаи од 
општинските заедници да ја определува висината 
на месечниот аванс на средствата за истите за на-
редното тримесечје, а на крајот од годината да 
изврши конечна пресметка. 

Член 8 
Учесниците во договорот се согласија обезбе-

дувањето на средствата за изедначување на неоп-
ходното ниво на обезбедување и задоволување на 
основните права од социјална заштита под усло-
ви и начин утврден со член 4 и 5 од овој опште-
ствен договор да се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Член 9 
Правата, обврските и одговорностите на учес-

ниците во договорот утврдени со овој општествен 
договор настануваат со денот на неговото усво-
јување. 

Член 10 
Предлог за изменување и дополнување на овој 

општествен договор може да поднесе секој од учес-
ниците во договорот. 

Изменување и дополнување на овој општествен 
договор се врши на начин и постапка како и за не-
говото склучување. 

Член 11 
Кон овој општествен договор во согласност со 

закон може дополнително да пристапат и други 
нови учесници кои не учествувале при неговото 
склучување. 

Член 12 
Овој општествен договор влегува во сила на-

редниот ден од денот на неговото објавување во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 13 
Составен дел на овој општествен договор се и 

одлуките за усвојување на општествениот договор 
од учесниците во договорот. 

Бр. 08-143/1 
3 март 1980 година 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

99. 
Врз основа на член 14 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 16 од Статутот на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Скопје, на седни-
цата одржана на 25 февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ГОВОР ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО 
НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА ВО 1980 ГОДИНА 

1. Се усвојува Општествениот договор за изед-
начување на неопходното ниво на обезбедување и 
задоволување на основните права од социјална 
заштита во 1980 година. 

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

Бр. 08-134/1 
25 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Исмаилаки Емурлаи, е. р. 

100. 
Врз основа на член 12 и 52, а во врска со 

член 51 од Законот за избор на делегации и деле-
гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ", бр. 3/78 и 
27/78), Собранието на Републичката самоуправна 

интересна заедница за социјална заштита — Скоп-
је, на седницата одржана на 25 февруари 1980 го-
дина, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат дополнителни избори за 
еден делегат во Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
—• Скопје и тоа во делегатската единица во Скопје 
составена од две делегации кои избираат и деле-
гираат еден заеднички делегат и теа од: 

— Сојузот за борба против алкохолизмот, нар-
команијата и никотинизмот на СР Македонија; и 

— Здружението на клубови на лекувани алко-
холичари на Македонија. 

2. Дополнителните избори за избор на деле-
гат во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита ќе се 
одржат на ден 10 април 1980 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а пропишаните рокови за изборните 
дејствија почнуваат да течат од 1 март 1980 го-
дина. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-141/1 
25 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Исмаила^ Емурлаи, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СКОПЈЕ 

101. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-

нот за Самоуправните интересни заедници и член 
13 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање 
Самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита на град Скопје, Собранието на СИЗ за соци-
јална заштита на град Скопје, на седницата одр-
жана на 5 март 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Досегашната висина на стапката на придоне-

сот од личен доход од работен однос од нестопан-
ството по стапка од 0,30% се менува и ќе изне-
сува: 

„придонес од личниот доход од работен однос 
од нестопанството по стапка од 0,40%". 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен гласник на град 
Скопје", а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 01-16 
5 март 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Благородна Горичанова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — НЕГОТИНО 
102. 

Врз основа на член 56 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 9 и 
33 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница за вработување, бр. 1671/1 од 1. 
IX. 1974 година, Собранието на Заедницата за вра-
ботување — Неготино, на седницата одржана на 
26 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
Придонесот за вработување се плаќа по стапка 

од 0,75% од бруто личниот доход на вработените. 

I I 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши според одредбите на Законот 
за вработување и осигурување во случај на невра-
ботеност. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штината Неготино". 

Бр. 02-277 
26 ноември 1979 година 

Неготино 
Претседател, 

Киро Витанов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РЕСЕН 
103. 

Врз основа на член 58 од Законот за врабо-
тување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СР]И", бр. 13/78), член 16 став 
1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање 
на Самоуправната интересна заедница за вработу-

вање — Ресен и член 13 став 1 точка 4 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница за 
вработување — Ресен, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница за вработување — Ре-
сен, во согласност со Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Ресен, на седницата 
одржана на 14 јануари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување во 1980 година ќе 

се пресметува и плаќа по стапка од 0,75% и тоа: 
— за работниците во ООЗТ и работниците вра-

ботени ка ј работодавците, од личниот доход на ра-
ботниците во кој се содржани придонесите и да-
ноците што се плаќаат од личниот доход (бруто ли-
чен доход); 

— за работодавците, од основицата според која 
плаќаат данок на личен доход. 

Член 2 
Работодавците коишто данокот го плаќаат во 

годишен паушален износ придонес за вработува-
ње плаќаат по стапка од 15°/о од паушалниот из-
нос на данокот. 

Член 3 
Во поглед на начинот на пресметувањето и 

наплатувањето на придонесот за вработување ќе се 
применуваат соодветните одредби од Законот за 
даноците на граѓаните. 

Облогот и наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавците го врши Одделението за 
приходи при Собранието на општината Ресен. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 11-26/1 
14 јануари 1980 година 

Ресен 
Претседател, 

Таше Наневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА 

104. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 17 став 3 и член 9 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 24 точ-
ка 11 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската .заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струга, на седницата на Собо-
рот на делегатите на работниците — корисници на 
услугите, одржана на 27 декември 1979 година, до-
несе 

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

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Во случај на смрт на член на семејството, на 

осигуреникот му припаѓа надоместок на трошоци 
за закоп во висина од: 

— 810,00 динари, за дете до 1 годшпна воз-
раст; 

— 1.500,00 динари, за дете од 1—7 годишна воз-
раст; 
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— 2.000,00 динари, за деца од 7—14 годишна 
возраст и 

— 2.500,00 динари, за лица преку 14 годишна 
возраст. 

Надоместокот на трошоците за посмртна помош 
во висина од еднократен износ од основот за на-
доместок на личниот доход од претходната година. 

Надоместокот на трошоците за закоп во случај 
на смрт на осигуреникот, односно на членот на семеј* 
ството на осигуреникот од став 1 и 2 на оваа точ-
ка се исплатува на физичкото односно правното 
лице што го извршило закопот. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп на оси-

гурени лица надвор од подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, се исплатува според Одлуката на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување каде што се врши закопот на 
осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за закоп на лице 

умрено во странство за време додека престојувало 
таму, се определува и исплатува во висина на 
стварните трошоци за закоп во таа земја. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на. доне-

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

Бр. 01-15527/1 
27 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 

105. 
Врз основа на член 30 и 52 од Законот за ос-

новите на системот на општественото планирање и 
за Општествениот план на СР Македонија, Одлу-
ката за задолжителна единствена методологија и 
минимум задолжителни единствени показатели пот-
ребни за подготвување, донесување и остварување 
на плановите на самоуправните организации и за-
едници и на плановите на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/79) и 
член 198 од Статутот на СИЗ на здравството — 
Струга, Собранието на СИЗ на здравството — Стру-
га, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ЗА-
ЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО — СТРУГА, ЗА 

ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА 

1. Планот за развој на СИЗ на здравството за 
периодот 1981—1985 година (Планот) ќе се подготви 
и донесе во времето од октомври 1979 година до 
ноември 1980 година. 

2. По донесувањето на насоките, односно кон-
цепцијата за развој на општината — Струга од 
надлежните органи, Заедницата на здравството во 
согласност со начелата на едновременост и конти-
нуитет на планирањето, донесува програма за ра-
бота за подготвување на планот и организирање 
на активности со цел самоуправните спогодби за 
основите на Планот да бидат донесени во утврде-
ните рокови. 

3. Одговорен орган за подготвување на Планот 
е Извршниот одбор на Собранието на СИЗ на 
здравството. 

4. Стручните работи во врска со подготвува-
њето на Планот ќе ги врши Стручната служба на 
СИЗ на здравството. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-15528/1 
27 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 

106. 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 и 17 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74), член 24 точка 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците, корисници на услугите одржана на 
27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
При остварување на здравствената заштита во 

друго место, надвор од подрачјето на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, осигурените лица имаат право да ги ко-
ристат средствата на јавен сообраќај и тоа: авто-
бус во патниот сообраќај и втора класа воз во ж е -
лезничкиот сообраќај. 

За извршените патувања на начин одреден во 
претходниот став на име трошоци на патување на 
осигуреното лице се исплатува износ во висина на 
стварните трошоци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 105,00 динари, на подрачјето на Републи-
ката; 

— 115,00 динари, во главниот град на Репуб-
ликата; 

— 130,00 динари, надвор од Републиката и 
— 160,00 динари, во републичките центри. 

Член 3 
Надоместокот за патни и дневни трошоци од 

член 2 еа оваа одлука ќе се исплатува во полн 
износ во случај кога патувањето и престојот трае 
подолго од 12 часа, односно во висина од 50°/о од 
пропишаниот износ во случај кога патувањето и 
престојот трае над 8 до 12 часа. 

Кога патувањето и престојот трае 8 и помалку 
часа надоместокот не се исплатува. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 4 

Бр. 01-15523/1 
27 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 
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107. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението, член 17 
став 3, член 9 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото 
осигурување и член 24 точка 11 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га, Собранието на Заедницата, на седницата на Со-
борот на делегатите на работниците корисници на 
услугите, одржана на 27 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА 

СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
На осигурениците кои здравствено се осигуре-

ни со закон и самоуправните општи акти на Заед-
ницата им припаѓа право на помош и опрема за 
секое новородено дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж, за случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигу-
рена како член на неговото семејство; 

3. на осигуреник, за случај на породување на 
било кое женско лице кое е осигурено како член 
на неговото семејство. 

Помош за новородено дете припаѓа и во слу-
чај на породување на женско лице на семејството 
на кое не му е обезбедена здравствена заштита 
поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужу-
вање, односно дослужување на воениот рок. 

Помош и спрема за секое новородено дете при-
паѓа и : 

1. за дете родено во рок од ЗОО дена од денот 
на смртта на осигуреникот, односно од денот на 
разводот на бракот со осигуреникот од кој се из-
ведува тоа право; 

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, 
ако татковството е утврдено врз основа на приз-
нание или со правосилна судска пресуда; 

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на 
живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена 
помош. 

Член 2 
Висината на помошта за опрема на секое но-

вородено дете изнесува 420,00 динари. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-15524/1 
27 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 

108. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Струга, Собранието на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите корисници на услугите — работници и Со-

борот на делегатите на даватели на услугите, на 
седницата одржана на 27 декември 1979 година, до-
несе 

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

ОСИГУРЕНИЦИ 
I 

Придонесите за здравствено осигурување во по-
стојани месечни износи за 1980 година се плаќаат: 

1. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) кои не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време, во износ од 130,00 динари; 

2. за учениците во средните училишта за од-
делни занимања за кои покрај училишната се из-
ведува и практична настава во организацијата на 
здружен труд, училиштето или ка ј приватен ра-
ботодавец, во износ од 80,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, лица на предвој нинка обука-лого-
рување и лицата припадници на територијалните 
единици на цивилната заштита за време на изве-
дувањето задачи на територијалната одбрана во из-
нос од 80,00 динари: 

4. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет (член 17 став 1 точка 5 од Законот), во износ 
од 130,00 динари. 

II 
За учениците во средните училишта и студен-

тите на вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, за лицата 
кои учествуваат во организирани јавни акции, за 
лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, за 
лицата кои се наоѓаат на извршување задачи од 
цивилната заштита и територијалната одбрана, за 
лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување 
или преквалификација што ги упатила заедницата 
за вработување и за припадниците на доброволни-
те организации на противпожарната заштита (чл. 
18 ст. 1 т. 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од Законот) се плаќа 
придонес за здравствено осигурување за случај 
несреќа на работа и заболување од професионални 
болести, во постојан месечен износ од 12,00 динари. 

III 
Посебниот придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што ж и -
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување го 
плаќаат самите осигуреници вработени ка ј стран-
ските работодавци или членовите на нивните се-
мејства, во постојан месечен износ од 120,00 ди-
нари за секој член на семејството што е здравстве-
но осигурен. 

IV 
Доколку придонесите од точките I, II, III на 

оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден 
месец, за секој календарски ден во соодветниот 
период се плаќа по 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01^14693 
12 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 
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109. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 24 став 9 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
га> Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите — земјоделски 
осигуреници и Соборот на делегатите — работници 
од здружениот труд на здравството — даватели на 
услугите, одржана на 27 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛ-
НИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО ОСИГУ-
РЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Висината на стапката на придонесот за здрав-
ствено осигурување на земјоделските осигуреници 
ќе се пресметува и наплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат 
сопствена земја: 

а) по стапка од 5,5°/о на катастарскиот приход 
од кои: 

— за задолжителни водови на здравствена 
заштита, 3,5%, 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 2%; 

б) по 60,00 динари за секое осигурено лице од 
кои: 

— за задолжителни видови здравствена заш-
тита, 40,00 динари, 

— за здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува Заедницата, 20,00 динари. 

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност; 

а) по 200,00 динари за домаќинство, од кои: 
— за задолжителни видови здравствена зашти-

та, 120,00 динари, 
— за здравствена заштита која самостојно ја 

утврдува Заедницата, 80,00 динари; 
б) по 60,00 динари за секое осигурено лице, од 

кои: 
— за задолжителни видови здравствена зашти-

та, 40,00 динари, 
— за здравствена заштита што самостојно ја 

утврдува Заедницата, 20,00 динари. 

И 
Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од 

обврзниците на начин одреден со закон и другите 
акти донесени од страна на Собранието на Заед-
ницата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

. Бр. 01-14692/1 
12 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 

Н О . 
Врз основа на член 9 и 17 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Струга, Соборот на делегатите приматели на ус-
луги — работници, на одржаниот состанок на 27 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување правата од 
здравственото осигурување на лица вработени к а ј 
приватни работодавци, за кои со Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување не е утврдена основи-
ца за придонес. 

Член 2 
Ооновиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравственото осигурување и за 
утврдување на правата од здравственото осигуру-
вање за лицата вработени како градежни работ-
ници, угостителски работници, превозници, моле-
ри, електроинсталатери, машинбравари, автомеха-
ничари и други слични занимања се утврдуваат 
според квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници 3.500,00 ди-
нари; 

— за полуквалификувани работници 4.000,00 
динари; 

— за квалификувани работници 5.000,00 ди-
нари; 

— за в исонокв а лификув а ни работници 5.700,00 
динари. 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејности 

ненаведени во член 2 од оваа одлука основиците 
се утврдуваат според квалификациите во следните 
износи: 

— за неквалификувани работници 2.500,00 ди-
нари; 

— за полуквалификувани работници, 2.800,00 
динари; 

—• за квалификувани работници, 3.500,00 ди-
нари; 

— за висококвалификувани работници, 4.000,00 
динари; 

— за домашни помошнички 2.500,00 динари. 

Член 4 
За ученици во стопанството, односно за учени-

ци на училиштата за квалификувани работници за 
кои покрај училишната се изведува и практична 
настава во работната организација, училиштата или 
к а ј приватниот работодавец основица е наградата 
што ја прима, но не помалку од следниот износ: 

— за прва година, 500,00 динари; 
— за втора година, 750,00 динари; 
— за трета година, 1.000,00 динари. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. Истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-14660/1 
11 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 
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111. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 5/74) и член 24 од Само-
управната спогодба за основање на СИЗ, Собрание-
то на Заедницата, на седницата одржана на 27 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците се утврдува во висина од 
8% од бруто личниот доход и другите примања во 
кој се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителни видови на здравствена заштита од 
4,3% и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 3,3°/о. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се определува во ви-
сина од 0,40% °Д бруто личните доходи за органи-
зации и органи од нестопанските дејности реги-
стрирани во областите од 9 и 0 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности. 

Тарифата на придонесот за здравствено оси-
гурување за случај несреќа на работа и професио-
нално заболување се определува во висина од 
0,40°/о од остварениот доход во стопанските орга-
низации по Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации од 1—8. 

И 
Основица за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување во случај несреќа на ра-
бота и професионално заболување претставува: 

1. за организациите на здружен труд од облас-
та на стопанството, како и основните организации 
на здружен труд регистрирани како установи кои 
со Номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и други организации и државните органи 
по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, 
остварениот доход намален за пресметаните закон-
ски и договорни обврски, освен данокот на доход; 

3. за другите самоуправни организации и за-
едници, државни органи, општествено-пол итички-
те организации и здруженија и други работни за-
едници што не се организирани како организации 
на здружен труд кои во своето работење не оства-
руваат доход, а кои се регистрирани во областите 
9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и други организации и државните орга-
ни по дејности, бруто личниот доход на врабо-
тените. 

III 
Обврзникот на уплата на придонесите должен 

е, согласно член 165 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравствено осигурување на самиот 
налог-уплатница да даде спецификација на упла-
тените придонеси по видови на правата, со ознака 
на основицата и период за кој се пресметува и 
уплатува придонесот. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-14691 
12 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 

112. 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Струга, на 
седницата на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите 
работници од здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на ден 27 декември 
1979 година, врз основа на член 23 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 21/71 и 24/74) и член 25 
став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДО-

ВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејството и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и условите под кои се смета де-
ка издржуваното лице нема сопствени приходи до-
волни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека член на семејството нема сопст-

вени приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходи-

те од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% 
месечно од износот на минималниот личен доход 
утврден со републички пропис; 

3. ако има приход од земјоделие (катастарски 
приход) којшто не го надминува износот од 1.000,00 
динари годишно по член на семејството; 

4. ако членот на семејството покрај приходите 
од земјоделие има и други приходи, а збирот на 
тие приходи не го надминува збирот на износите од 
одредбите на точките 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува чле-

нот на семејството ако тој член на семејството не-
ма сопствени приходи доволни за издржување и 
живее во заедничко семејство со осигуреникот, а во 
случај на одвоен живот, ако на осигуреникот на 
име издршка му дава најмалку 800,00 динари ме-
сечно. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-14693 
12 декември 1979 година 

Струга 
Претседател, 

д-р Петар Илоски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за прогласу-
вање за умрено на исчезнатото лице Леон Мела-
мед, бивш од Скопје, булевар „ЈНА" бр. 26, роден 
пред 1885 година, за кој не се знае ништо од 1943 
година. 
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Се повикува лицето Леон Меламед, во колку е 
во живот, да се јави како и секое лице кое знае 
нешто за исчезнатиот, да му соопшти на судот во 
рок4 од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во 
спротивно, лицето ќе биде прогласено за умрено. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
15/76. (19) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Чехаја Али од Скопје, зграда 24, населба Чаир, 
поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II за 
амортизација на полиса, бр. 1632198 со која бил 
осигурен неговиот татко Чехаја Реџеп ка ј Заедни-
цата за осигурување имоти и лица „Дунав" — 
Скопје, со почеток од 1. IX. 1978 година, на осигу-
рени суми: 

— динари 21.200,00 — за живот; 
— динари 60.000,00 — за смрт и несреќен слу-

чај ; и 
— динари 120,000,00 — за трајни инвалидитет. 
Бидејќи полисата е изгубена со овој оглас таа 

се прогласува за неважна и ќе се изврши амор-
тизација на истата. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 
36/79. (17) 

Родна Димитровска од Скопје, ул. „Жил Верн" 
бр. 10, поднесе предлог до овој суд за прогласу-
вање на умрен на лицето Тешевска Стефкова Стој-
ка од Скопје која наводно починала на 7. IV. 1942 
година во текот на војната, а во матичната книга 
на умрените не е заведена. Бидејќи за исчезнатата 
Стојка Стефкова Тотевска досега не се знае ни-
што, се повикуваат да се јават сите овие коишто 
знаат дека сега е жива, како и секој оној што знае 
за нејзиниот живот, да му јави на судот во рок од 3 
месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен 
лист на СФРЈ", „Службен весник на СРМ" и на 
Огласна табла на Општинскиот суд Скопје И, би-
дејќи по истекот на овој рок судот ќе донесе ре-
шение со кое лицето Стојка Стефков а Тотевска се 
прогласува за умрена на 7. IV. 1942 година. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II, Скопје, Р. бр. 
83/79. (24) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При нашиов суд се води оставинска постапка 
за расправање на оставината на следните остави-
те ли: 

1. Стојановски ѓорѓија, бивш од Прилеп, а за-
ведена под О. бр. 5/73 год.; 

2. Руневски Стојо, бивш од село Полчиште, а 
заведена под О. бр. 285/76 год.; 

3. Колароски Јандре, бивш од Прилеп, а заве-
дена под О. бр. 380/74 год.; 

4. Стојаноска Неда, бивша од село Долнени, а 
заведена под О. бр. 314/78 год.; 

5. Кривческа Трендафилка, бивша од Прилеп, 
а заведена под О. бр. 217/74 год.; 

6. Чакрески Богдан, бивш од село Полчиште, а 
заведена под О. бр. 240/72 год.; и 

7. Вулканоски Ристе, бивш од село Топлица, а 
заведена под О. бр. 220/72 год. 

Согласно член 217 од ЗН се повикуваат сите 
наследници од втор и трет наследен ред, да се ја -
ват во овој или во било кој друг суд, да дадат 
наследнички изјави, во рок од една година од де-
нот на објавувањето на овој оглас. 

Во колку во овој рок не се јави ниеден наслед-
ник од втор и трет наследен ред, целокупната оста-
вина ќе стане општествена сопственост односно ќе 
биде отстапена на СО Прилеп, согласно член 230 
од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, 9. I. 1980 го-
дина. (18) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пар-
ница по тужбата на тужителката Амети Нације 
од Тетово, против тужениот Адеми Имер од село 
Д. Палчиште, заведена под П. бр. 904/77 година. 

Бидејќи тужениот не се наоѓа во село Долно 
Палчиште, а нема поставено полномошник, се по-
викува во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот, да се јави на судот и да ја достави точната 
адреса на живеење или да постави полномошник 
кој ќе ги застапува неговите права и интереси во 
постапката. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен застапник кој ќе го застапува тужениот 
во постапката, се додека истиот или неговиот пол-
номошник не се појават пред судот, односно додека 
органот на старателството не го извести судот дека 
му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 904/77. 
(12) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор за купопродажба по 
тужбата на Даути Јакуп од село Јеловјане, Тетов-
ско, против тужениот Зибери Узаира Арун од село 
Је лов јане, Тетово, сега со непозната адреса во Тур-
и ј а . 

Се повикува тужениот Зибери Узаира Арун од 
село Јеловјане, сега со непозната адреса во Тур-
ција, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или во 
истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе го 
застапува до окончувањето на постапката. Доколку 
не се јави ниту определи полномошник, преку Цен-
тарот за социјални работи — Тетово, ќе му биде 
одреден старател кој во постапката ќе ги штити 
неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1531/79. 
(14) 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово во тек е по-
стапката за физичка делба на недвижен имот, про-
тив противниците Сабри Ајредини од село Теарце 
и други. * 

Се повикува противникот Хај риј е, жена на 
Неџбедин Абдули од село Доброште, а сега живее 
на непозната адреса во Германија, да се јави на 
Општинскиот суд Тетово, во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот, или во истиот рок да обја-
ви свој полномшник. Доколку не се јави ниту оз-
начи полномошник, по службена должност преку 
Центарот за социјална работа, ќе и биде поставен 
привремен старател кој ќе ги штити нејзините 
интереси до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. 133/78. 
(15) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за сопственост од тужителката Есма Б а ј -
рами од Тетово, против тужениот Мусли Мустафи 
— Ил ери од Турција. 

Се повикува тужениот Мусли Мустафи — Иле-
ри во рок од еден месец, по објавувањето на огла-
сот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, или 
да одреди свој полномошник. Доколку во одреде-
ниот рок не се јави ќе му биде поставен привре-
мен старател, кој ќе ги штити неговите интереси 
пред судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 282/78. 
(16) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за развод на брак од тужителката Цвета 
Благоевска — Гавровска од село Теарце, тетовско, 
против тужениот Милош Благоевски — Гавровски 
од село Теарце, сега со непозната адреса во Н Р 
Бугарија. 

Се повикува тужениот Милош Благоевски да 
се јави во рок од еден месец пред Општинскиот 
суд во Тетово или, пак, да одреди свој полномош-
ник. , 
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Доколку во определениот рок не се јави, ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги шти-
ти неговите интереси пред судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 1562/79. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за надоместок на штета по тужбата на Сулејмани 
Мустафа од село Синичане, против тужениот Бу-
ковиќ Милан од Скопје и З О И Л „Македонија" — 
Филијала Тетово. 

Се повикува тужениот Буковиќ Милан од 
Скопје, ул. „Ј. Гагарин" бр. 53/13, а сега со непоз-
ната адреса во Либија, да се јави на Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот или во истиот рок да одреди свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Доколку не се јави или не одреди свој полно-
мошник ќе му биде поставен старател преку Цен-
тарот за социјални работи. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1290/79. 
(21) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води из-
вршна постапка по предлогот на доверителот Ки-
ровски Зоранчо, застапуван од законскиот застап-
ник Апостоловска Реновчевиќ Менка од Панчево, 
ул. „Жарко Зрењанин" бр. 38, VI влез, стан број 
11, против должникот Кировски Димитар од Тето-
во, ул. „119" бр. 2, сега со непозната адреса на жи-
веење во САД. 

Се повикува должникот Кировски Димитар од 
Тетово, сега во САД, да се јави пред овој суд, да ја 
достави адресата или да одреди полномошник во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот. По истекот на овој рок ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги заштитува неговите 
права и интереси пред овој суд. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, И. бр. 1 5 3 7 / 7 9 . 
(22) 

Пред овој суд се води постапка по тужбата за 
исполнување на договор за купопродажба, на ту-
жителот Салија Сулејман Шукри од село Требош, 
против тужените Изаири Далифа Изаир од село 
Непроштено и тужената Несими Зекирова Фетије 
од Тетово, а сега со непозната адреса во Репуб-
лика Турција. 

Се повикува тужената Несими Зекир ов а Фети-
је од Тетово, а сега со непозната адреса во Репуб-
лика Турција, во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот, да се јави пред Општинскиот суд во 
Тетово, достави адреса или одреди свој полномош-
ник кој ќе ја застапува и ќе ги штити нејзините 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 78/80. 
(23) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица се води 
постапка за развод на брак, по тужбата на тужи-
телката Анета Борис Македонска од село Василево, 
Струмица, против тужениот Борис Иван Македон-
ски, роден во Петриќ, Народна Република Буга-
рија, со последно место на живеење во село Васи-
лево, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Борис Иван Македонски 
.во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја 
достави својата точна адреса, лично или писмено, 
или да одреди свој полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка. Во спротивно, судот ќе му 
постави - привремен старател, кој ќе го застапува 
до правосилното окончување на бракоразводниот 
спор. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 975/77. 
(13) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 74 од 31. 1.1979 година, на регистарска 
влошка бр. 59 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Крушево, со следните податоци: Основање и 
конституирање на Општинската самоуправна инте-
ресна^ заедница за социјална заштита — Крушево, 
со ц.о. 

Основна дејност: 140235 — СИЗ за социјална 
заштита. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Горѓи Ѓорѓиевски, претседател, без ограничување, и 
Петар Ристески, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 74/79. (456) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 40 од 30. I. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 30 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската СИЗ на културата — Ресен, со следните 
податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата со 
ц.о. — Ресен. 

Основна дејност: 140233 — култура. 
Одговорност во правниот промет: целосна одго-

ворност. 
Имиња на лицата овластени за застапување: 

Грнчаровски Димитар, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 40/79. (445) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за V одделение на име Фахри 
Бајрами, Гостивар. (2912) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Зо-
ран Радовиќ, Скопје. (2913) 

Свидетелство за III разред на име Катип Ме-
меди, е. Камењане, Тетово. (2914) 

Свидетелство за матурски испит на име На-
таша Јосифоска, ул. „Илинденска" бр. 135, Тетово. 

(2915) 
Свидетелства за III и IV година на име Ната-

ша Јосифоска, ул. „Илинденска" бр. 135, Тетово. 
(2916) 

Свидетелства за III и IV година и матурски 
испит на име Фанка З д р а в к о в а , ул. „Илинденска" 
бр. 212-1/10, Тетово. (2917) 

Лична карта бр. 436366/77, издадена од СВР — 
Скопје на име Драга Хадџиќ, зграда Саливар -7/П, 
Бјело Поље. ' (2918) 

Свидетелство за IV одделение на име С О К О -
ЛОСКИ Лозан (Лозаноски), е. Белица, Македонски 
Брод. (2919) 

Диплома и свидетелство на име Мусли Ферати, 
е. Гајре, Тетово. (2920) 

Работна книшка на име Алим Идризи, е. К а -
мењане, Тетово. (2921) 

Здравствена легитимација на име Нифка Мус-
тафа, ул. „Бл. Тоска" бр. 89, Тетово. (2922) 

Свидетелства за IV и V одделение, издадени од 
ОУ „Моша Пијаде" Гостивар на име Хетем Ме-
меди, е. Балиндол, Гостивар. (2923) 

Готовински чек на сума од 1.014,00 дин., изда-
ден од СИЗ за социјално осигурување на име Ме-
мет Бајрамша, Скопје. (2924) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште во е. Малотино на 
име Бранко Трајковски, Скопје. (2925) 
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Диплома за хемиско училиште на име Вера 
Камеска, ул. „Б. Медарот" бр. 16-а, Прилеп. (2926) 

Работна книшка на име Сеадет Ристемоски, ул. 
„Тризла" бр. 797, Прилеп. ^ (2927) 

Округли печат на име Куќен совет, ул. „11 
Октомври" бр. 17, Куманово. (2928) 

Воена книшка на име Атанас Атанасов, е. Кру-
шевица, Кавадарци. (2929) 

Работна книшка на име Ресул Шерифи, ул. 
„Вардарска" бб, Тетово. (2930) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Лазиме Асани, е. Новаќе, Тетово. (2931) 

Работна книшка на име Илјаз Османи, е. Шип-
ковица, Тетово. (2932) 

Здравствена легитимација на име Амди Аса-
ни, е. Орашје, Тетово. (2933) 

Пасош бр. МА 180300, издаден од СВР — Те-
тово на име Несим Ибиши, е. Ларце, Тетово. (2934) 

Свидетелство за IV одделение на име Абду-
рауф Рауфи, е. Пршовце, Тетово. (2935) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Мислим Мерсими, ул. „Н. Парапунов" бб, Гос-
тивар. (2936) 

Работна книшка на име Зора И. Камбери, е. 
Д. Бањица, Гостивар. (2937) 

Потврда бр. 549, издадена од 3 3 Задруга во 
е. Зелениково на име Трипун Пожиновски, е. Зе-
лениково, Скопје. (2938) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година и диплома 
за положен завршен испит, издадени од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" во Куманово на име Емин Азе-
ми, Куманово. (2939) 

Воена книшка, издадена од Неготино на име 
Божидар Радевски, Скопје. (2940) 

Воена книшка, издадена од Дебар на име Слав-
ко Стевковсгаи, Скопје. (2942) 
Лична карта на име Петре Секулоски, ул. „Кру-
шевска" бр. 52, Прилеп. (2943) 

Сообраќајна дозвола на име Петре Секулоски, 
ул. „Крушевска" бр. 52, Прилеп. (2944) 

Свидетелство од VIII одделение на име Менка 
Секулоски, е. М. Коњари, Прилеп. (2945) 

Свидетелство за IV одделение на име Фета Му-
харему е. М. Речица, Тетово. (2961) 

Воена книшка, издадена во Краљево на име 
Благоја Настовски, Скопје. (2962) 

Карта за повластено возење, серија бр. 002308, 
издадена од Собранието на општина Гази Баба, Скоп-
је на име Борис Илиев, Скопје. (2963) 

Воена книшка, издадена во Пула на име Душко 
Јаќимовски, е. Белимбегово, Скопје. (2964) 

Оружен лист на име Ејуп Рушити, е. Стрим-
ница, Тетово. (2965) 

Свидетелство на име Абдулах Абдулаи, е. Ме-
рово, Тетово. (2966) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено во Шуто Оризари на име Џавид Едип, Скоп-
је. (2967) 

Потврда за вработување (прва категорија), из-
дадена во Скопје на име Џавид Едип, Скопје. (2968) 

Воена здравствена легитимација, издадена во 
Скопје на име Ацко Синаноски, Скопје. (2969) 

Работна книшка на име Живко Конески, е. 
Долнени, Прилеп. (2970) 

Свидетелство за IV одделение на име Ордана 
Христоска, ул. „Ј. Сандански" бр. 1-3/21, Прилеп. 

(2971) 
Воена книшка на име Тодор Димоски, ул. „Ок-

томвриска" бр. 48, Прилеп. (2972) 
Работна книшка на име Благе Стојановски, Ку-

маново. (2973) 
Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 

Боислав Симј ановски, е. Сиричиео, Тетово. (2974) 
Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 

име Бранко Синадиноски, ул. „Зл. Д а м ј а н с к и " бр. 
5, Гостивар. (2975) 

Свидетелство за IV одделение, на име Радмила 
Стојановска, е. Клечевце, Куманово. (2976) 

Свидетелство за V одделение на име Илија 
Иваноски, ул. „Пецо Спироски" бр. 4-а, Прилеп. 

(2977) 

Свидетелство за VIII одделение на име Иван 
Димовски, е. Бисоварица, Прилеп. (2978) 

Лична карта бр. 58406 на име Крсто Гермов, ул. 
„Будимаш" бр. 18, Прилеп. (2979) 

Свидетелство за VIII одделение на име Емри 
Бајрами, е. Градец, Тетово. (2980) 

Свидетелство за IV одделение на име Неваип 
Велија, е. Возавце, Тетово. (2981) 

Свидетелство за IV одделение на име Усаме-
дин Шакири, ул. „И. Р. Лола" бр. 403, Тетово. (2982) 

Воена "книшка, издадена во Љубљана на име 
Вели Ибраим, Скопје. (2983) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО 
во Скопје на име Иванка Костадиновска, Скопје. 

(2984) 
Воена книшка, издадена во Скопје на ш е 

Александар Пројковоки, Ккопје. (2985) 
Свидетелство за завршено I година, издадено 

од Средно техничкото училиште „Здравко Цвет-
ковски" во Скопје на име Надежда Мирчевска, 
Скопје. (2985-а) 

Свидетелство за V одделение на име Марија 
Ѓорѓиоска, ул. „11 Октомври" бр. 140, Прилеп. (2986) 

Работна книшка, издадена од општината Ма-
кедонски Брод на име Војнески Спасе, ул. „Ца-
не Коњарец" бр. 84, Прилеп. (2987) 

Свидетелство на име Јордан Ковачев, ул. „Пр. 
Пчински" бр. 9, Титов Велес. (2988) 

Свидетелство и диплома на име Емине Маму-
ти, ул. „Бр. Миладинови" бр. 166, Тетово. (2989) 

Воена книшка на име ѓорѓија Јовановски, е. 
Теарце, Тетово. (2990) 

Здравствена легитимација на име Љупка Ла-
з а р е в ц а , ул. „Ј. Сандански" бр. 154, Тетово. (2991) 

Здравствена легитимација ,издадена од ЗСО — 
Тетово на име Куртижи Феризи, е. Челопек, Те-
тово. (2992) 

Свидетелство за основно училиште на име Аки 
Мазлами, е. Боговиње, Тетово. (2993) 

Здравствена легитимација на име Мејреме Беа-
дини, е. Гермо, Тетово. (2994) 

Чекови, цел на плаќање индустриска стока, 
наплатено учество 20°/о пресметковен чек Бр. А 
4246167 и А 4246168, издадени во Југобанка — 
Скопје на 17. VII. 1979 год. на име Мусли Ислам, 
Скопје. (2995) 

Гарантна книшка Бр. 159306, Бр. на мотор 
007539, Бр. шасија 476308, издадени во Титов Велес 
на име Кирил Тарчуговски, Скопје. (2996) 

Главна книшка, издадена во Скопје на име Дра-
ган Сергеј Шпигов, Скопје. (2997) 

Лична карта на име Зендел Мустафи, е. Ли-
сец, Тетово. (2998) 

Возачка дозвола на име Зендел Мустафи, е. 
Лисец, Тетово. (2999) 

Свидетелство за VIII одделение на име Садри 
Абази, е. Лисец, Тетово. (ЗОО) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шерије Селмани, е. Седларце, Тетово. (3001) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гајур Селмани, е. Седларце, Тетово. (3002) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име 
Хајрули Муртезан, е. М. Речица, Тетово. (3003) 

Свидетелство на име Шабан Беќири, е. Сед-
ларце, Тетово. (3004) 

Воена книшка на име Трпче Јосифовски. ул. 
„Цетинска" бр. 92, Тетово. (3005) 

Здравствена легитимација на име Зорка Стан-
е в с к а , ул. „130" бр. 68, Тетово. (3006) 

Возачка дозвола бр. 128392, издадена во Герма-
нија на име Ибраим Куртиши, е. Порој, Тетово. 

(3007) 
Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 

име С лав јанка Марковска, е. Брвеница, Тетово. 
(3008) 

Потврда каса прими бр. 1611/03/242 на износ 
од 50.000,00 дин., издадена од „Аутомакедонира" — 
Скопје, на ден 17. IV. 1979 год. на име Радојко Ва-
сиќ, Гореи Милановац. (3009) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Ајнур Сербез, Скопје. (3010) 
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Работна книшка на име Петре Талески, ул. „Ј. 
Ј о р д а н с к и " бр. 100-6, Прилеп. ' (ЗОН) 

Диплома на име Милка Чу икоска, ул. „Сотка 
Џигиџик" бр. 25, Прилеп. (3012) 

Работна книшка на име Страхил Јордановим 
е. Секирце, Куманово. (3013) 

Работна книшка на име Благој Макреов, ул. 
„Ратка Ивева" бр. 19, Титов Велес. (3014) 

Работна книшка на име Афет Ибиши, е. Груп-
чин, Тетово. (3015) 

Здравствена легитимација на име Некибе Таи-
ри, ул. „Вардарска" бр. 216, Тетово. (3016) 

Здравствена легитимација, издадена во Тетово 
на име Мустафи Ибраим, е. Стримница Тетово. 

(3017) 
Здравствена воена легитимација за ослободен 

од служење во ЈНА на име Драган Милевски, 
Скопје. (3018) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Драги Цветановски. Скопје. (3019) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сло-
ботка Шоковска, ул. „Н. Јовановиќ Шпанац" згр. 
5/20, Куманово. (3020) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Ка -
сам, е. Пирок, Тетово. (3021) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Мирче Цветановски, Скопје. (3022) 

Свидетелство за IV клас на име Борисав Ни-
колоски, ул. „С. Георгиоски" бр. 41, Прилеп. (3023) 

Свидетелство за IV одделение на име Зоран 
Јованоски, ул. „Ц. Коњарец" бр. 6, Прилеп. (3024) 

Лична карта на име Роса Коџбакова, е. Сла-
веј, Прилеп. (3025) 

Здравствена »легитимација на име Слободан 
Мирчески, ул. „М. Ацев" бр. 97, Прилеп. (3026) 

Свидетелство за IV одделение на име Љубе 
Костоски, е. Нешпал. Битола. (3027) 

Здравствена легитимација на име Заисим Ди-
моски, Гостивар. (3028) 

Свидетлество на име Шефик Лимани, е. Б а -
линдол, Гостивар. (3029) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дими-
трије Лазарески, Гостивар. (3030) 

Лична карта, издадена од СВР — Гостивар на 
име Новица Кирески, ул. „Б. Кидрич" бб Гостивар. 

(3031) 
Свидетелство за IV одделение на име Петре 

Мицкоски, е. Загорани, Прилеп. (3032) 
Диплома на име Џемиле Абази, Тетово. (3033) 
Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 

име Џемаил Шерифи, е. Групчин, Тетово. (3034) 
Лична карта на име Реџеп Цел а дини, е. Нераш-

те, Тетово. (3035) 
Здравствена легитимација на име Павле Спас-

е в с к и , ул.,, „Г. Делчев" бр. 135, Тетово. (3036) 
Свидетелство и диплома на име Хоџа Муруше, 

ул. Ѓ. Петров" бр. 29, Тетово. (3037) 
Здравствена легитимација, издадена во Скопје 

на име Атанас Минов, Скопје. (3038) 
Пасош бр. 497920, издаден од СВР — Ресен на 

име Цветанка Милевска, Ресен. (3039) 
Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 

Тетово на име Мира Беришевска, Скопје. (3040) 
Свидетелства за III и IV клас и завршен испит 

издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Марика Михајловска, ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 128, Куманово. (3041) 

Уверение за ѕидар на име Добривоје Грозда-
носки, е. Слепче, Прилеп. (3042) 

Работна книшка, издадена од Собранието — 
Македонски Брод на име Рувчески Темелко, е. 
Ковче, Македонски Брод. (3043) 

Свидетелства за I и II клас на име Борче Кос-
тадиновски, е. Богомила, Титов Велес. (3044) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зејди Демири, е. Непроштено, Тетово. (3045) 

Свидетелство на име Бедиха Нухи, ул. „103" 
бр. 18, Тетово . (3046) 

Здравствена легитимација на име Мефаил Дау-
ти, е. Камењане, Тетово. (3047) 

Две потврди бр. 486/79 од 19. 04. 1979, издадени 
од Конзулате^ на СФРЈ — Дортмунд, СР Герма-
нија на име Ќерими Бахри, е. Неготино, Гостивар. 

(3048) 
Воена книшка, издадена во Кичево на име 

Бранко Јордановски, Скопје. (3049) 
Воена книшка, издадена во Славонска Пожега 

на име Сали Варвара, Скопје. (3050) 
Здравствена легитимација на име Адвије Ша-

бани, е. Копанце, Тетово. (3051) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ибраим Исмаили, е. Г. Седларце, Тетово. (3052) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Хамдије Адили, нова нас. Дреново, Тетово. (3053) 
Здравствена легитимација на име Родна Бош-

ковска, ул. „И. Р. Лола" бр. 138, Тетово. (3054) 
Возачка дозвола, издадена од ОВР Тетово на 

име Алиу Сафет, Н. населба, М. Турчане, Гостивар. 
(3055) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Алиу Сафет, Н. населба, М. Турчане, Гостивар. 

(3056) 
Пасош бр. МА 497920 на име Цветанка Милев-

ска, е. Болно, Ресен. (3057) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Са-

ми Бислими, Скопје. (3058) 
Воена книшка, издадена во Куманово на име 

Петар Стојковски, Скопје. (3059) 
Лична карта бр. 80866 на име Алексо Стоја-

носки, ул. „О. Чопела" бр. 175-а, Прилеп. (3060) 
Лична карта на име Костадин Мијоски, ул. 

„Б. Кидрич" бр. 85, Прилеп. (3061) 
Лична карта на име Саво Николоски, е. Оре-

воец. Прилеп. (3062) 
Воена книшка, бр. АГ. 49750, издадена од Од-

делението НО СО Кратово на име Крстевски Стои-
мин Живко, е. Нежилово, Кратово. (3063) 

Свидетелство за VII одделение на име Пецо 
Димитриоски, е. Веселчани, Прилеп. (3064) 

Диплома за индустриско училиште на име Кра -
јо Крајоски, К е ј „9 Септември" бр. 13, Прилеп. 

(3065) 
Воена книшка на име Умит Имами, ул. „Маркс 

Енгелс" бб, Струга. (3066) 
Свидетелство и диплома на име Ќенан Кари-

мани ,с. Лисец, Тетово. (3067) 
Свидетелство и диплома на име Феј зули Заха-

рете, ул. „Љуботенска" бр. 34-а, Тетово. (3068) 
Свидетелство и диплома на име Афзика Јусу-

ф у ул. „Бл. Тоска" бр. 7-а, Тетово. (3069) 
Свидетелство за II клас на име Муслим Азири, 

ул. „Вардарска" бр. 55, Тетово. (3070) 
Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 

име Муарем Шаќири, ул. „Полог" бр. 6, Тетово. 
(3071) 

Здравствена легитимација на име Ша биј е Ша-
ќири, ул. „Полог" бр. 6, Тетово. (3072) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фарије Деари, е. Камењане, Тетово. (3073) 

Свидетелство за I и II клас на име Себајдин 
Рамадани, е. Беловиште, Гостивар. (3137) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Трајанка З д р а в е в с к а , Скопје. (3139) 

Свидетелство за завршена I и И година, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кумано-
во на име Шефки Иљами, е. Лојане, Куманово. 

(3140) 
Свидетелство за VIII одделение на име Милу-

тин Стојаноски, е. Десово, Прилеп. (3141) 
Ученичка книшка за VII одделение на име 

Драган Репашоски, ул. „Пиринска" бр. 57, При-
леп. (3142) 

Свидетелство за VIII одделение на име КРИЗО 
Талески, ул. „М. Цветаноски" бр. 3, Прилеп. (3143) 

Свидетелство за I година на име Зорица Здра-
веска, е. Ропотово, Прилеп. (3144) 

Лична карта бр. 81545 на име Петар Темелко-
ски, ул. „Мечкин Камен" бр. 11, Прилеп. (3145) 

Свидетелство за завршен испит на име Владо 
Јованов, ул. „Ј. Ј о р д а н с к и " бр. 82, Прилеп. (3146) 
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Уверение за ѕидар на име Љубе Костадиноски, 
с. Корешица, Прилеп. (3147) 

Свидетелство за III година на име Ласте То-
доровски, ул. „Перо Наков" бр. 20, Куманово. (3148) 

Работна книшка на име В ангел ица Шкртов-
ска, Куманово. (3149) 

Свидетелства за I, II, III и IV година на име 
Елмаз Саиди, е. Вешала, Тетово. (3151) 

Свидетелства за I, И, III и IV година и дипло-
ма на име Касамадин Абдулаи, е. М. Речица, Те-
тово. (3152) 

Свидетелство за завршен испит на име Сла-
вица Кузманоска, ул. „Штипска" бр. 71, Тетово. 

(3153) 
Свидетелства за I, II и III година на име Зае-

дин Селмани, с. Чегране, Гостивар. (3154) 
Свидетелство за завршен испит на име До-

бринка Пујева, Пехчево. (3155) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бран-

ко Догозански, с. Владимиров©, Берово. (3156) 
Свидетелства од I—IV година и диплома за по-

ложен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Никола Карев" во Скопје на име Мара Пециро-
во, е. Колешино, Струмица. (3157) 

Индекс бр. 2493, издаден од ВПШ — Битола на 
име Тодорка Мицевска, ул. „Кр. Мисирков" бр. 8, 
Битола. (3158) 

Здравствена легитимација на име Авдија Фи-
тим, е. Дибарце, Тетово. (3159) 

Здравствена легитимација на име Реџеп Ади-
ли, е. Гермо, Тетово. (3160) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Зулбеар Исаки, е. Групчин, Тетово. (3161) 

Свидетелства за И, III и IV година и диплома 
на име Јонуз Весели, Тетово. (3162) 

Свидетелство и диплома на име Тофил. Јону-
зи, е. Лисец, Тетово. (3163) 

Земјоделска книшка, издадена од Ком. завод 
— Тетово на име Улбеб Ајрула, е. Стримница, Те-
тово. (3164) 

Лична карта на име Назми Мамути, е. Бого-
виње, Тетово. (3165) 

Воена книшка на име Шефки Љума, ул. „Пре-
ч а н с к а " бр. 33, Тетово. (3166) 

Свидетелства за III и IV клас на име Јакуп 
Мехмеди, е. Пирок, Тетово. (3167) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Беџет Ид ризи, е. Лисец, Тетово. (3168) 

Здравствена легитимација на име Акиме Име-
ри, ул. „Илинденска" бр. 132, Тетово. ^ (3169) 

Воена книшка, издадена од Коминовиќ на име 
Ани Чуни, Скопје. (3170) 

Свидетелство за I година, издадено од ГМЦ во 
Скопје на име Мирче Зафиров, е. Бучиште, Про-, 
биштип. (3171) 

Свидетелства за I, II, III и IV година, издаде-
ни од Гимназијата „Зеф Љуш Марко" во Скопје 
на име Назми ја Весели, Скопје. (3172) 

Воена книшка, издадена од Пула на име Наз-
ми Азировиќ, Скопје. (3173) 

Здравствена легитимација на име Александра 
Мијакоска, ул. „М. Пијаде" бр. 2, Прилеп. (3174) 

Лична карта на име Димитрија Тренкоски, ул. 
„Сутјеска" бр. 26, Прилеп. (3175) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вио-
лета Ристеска, ул. „Б. Стеванови" бр. 5, Прилеп. 

(3176) 
Работна книшка на име Душан Ѓорѓиески, ул. 

„Козара" бр. 4, Прилеп. (3177) 
Свидетелство за I клас на име Томислав Ди-

митријевиќ, е. Матејче, Куманово. (3178) 
Свидетелство за III клас и завршен испит на 

име Милка Станковска, ул. „Д. Влахов" бр. 46, Ку-
маново. (3179) 

Воена книшка АГ. бр. 06661, издадена од Од-
делението за народна одбрана при СО Кратово на 
име Цветковски Живко Частимир, е. Шоп. Рудар, 
Кратово. (3180) 

Здравствена легитимација на име Адилче Ха-
лиме, ул. „Цетинска" бр. 36, Тетово. (3182) 

Здравствена легитимација на име Нухи Ибра-
и м у е. Боговиње, Тетово. (3118) 

Здравствена легитимација на име Шабан Ил-
јази, е. Лисец, Тетово. (3119) 

Лична карта на име Шабан Илјази, е. Лисец, 
Тетово. (3120) 

Здравствена легитимација на име Менсур Сте-
фаи, ул. „М. Ч. Филипоски" бр. 192, Гостивар. 3121) 

Сообраќајна дозвола на име Муарем Камбери, 
е. Удиње, Гостивар. (3122) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фазли 
Јашари, е. Равен, Гостивар. (3123) 

Воена книшка, издадена во Ријека на име 
Сулејмани Сулејмани, Скопје. (3124) 

Воена книшка издадена од Осиек на име Ен-
вер Сулејманов, Скопје. (3125) 

Работна книшка на име Неат Рецепи, е. Сре-
дорек, Куманово. (3126) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вера 
Младеновска, ул. „8 Октомври", Кр. Паланка. (3127) 

Свидетелства за I, И, III и IV клас и диплома 
на име Миљаим Ајдини, Тетово. (3128) 

Свидетелства за VI, VII и VIII одделение на 
име Агим Адеми, е. Боговиње, Тетово. (3129) 

Здравствена легитимација на име Владо Ги-
евски, ул. „116" бр. 2, Тетово. (3130) 

Свидетелство за IV клас на име Мусакиф Са-
ити, Тетово. (3131) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Снежана Јовановска, Тетово. (3132) 

Свидетелства за III и IV клас на име Дрита 
Мемети, е. Г. Речица, Тетово. (3133) 

Свидетелство за завршен испит на име Дрита 
Мемети, е. Г. Речица, Тетово. (3134) 

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Го-
стивар на име Камбери Ќазим, е. Здуње, Гости-
вар. (3135) 

Воена книшка, издадена од СО Гостивар, Од-
деление за народна одбрана на име Мустафа Зул-
беар, е. Подалиште, Гостивар. (3136) 

Свидетелство и диплома на име Хадај Расмије, 
ул. „Полог" бр. 29, Тетово. (3074) 

Здравствена легитимација на име Гарип Аба-
зи, е. Ново Село И. Тетово. (3075) 

Лична карта на име Гарип Абази, е. Ново Се-
ло II, Тетово. (3075-а) 

Свидетелство за III одделение на име Милка 
Танеска, Гостивар. * (3676) 

Потврда за вработување, издадена од Заводот 
за вработување во Скопје на име Ремзи Сеј гули, 
Скопје. (3077) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Благоја Христовски, Скопје. (3078) 

Свидетелство за I година на име Намик Ме-
мети, е. Градец, Гостивар. (3481) 

Свидетелство за Ш година на име Шазивар 
Каин, е. Врапчиште, Гостивар. (3482) 

Свидетелство за П година на име Хамза Мус-
тафи, Гостивар. (3483) 

Свидетелство за I клас на име Маца Арсова, 
ул. „Н. Н. Борче" бр. 8, Гостивар. (3484) 

Свидетелство, издадено од ОУ „Ч. Филипоски", 
Гостивар на име Џезаир Камиљи, е. Дебреше, Гос-
тивар. (3485) 

Свидетелства за I, II, III и IV година, изда-
дени од ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје на 
(име Иван Петковски, Скопје. (3486) 

Свидетелство за I клас на име Мита Гергева, 
е. Д. Дисан, Прилеп. (3487) 

Свидетелство за V одделение на име Неда Стој-
ческа, е. Прилепец, Прилеп. (3488) 

Воена книшка на име Милан Степаноски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 37-а, Прилеп. (3489) 

Свидетелство за III клас, издадено од Училиш-
тето со практична обука „Доне Божинов" — Про-
бипггип на име Младеновски В. Миле, ул. „8-ми 
Октомври" бб, Крива Паланка. (3490) 

Работна книшка, издадена од Бирото за труд 
— Кичево на име ѓорѓиоска Василка, Кичево. 

(3491) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Зуте 
Димитриоски, е. Црешнево, Македонски Брод. (3492) 

Свидетелство за IV одделение на име Блага 
Стојановска, Титов Велес. (3493) 

'Свидетелство за IV одделение на име Стеван 
Велј анески, е. Звечан, Тетово. (3494) 

Диплома и свидетелства од I до IV година на 
име Садри Хусмани, е. Шипковица, Тетово. (3495) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Иљаз Азири, е. Чифлик, Тетово. (3496) 

Работна книшка, на име Рушит Феј зулаи, Те-
тово. (3497) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Емин Рустеми, е. М. Речица, Тетово. (3498) 

Диплома на име Сабајдин Изети, ул. „Н. Тесла" 
бр. 35, Тетово. (3499) 

Свидетелство за IV одделение на име Гафур 
Бекри, е. Боговиње, Тетово. (3500) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ну-
риеман Хакики, е. Камењане, Тетово. (3501) 

Свидетелство за IV одделение на име Србаков-
ска Ленка, е. Непроштено, Тетово. (3502) 

Работна книшка на име Абдураман Исљами, е. 
Пршовце, Тетово. (3503) 

Оружен лист, издаден од СВР Тетово на име 
Насто Гаљиќ, е. Глоѓи, Тетово. (3504) 

Здравствена легитимација на име Зоран Ма-
тоски, ул. „П. Гули" бр. 13, Тетово. (3505) 

Диплома на име Амикефи Исмаили, ул. „130" 
бр. 9, Тетово. (3506) 

Документи на име Хади Разими, е. Ново Село 
бр. 58, Тетово. (3507) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Акики Рамадани, е. Доборце, Тетово. (3508) 

Здравствена легитимација на име Гиљиме Ис-
м а и л а е. Боговиње, Тетово. (3509) 

'Свидетелство за Ш клас на име Веле Ристов-
ски, ул. „Цетинска" бр. 2, Тетово. (3510) 

Свидетелство за Ш година на име Борис Бош-
коски, е. Непроштено, Тетово. (3511) 

Свидетелства за I и II клас на име Исмаил 
Мехмеди, е. Србинов, Гостивар. (3512) 

Свидетелства за I и II година на име Идриз 
Идризи, е. Лакавица, Гостивар. (3513) 

Свидетелство за VI одделение на име Антина 
Јакимоска, Гостивар. (3514) 

Свидетелство на име Љупчо Андриевски, нова 
населба Циглана „Вардар" бб, Гостивар. (3515) 

Здравствена легитимација ,бр. 238 на име К а -
терина Ташоска, е. Мачево, Берово. (3516) 

Свидетелство за I клас на име Драги Пешов-
ски, Берово. (3517) 

Свидетелства за I, II III и IV година, издадени 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје на име 
Џеват Рамадани, Скопје. (3518) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „25 Мај" во Скопје на име Снежана 
Блажевска, Скопје. (3519) 

'Свидетелства за завршено I—IV година, изда-
дени од АСУЦ „Боро Петрушевски" во Скопје на 
име Илија Ивановски, Скопје. (3560) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" во Скопје, на име 
Атанас Поладниов. Скопје. (3561) 

Свидетелства за III и IV година, издадени од 
ЕМУЦ во Скопје на име Владо Давитковски, Скоп-
је. (3562) 

Свидетелстгва за завршено Ш и IV година и 
диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" 
во Куманово на име Идриз Рустеми, Куманово. 

(3563) 
Свидетелстгва за завршено Ш и IV година и 

диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" 
во Куманово на име Исмаил Османи, Куманово. 

(3564) 
Свидетелстгва за завршено Ш и IV година и 

диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" 
во Куманово на име Ариф Мустефи, Куманово. 

(3565) 
Работна книшка на име Џеврије Ивановска, ул. 

„Средорек" бр. 47, Куманово. (3566) 

Работна книшка на име Зекирја Шабани, ул. 
„И. Стојадиновски" бр. 23, Куманово. (3567) 

Свидетелство на име Слободан Николовски ул. 
„III Македонска ударна бригада" бр. 15, Куманово. 

(3568) 
Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 

У. Ц. за средно образование „Јосип Броз Тито" — 
Ресен на име Сул еј мановски Нехру, Ресен. (3069) 

Свидетелство за III година на име Љупчо Ди-
мовски, ул. „Костурска" бр. 25, Титов Велес. (3570) 

Свидетелство на име Диме Димовски, ул. „11 
Октомври" бр. 9, Титов Велес. (3571) 

Свидетелство на име Горица Кимова, ул. „О. 
Мартинов" бр. 61, Титов Велес. (3572) 

Свидетелство за завршен испит на име Сне-
жана Трипчева, ул. „А. Демниев" бр. 9, Титов Ве-
лес. (3573) 

Свидетелство за III клас на име Ацо Петру-
шевски, ул. „Првомајска" бр. 53, Титов Велес. 

(3574) 
Свидетелство за II година на име Џеват Беа-

дини, е. Г. Речица, Тетово. (3575) 
Здравствена легитимација на име Теупа Асани, 

е. М. Речица, Тетово. (3576) 
Лична карта на име Исмаил Асани, е. М. Ре-

чица, Тетово. - (3577) 
Свидетелство за I година на име Наип Зибе-

ри, е. Радиовце, Тетово. (3578) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Божана Завировска, е. Копанце, Тетово. (3579) 
Свидетелство за III година на име Илија Крс-

тевски, е* Подбреге, Тетово. (3580) 
Воена книшка на име Иљаз Муртезани, е. Не-

раште, Тетово. (3581) 
Свидетелство за I година на име Зедије Сина-

ни, е. Челопек, Тетово. (3582) 
Свидетелства за III и IV клас на име Сабајдин 

Изети, ул. „Н. Тесла" бр. 35, Тетово. (3583) 
Свидетелство за I година на име Хатип Ху-

сеини, е. Лакавица, Тетово. (3584) 
Свидетелство за VIII одделение на име Емин 

Дехари, е. Џепчиште, Тетово. (3585) 
Свидетелство за III и IV клас на име Џабир 

Мустафаи, е. Ново Село, Тетово. (3586) 
Свидетелства за III и IV година на име Тунел 

Сулејмани, ул. „Г. Стој чески" бр. 8, Тетово. (3587) 
Свидетелство на име Баки Амети, е. Копачин-

дол, Тетово. (3588) 
Свидетелство за IV одделение на име Шефик 

Рамадани, Тетово. (3589) 
Свидетелства за I и II година на име Р а ф е Јов-

чески, нас. Фазанерија, Гостивар. (3590) 
Свидетелство за VII одделение на име Гајур 

Махмути, е. Добри Дол, Гостивар. (3591) 
Свидетелство за II година на име Абдуласер 

Усеини, е. Теарце, Тетово. (3592) 
Свидетелство за IV клас на име Себадин Ме-

миши, е. Врапчиште, Гостивар. (3593) 
Свидетелство за I година на име Славица Да- ' 

видоска, ул. „Б. Кидрич" бр. 218, Гостивар. (3594) 
Свидетелство за IV година и диплома на име 

Абдураман Беџети, е. Пирок, Тетово. (3595) 
Свидетелства за II, III и IV година на име Хе-

сим Абдулхамим, ул. „ЈНА" бр. 24, Гостивар. (3596) 
Свидетелство на име Џевдет Феј зули, ул. „Т. 

Черепналкоски" бр. 12, Гостивар. (3597) 
Свидетелство за I година на име Ќатип Аса-

ни, Гостивар. (3598) 
Свидетлество на име Љупчо Кипроски, ул. „В. 

Кидрич" бр. 246, Гостивар. (3599) 
Свидетелство за I и II година на име Магда-

лена. Јованоска, Гостивар. (3600) 
Свидетелства за I—IV година и диплома на име 

Абдулади Селмани, е. Врапчиште, Гостивар. (3601) 
Здравствена легитимација, издадена од Скопје 

под бр. 785675 на име Елена Куфо јанакис, Скопје. 
(3602) 

Воена книшка, издадена од Горни Милановац 
на име Кемал Мемед, Скопје. (3603) 
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Свидетелство за V одделение на име Киро Ра-
чевски, е. Лознани, Битола. (3604) 

Свидетелство за VIII одделение на име Перо 
Петанчески, с. Тополчани, Битола. (3605) 

Свидетелство за II година на име Томе Мам-
чев, е. Славеј, Прилеп. (3606) 

Свидетелство за IV одделение на име Јове Са-
марџиоски, е. Кадино, Село, Прилеп. (3607) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кирил 
Анески, ул. „Р. Кончар" бр. 55, Прилеп. (3608) 

Свидетелство на име Јованче Кукулески, с. 
Кривогаштани, Прилеп. (3609) 

Свидетелство на име Марија Костоска, ул. „11 
Октомври" бр. 224, Прилеп. (3610) 

Свидетелство на име Василка Спиркоска, ул. 
„Београдска" бр. 59, Прилеп. (3611) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гоце 
Јошески, ул. „М. Козар" бр. 42, Прилеп. (3612) 

Свидетелства за I и II година на име Гоце Јо-
шески, ул. „М. Козар" бр. 42, Прилеп. (3613) 

Свидетелство за V одделение на име Нусрет 
Бучан, е. Десово. Прилеп. (3614) 

Свидетелство за Ш година на име Трајко Наун-
чески, ул. „К. Јосигоски" бр. 268, Прилеп. <3615) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тони 
Сливоски, ул. „Марксова" бр. 206, Прилеп. (3616) 

Свидетелство за VIII одделение на име Весна 
Тремческа, е. Десово, Прилеп. (3617) 

Свидетелство за I година на име Илија Јоси-
фоски, ул. „М. Пијаде" бр. 247-а, Прилеп. (3618) 

Работна книшка бр. 1688, на име Борис Звез-
даноски, е. Кривогаштани, Прилеп. (3619) 

Свидетелство, издадено од Основното училиш-
те „Јосип Броз Тито", е. Желино на име Абди Кад-
ри, с. Стримница, Тетово. (3620) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мирам 
Шаеивари, ул. „Ленин" бр. 4, Тетово. (3621) 

Работна книшка на име Казибан Веј сели, ул. 
„М. Тито" бр. 22, Тетово. (3622) 

Здравствена легитимација на име Хазир Ха-
з и р а с. Шипковица, Тетово. (3623) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдилалим Садику, е. Глоѓи, Тетово. (3624) 

Свидетелство за I и II година на име Ирфан 
Амети, е. Грекај, Гостивар. (3625) 

Диплома на име Лазо Цветкоски, е. Вруток, 
Гостивар. (3626) 

Свидетелство за П клас на име Фадил Меме-
ти, е. Калиште, Гостивар. (3627) 

Свидетелства за I и II година на име Цвете 
Максимоски, е. Зубовце, Гостивар. (3628) 

Свидетелство за VII одделение на име Џевдет 
Фидани, ул. „Беличица", бр. 97, Гостивар. (3629) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 55 од Статутот на Вишата 

школа за социјални работници во Скопје, Советот 
на школата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставник (во звањето предавач 
или професор на виша школа), на неопределе-
но време, за предметот: 
1. Методика на социјалната работа. 
Пријавените кандидати по овој конкурс треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во Законот 
за високо образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за социјал-
ни работници. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Школата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Школата лично или на писмено барање. (153) 

Работничкиот совет на Работната организација 
за производство на персиски килими и волнени 
јамболии „ГОВЛЕНКА" — Делчево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на: 
1. Индивидуален работоводен орган — дирек-

тор на ОЗТ; и 
2. Ш е ф на сметководство. 
Покрај општите услови предвидени со законот 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

За вршење на работите под број еден: 
— да има висока школска подготовка — еко-

номски, технолошки или текстилен факултет; 
— да има 5 години работно искуство на рако-

водно работно место; 
— да поседува морално-политички квалитети. 
За вршење на работите под број два: 
— да има виша или средна школска подготовка 

— економски смер; 
— да има три години работно искуство. 
Заедно со пријавите кандидатите се должни да 

достават: 
— доказ за стручна подготовка; 
— доказ за работно искуство; 
— доказ дека не се осудувани по член 511 од 

ЗЗТ. 
Пријавите со потребните документи се доста-

вуваат до конкурсната комисија во ОЗТ „Го-
б л е н а " . 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
(155) 

Задружниот совет на градежно-занаетчиската 
задруга „СКОПЈЕГРАДБА" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за именување индивидуален раководен орган: 
— директор. 
Услови: 
Покрај условите предвидени во Законот, кан-

дидатот треба да ги исполнува и следниве услови: 
— да има висока стручна подготовка — граде-

жен инженер со три години работно искуство; 
— градежен техничар со пет години работно 

искуство; 
— ВКВ работник со работно искуство од 6 го-

дини; 
— да поседува организаторски способности; 
— да поседува моралнонполитички квалитети; 
— да не е осудуван и да не постојат пречки за 

неговото именување по член 511 од Законот за 
здружен труд. 

Личен доход според Правилникот за распредел-
ба на средствата за лични доходи. 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тавуваат на адреса: 

Градежно-занаетчиска задруга „СКОПЈЕГРАД-
БА" —• Скопје, ул. „Индустриска" бр. 75, со назнака 
„за конкурс". 

^благовремено доставените и некомплетира-
ните документи нема да се разгледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
нешврто објавување. (154) 

Врз основа на член 84 од Статутот на Земјо-
делската задруга „Кукла", е. Куклиш — Струмичко, 
а согласно одлуката на Задружниот совет од 21. 
II. 1980 година, Задружниот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (избор) на индивидуален работо-
воден орган на Задругата 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 
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— да има завршено земјоделски факултет и 
најмалку 2 години работно искуство на раководни 
работи и задачи; 

— виша земјоделска школа и најмалку 3 го-
дини работно искуство на раководни работи и ра-
ботни задачи; 

— средно земјоделско училиште и најмалку 4 
години работно искуство на раководни работи и 
работни задачи; 

— висококвалификуван работник со најмалку 6 
години работно искуство на раководни работи и 
работни задачи. 

Да има познавање од проблемите на земјодел-
ското производство и ^ о п е р и р а њ е со индивидуал-
ните производители. 

Да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности. 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до Земјоделската задруга „Кукла", е. 
Куклиш, — Струмичко. (139) 

Советите на ООЗТ — детска пнеумо-фтизиоло-
гија и гинекологија и акушерство при градската 
општа болница — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на работници за вршење на работи и 
работни задачи и тоа: 
1. Началник на Одделението за лекување 

на белодробни заболувања на прет-
школски и школски деца 1 и 

2. Лекар специјалист радиолог со неполно 
работно време од 1 час дневно 1 

Услови: 
Кандидатот од точка 1 да е лекар специјалист 

педијатар со звање примариус или асистент и со 5 
години специјалистички стаж. 

Кандидатот од точка 2 да е лекар специјалист 
радиолог со над 2 години работно искуство. 

Со пријавите за конкурирање кандидатите да 
достават: уверение за положен специјалистички ис-
пит и документ за обавениот специјалистички стаж, 
односно работното искуство, како и извод на ро-
дени, а кандидатите од точка 1 и документ за зва-
њето примариус или асистент. 

Кандидатите од точка 2 уште да достават: сог-
ласност од матичната работна организација дека 
можат да работат со неполно работно време во друг 
орган, односно организација и изјава дека не ра-
ботат со неполно работно време во друг орган од-
носно организација. 

Некомплетните и ^благовремено поднесените 
пријави нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. 

Работите и работните задачи под точка 1 се 
реизборни и изборот се врши на 4 години. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (140) 

Конкурсната комисија при Работната заедница 
на заедничките служби во состав на Фабриката 
„Стружанка" — Струга, врз основа на одлуката на 
РС, донесена на седницата одржана на 21. 02. 1980 
година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. Директор на план и анализа, 
2. Комерцијален директор. 

(избор) 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат висока стручна подготовка — еко-
номска насока со 6 години работно искуство. 

Кандидатите се должни при доставувањето на 
пријавите по конкурсот да достават: 

— доказ за стручната подготовка, 
— доказ за работното искуство, 
— доказ дека нема пречки по член 511 од ЗЗТ, 
— да се морално-политички подобни. 
Пријавите со потребната документација се дос-

тавуваат до Фабриката „Стружанка" — Струга, за 
Конкурсната комисија. 

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

Некомплетираните и ^благовремено доставе-
ните пријави нема да се земаат во разгледување. 

(142) 

Советот на РО Земјоделски факултет О.СОЛ.О 
со ООЗТ — Скопје — ООЗТ — Институт за овош-
тарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор на следните работни места: 
—• еден асистент по предметот преработка на 

овошје и зеленчук; 
— еден научен соработник по јаткасто овошје. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ, а согласно донесената одлука за 
Критериумите за избор на наетавно-научните ра-
ботници во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за овоштарство — Скопје. 

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

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. (141) 

Советот на Економскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници во постојан работен 
однос (во сите звања) за следните предмети: 

1. Монетарна теорија и политика, 
2. Економика и организација на индустриското 

производство, 
3. Договори во стоковниот промет, 
4. Банкарство и банкарско работење; 
за избор на асистенти и помлади асистенти за 
следните групи предмети: 
1. Економика и организација — за два асис-

тента, 
2. Математика за економисти — за три асис-

тента, 
3. Стопански статистики — за еден асистент, 
4. Операциони истражувања, Економетриски 

модели и Теорија на системи со основи на 
кибернетиката —• за еден асистент. 

Условите за избор се определени со Законот 
за високото образование и Статутот на Факултетот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: 
диплома, куса биографија, список на научни и 
стручни трудови и по еден примерок од трудовите. 

(156) 
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Законот за заштита на Охридското, 
Преспаоското и Дојранското Езеро — — 153 
Одлука за разрешување и именување 
претседател на Републичката комисија 
за односи со верските заедници — — 154 
Одлука за разрешување член на Изврш 
ниот совет на Собранието на Социјално 
чичка Република Македонија — 
Одлука за именување заменик репуб-
лички секретар за економски односи со 
странство — — — — — — — — 
Одлука за именување заменик репуб-
лички секретар за меѓународни односи — 
Одлука за именување помошници на Ре-
публичкиот општествен правобранител 
на самоуправувањето 
Одлука за разрешување судија на Ок-
ружниот суд во Скопје — — — — — 154 
Одлука за разрешување постојан судија 
на Основниот суд на здружениот труд во 
Штип — — — — — — — — — 155 
Финансиска програма за изградба, одр-
жување и реконструкција на патната 
мрежа во Социјалистичка Република 
Македонија во 1980 година — — — — 155 
Одлука за избор на членови и заменици 
на членовите на Одборот за Наградата 
АВНОЈ — — — — — — — — — 156 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена 
самозаштита „Елисие Поповски — Мар-
ко" — во Скопје — 

— 154 

154 

154 

— — — 154 
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Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ин-
дивидуален работоводен орган на Заво-
дот за водостопанство на СР Македонија 156 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во советите и собирите на работните за-
едници во основните организации на 
здружениот труд при Универзитетекиот 
центар за медицински науки во Скопје 157 

Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на ООЗТ Технолошки ф а -
култет во Скопје — — — — — — 159 
Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Собирот на работните луѓе на 
Археолошкиот музеј на Македонија во 
Скопје за избор на директор на Музејот 159 
Одлука за користење на средства на Со-
цијалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството — — — 159 
Решение за именување вршител на дол-
жноста индивидуален работоводен орган 
на Македонската филхармонија — — 160 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 122/79 од 17 јануари 1980 година 160 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

98. Општествен договор за изедначување на 
неопходното ниво на обезбедување и за-
доволување на основните права од соци-
јална заштита во 1980 година — — — 161 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
99. Одлука за усвојување на Општестве-

ниот договор за изедначување на неоп-
ходното ниво на обезбедување и задо-
волување на основните права од соци-
јална заштита во 1980 година — — — 162 

100. Решение за распишување дополнителни 
избори за еден делегат во Собранието 
на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Скопје 162 

101. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување висината на стапките на 
пр,идо неси за социјална заштита на град 
Скопје — — — — — — — — — 163 
НЕГОТИНО 

102. Одлука за определување стапката на 
придонесот за вработување за 1980 го-
дина — — — — — — — — — 163 
РЕСЕН 

103. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување за 1980 година 163 
СТРУГА 

104. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурените лица — — — — — 163 

105. Одлука за подготвување план за развој 
на Заедницата на здравството — Струга 
за периодот 1981—1985 година — — — 164 

106. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствената 
заштита — — — — — — — —. 164 

107. Одлука за висината на износот на по-
мошта за спрема на секое новородено 
дете — — — — — — — — — — 165 

108. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни износи за одделни катего-
рии осигуреници — — — — — — 165 

109. Одлука за висината на стапката на при-
донесот од катастарскиот доход и пау-
шалните износи на придонесите по оси-
гурено лице за здравствено осигурување 
на земјоделците за 1980 година — — 166 

НО. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање придонеси за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватните работодавци — 166 

111. Одлука за висината на стапките и тари-
фата на придонесот за здравствено оси-
гурување на работниците за 1980 година 167 

112. Одлука за условите под кои се смета 
дека осигуреникот издржува членови на 
семе јета ото и нема сопствени приходи 
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