
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Четврток, 20 јули 1978 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

346. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72) и Одлуката за продажните цени за доби-
токот („Службен лист на СФРЈ" бр. 39/78) и соглас-
но на членот 29 од Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1978 година, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕЖО МЕСО 

1. Малопродажните цени на свежо месо се фор-
мираат на основа на производителските продажни 
цени за гоени телиња, гоени јуниња, гоени говеда, 
меснати СЕИЊИ, гоени овци и гоени пилиња „број-
лери", со применување на коефициенти утврдени 
со оваа одлука. 

2. Производителските продажни цени за доби-
ток, утврдени со Одлуката за продажните цени на 
добитокот („Службен лист на СФРЈ бр. 39/78), за 1 
кгр. жива мера изнесуваат за: 

— гоени телиња, тежина 
најмалку 150 кг. 

— гоени јуниња 
— гоени говеда 
— меснати свињи 
— гоени пилиња „број лери" 
— гоени овци 

29,67 дин./кг. 
25,36 дин./кг. 
19,02 дин./кг. 
22,72 дин./кг. 
22,88 дин./кг. 
19,60 дин./кг. 

3. На производителските продажни цени од точ-
ката 2 на оваа одлука, при формирањето на мало-
продажните цени на свежо месо, се применуваат 
следните највисоки коефициенти: 

а) за телешко месо: 
— просечно до 

од што за: 
— бут 
— слабина 
— плешка 
— грб 
— потплешка 
— врат 
— ребра 
— гради 
— потрбушина 
— коленица 
— подлактица 
б) за јунешко месо: 
— просечно до 

од што за: 
— бифтек 
— бут 
— плешка 
— слабина 
— грб 
— потплешка 
— врат 
— ребра 
— гради 
— потрбушина 

2,000 

2,471 
2,471 
2,176 
2,176 
1,824 
1,471 
1,471 
1,471 
1,471 
1,176 
1,176 

2,200 

4,700 
2,800 
2,560 
5,560 
2,560 
2,000 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 

— коленица 
— подлактица 
в) за говедско месо: 
— просечно до 

од што за: 
— бифтек 
— бут 
— плешка 
— слабина 
— грб 
— потплешка 
— врат 
— ребра 
— гради 
— потрбушина 
— коленица 
— подлактица 
г) за свинско месо: 
— просечно до 

од што за: 
— бут 
— грб (каре) 
— плешка 
— потплешка 
— врат 
— гради 
— ребра 
— коленица 
— подлактица 

1,200 
1,200 

2,350 

5,000 
2,833 
2,625 
2,625 
2,625 
2,167 
1,833 
1,833 
1,833 
1,833 
1,417 
1,417 

2,400 

3,050 
3,050 
2,430 
2,200 
2,200 
1,190 
0,900 
0,900 
0,900 

д) за пилешко месо од гоени пилиња — број-
лери — за класична обработка — просечно до 1,600 

— за пилешко месо — број лери „готово за пе-
чење", цената добиена со примена на коефициентот 
од став 1 на оваа точка, може да се зголеми за 
2,40 дин./кг. 

— за пилешко месо — бројлери „готово за ска-
ра", цената добиена со примена на коефициентот 
од став 1 на оваа точка, може да се зголеми за 
3,40 дин./кг. 

ѓ) за месо од гоени овци и овни — просечно до 
2,540. 

4. Малопродажните цени на свежо месо утврде-
ни според точката 3 на оваа одлука, во туристич-
ките места што се наоѓаат на езерски брег, како' и 
на подрачјето каде што се врши малограничен про-
мет, можат да се зголемат до 5%, а малопродаж-
ните цени за пилешко месо од точката 3 под „д" од 
оваа одлука — уште за 0,50 дин. за 1 килограм. 

5. Цените на свежото месо без коски за оддел-
ните видови месо од точката 3 на оваа одлука, ос-
вен за бифтек од јунешко и говедско месо за потр-
бушина од телешко, јунешко и говедско месо, и за 
пилешкото и овчото месо, можат да се зголемат за 
процентот на стварното учество на коски во месото 
според Правилникот за квалитетот на месото, до-
битокот за колење, живината и дивечот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 34/74), со примена на процентна 
сметка „во сто". 

6. За прасечко месо, јунешко месо, месо од 
масни свињи, овчо месо, живинско месо — освен 
месо од број лери, за месо од дивеч, како и за реч-
ни, езерски и морски риби — малопродажните це-
ни можат да се формираат според критериумите 
што ќе ги определат општините. 
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7. Како просечна малопродажна цена на све-
жото месо од точката з на оваа одлука се подраз-
бира цената на месо од следниот квалитет: 

— кај телешкото месо: полутинка заедно со 
бубрези и со бубрежен лој, без глава, без кожа, без 
долни делови на нозете, без опашка и внатрешни 
органи; 

— ка ј јунешко и говедско месо: полутинка без 
кожа, без глава, без долни делови на нозете, без 
внатрешни органи, без бубрежен лој и опашка; 

— ка ј свинско месо: полутинка без кожа, без 
поткожно масно ткиво, без сало, без глава, без дол-
ни делови на нозете и без внатрешни органи и 
опашка; 

— кај овчото месо: полутинка без кожа, без 
глава, без долни делови на нозете и без внатрешни 
органи. 

Како пилешко месо — број лери — се подраз-
бира: 

— класична обработка: пилиња со глава, со 
долни делови на нозе, со внатрешни органи без 
црева, без волка и без клоака; 

— „готово за печење": пилиња без глава, без 
волка, без клоака и без долни делови на нозете, 
врат, мускулен желудник, црн џигер, срце и сле-
зинка со тоа што да бидат спакувани во пластични 
кесиња и ставени во стомачната празнина; 

— „готово за скара": пилиња без глава, без 
врат, внатрешни органи (волка, црева, црн џигер, 
слезинка, мускулен желудник и клоака) и без дол-
ни делови на нозете. 

8. Организациите на здружениот труд можат 
малопродажните цени на свежо месо да ги форми-
раат според одредбите на оваа одлука, а цените од 
точка 6 според критериумите што ќе ги определат 
општините. На формираните малопродажни цени 
согласност дава надлежниот општински орган. 

9. До определувањето на малопродажните цени 
на месото според точката 6 на оваа одлука, цените 
што постоеле до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука остануваат како максимални. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат Одлуката за начинот 
на формирањето на малопродажните цени на све-
жото месо („Службен весник на СРМ" бр. 24/75, 
35/76, 43/76, 17/77, 30/77, 32/77, 39/77 и 5/78). 

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

Бр. 23-1731/1 Претседател 
20 јули 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благај Попов, е. р. 

347. 
Врз основа на член 39, став 2 од Законот за 

системот на финансирањето на општините и Ре-
публиката („Службен весник на СРМ" бр. 44/77), 
Извршниот совет па Собранието на СР Македони-
ја донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1978 ГОДИНА 
Член 1 

Во Републичкиот буџет за 1978 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/77), се врши изменува-
ње на распоредот на средствата за посебни на-
мени и тоа: 

1. Во „Раздел 16 — Републички секретаријат 
за финансии": 

— во позицијата 200 „Средства за формирање 
на нови органи и нови работни места", износот 
„3.000.000" се заменува со износот „7.645.000"; и 

— во позицијата 219 „Обврски од поранешни 
години", износот „57.711.000" се заменува со изно-
сот „54.061.500". 

2. Во „Раздел 17 — Републички секретаријат 
за индустрија и трговија" глава 1: 

— во позицијата 222 „Лични доходи за работ-
ната заедница", износот „4.207.000" се заменува со 
износот „3.364.000"; 

— во позицијата 225 „Трошоци за инспекцис-
ките служби", износот „400.000" се заменува со из-
носот „297.500"; 

— во позицијата 228 „Трошоци за лабораторис-
ко испитување на квалитетот на стоките во ин-
дустријата", износот „30.000" се заменува со изно-
сот „10.000"; и 

— во позицијата 230 „Специјализации, стручни 
усовршувања и учество во мешовити комисии", из-
носот „120.000" се заменува со износот „90.000". 

Член 2 
Измените од член 1 на оваа одлука ќе ги спро-

веде Републичкиот секретаријат за финансии во 
Билансниот дел на Републичкиот буџет за 1978 го-
дина при изготвувањето на завршната сметка на 
Буџетот. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 23-1519/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

348. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ 
ОДНОСИ 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за меѓународни односи Ахил Тунте, 
досегашен помошник на секретарот на Секретари-
јатот за односи со странство во Извршниот совет. 

2. Ова решение влегува зо сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1378/1 Претседател 
5 јуни 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

349. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ ИА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се именува за потсекретар во Извршниот 

совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Ратко Тодоровски, досегашен делегат 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1377/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 



20 јули 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 — Стр. 739 

350. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 
1. Се именува за помошник на републичкиот 

секретар за економски односи со странство Славчо 
Николовски, досегашен претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општината Крива Паланка. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1380/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

351. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за индустрија и трго-
вија Петко Чадиковски, поради именување на дру-
га должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1381/1 
о јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

352. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТОПАН-

СКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за општостопански работи и пазар 
Петко Чадиковски, досегашен потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија и трговија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1382/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

353. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИ-

ЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија Или-
ја Анастасов, поради именување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1383/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

354. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РА-

БОТИ И ПАЗАР 
1. Се именува за советник на републичкиот сек-

ретар за општостопански работи и пазар Илија 
Анастасов, досегашен советник на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1384/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

355. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
вр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИ-

ЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија 
Крсте Дуковски, поради именување на друга долж-
ност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1385/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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356. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРИ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РА-

БОТИ И ПАЗАР 

1. Се именува за советник на републичкиот сек-
ретар за онштостопански работи и пазар Крсте Ду-
ковски, досегашен советник на републичкиот сек-
ретар за индустрија и трговија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1386/1 
5 јуни 197Ѕ година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

357. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Соц. јалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИ-

ЈА И ТРГОВИЈА 
1. Се разрешува од должност советник на ре-

публичкиот секретар за индустрија и трговија Кос-
та ЈБ атковски, поради именување на друга долж-
ност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1387/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

358. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РА-

БОТИ И ПАЗАР 
1. Се именува за советник на републичкиот сек-

ретар за општостопански работи и пазар Коста 
Љаткогски, досегашен советник на републичкиот 
гекретар за индустрија и трговија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1388/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

359. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 
РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОР ВО 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТ-

РИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се разрешува од должност главен републич-
ки пазаришен инспектор во Републичкиот секрета-
ријат за индустрија и трговија Димитар Бутнејски, 
поради именување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1389/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

360. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ПАЗА-
РНИОН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕК-
РЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И 

ПАЗАР 

1. Се именува за главен републички пазаришен 
инспектор во Републичкиот секретаријат за општо-
стопаиски работи и пазар Димитар Бутнејски, до-
сегашен главен републички пазаришен инспектор 
во Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија. 

2, Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1390/1 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

361. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за распоред 

на средствата за изградба и опремување на објек-
ти од општ интерес за Републиката за 1978 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/78), Републич-
киот комитет за физичка култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОВРШУ-
ВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Средствата за довршување на изградбата на 
објектите за физичка култура во вкупен износ од 
2.500.000 динари утврдени со член 1 точка 7 алине-
ја 1 од Одлуката за распоред на средствата за из-

20 јули 1978 



20 јули 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 — Стр. 741 

градба и опремување на објекти од општ интерес 
за Републиката за 1978 година, се распределуваат 
на следните корисници: 

— Општина БЕРОВО 200.000 дин. 
— Општина СТРУГА 300.000 „ 
— Општина ДЕБАР 200.000 „ 

' — Општина КРИВА ПАЛАНКА 100.000 „ 
— Општина ГОСТИВАР 200.000 „ 
— Општина ПРИЛЕП 200.000 „ 
— Општина БИТОЛА 200.000 „ 
— Општина КОЧАНИ 100.000 „ 
— Општина КУМАНОВО 500.000 „ 
— Општина ШТИП 500.000 „ 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-198/1 
9 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
физичка култура, 

Предраг Пушевски, е. р. 

362. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 3 на член 20 
од Општествениот договор за создавање услови за 
остварувањето право на работа и вработувањето 
на подрачјето на општината Дебар („Службен глас-
ник на општината Дебар" бр. 7/76) и Одлуката на 
Арбитражата за решавање споровите за спроведу-
вање на договорот бр. 01-162 од 30 декември 1977 
година, на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија алинејата 1 од ставот 1 на членот 12, чле-
нот 20 и алинејата 1 на член 15 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 17 мај 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Медицинскиот 
центар во Дебар за оценување уставноста и зако-
нитоста на ставот 3 на член 20 од Општествениот 
договор за обезбедување услови за остварувањето 
право на работа на подрачјето на општината Дебар 
(„Службен гласник на општината Дебар" бр. 7/76). 

2. СЕ ОТФРЛА предлогот на Медицинскиот 
центар во Дебар за оценување уставноста и зако-
нитоста на Одлуката на Арбитражата за решавање 
споровите за спроведување на договорот бр. 01-162 
од 30 декември 1977 година. 

3. Оваа одлука да се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Дебар". 

4. Пред Уставниот суд на Македонија, по пред-
лог на Медицинскиот центар во Дебар е поведе-
на постапка за оценување уставноста на ставот 3 
на член 20 од договорот означен во точката 1 на 
оваа одлука и за оценување уставноста и зако-
нитоста на одлуката означена во точката 2 од оваа 
одлука. Според наводите во предлогот ставот 3 на 
член 20 од оспорениот договор не е во согласност 
со Уставот односно е во спротивност со Законот за 
здружениот труд затоа што предвидува учесниците 
во договорот при донесувањето на одлуката за 
прием на работа да се придржуваат кон приоритет-
ната листа, односно ги обврзува при прием на ра-
бота да го примат кандидатот кој е прв на прио-
ритетната листа, а со тоа се ограничени самоуп-
равните права на работниците во организацијата на 
здружениот труд сами да одлучуваат со кој од кан-
дидатите ќе го здружат својот труд. Оспорената 
одлука не е во согласност со Уставот односно е во 

спротивност на Законот за здружениот труд затоа 
што со неа е изречена мерка за неспроведување 
на оспорената одредба од општествениот договор. 

5. Разгледувајќи го оспорениот општествен до-
говор, Судот утврди дека со него се утврдени кри-
териуми за одредување приоритет при вработува-
њето. Во членот 20 од споменатиот општествен до-
говор е предвидено, организацијата односно заед-
ницата да ги доставува сите пријави по конкурсот 
односно огласот на самоуправната интересна за-
едница на вработувањето чија стручна служба на 
основа критериумите од општествениот договор 
врши болување на кандидатите и врз основа на 
тоа составува приоритетна листа која во рок од 8 
дена ја доставува на организацијата односно заед-
ницата. Учесниците во општествениот договор се 
обврзуваат при донесувањето на одлуката за прием 
на работа да се придржуваат кон приоритетната 
листа. 

Согласно членот 135 од Уставот на СР Маке-
донија со самоуправна спогодба и општествен до-
говор работниците и другите работни луѓе самоуп-
равно ги уредуваат меѓусебните односи од поши-
роко општествено значење, а според членот 579 
од Законот за здружениот труд со општествен до-
говор се обезбедува и усогласува и самоуправното 
уредување на општествено-економските и другите 
односи од поширок заеднички интерес за потпис-
ниците на општествениот договор или од општ оп-
штествен интерес во одделни области, меѓу кои, и 
во областа на вработувањето. 

Според мислењето на Судот од овие одредби 
на Уставот и законот произлегува правото на ор-
ганизацијата на здружениот труд и на органите на 
општествено-политичките заедници со општествен 
договор да ги уредуваат и прашањата во врска со 
вработувањето меѓу кои и прашањата за приори-
тетот при вработувањето, како прашање од поши-
рок заеднички интерес во услови кога постои голем 
број граѓани кои бараат работа. 

Општествениот договор, согласно членот 582 од 
Законот за здружениот труд, ги обврзува учесни-
ците што го склучиле или му пристапиле и тие се 
должни да преземаат потребни мерки за неговото 
спроведување. Според тоа, и учесниците во склу-
чувањето на оспорениот општествен договор се 
должни во остварувањето на своето право да одлу-
чуваат за прием на работници, да се придржуваат 
кон приоритетот за вработување утврден во опште-
ствениот договор. Тоа значи дека, под еднакви 
услови во поглед на стручните и другите способ-
ности утврдени во самоуправниот општ акт на орга-
низацијата на здружениот труд, работниците се 
должни да засноваат работен однос со лицата кои 
имаат приоритет според критериумите утврдени во 
општествениот договор. 

Судот смета дека со утврдувањето на обврски-
те од ставот 3 на член 20 од оспорениот општест-
вен договор учесниците да се придржуваат кон 
ранглистата подготвена од стручната служба на 
самоуправната интересна заедница за вработување 
не се повредуваат уставните одредби за неотуѓи-
в о ^ право на работниците да одлучуваат за прие-
мот на работниците во основната организација би-
дејки таа обврска произлегува од фактот што 
учесниците во општествениот договор утврдиле 
критериуми за вработување, а што е со Уставот 
допуштено. Со тоа што подготвувањето на ранглис-
тата е доверено на стручната служба на самоуправ-
ната интересна заедница за вработување, Судот 
смета дека не е повредена одредбата од ставот 2 на 
член 32 од Уставот на СР Македонија во кој е оп-
ределено дека на работната заедница што врши 
работи за самоуправна интересна заедница и за 
други интересни самоуправни организации и заед-
ници не може да и се пренесуваат права, овласту-
вања и одговорности на заедницата, друга органи-
зација или орган. Ова затоа што подготвувањето на 
ранглистата не значи и одлучување во врска со 
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приемот на работниците, туку е подготвителен акт 
•за одлучување од органите на основната организа-
ција надлежни за прием на работниците. Ако под-
готвувањето на ранглистата со општествениот до-
говор не беше предвидена како задача на струч-
ната служба, тогаш ранг листата би ја подготву-
вала служба на секој од учесниците, а за приемот 
би одлучувал надлежниот орган. Според мислење-
во на Судот би било спротивно на означената од-
редба на Уставот ако на стручната служба на са-
моуправната интересна заедница за вработување 
се пренесе правото на одлучување за приемот на 
работници, што не е утврдено во оспорениот опште-
ствен договор ниту пак тоа произлегува од него-
вите одредби. 

Судот исто така смета дека обврската од ста-
вот 3 на член 20 од Општествениот договор не го 
исклучува правото на работничкиот совет односно 
на друг надлежен орган кој одлучува за приемот 
да отстапи од ранглистата ако смета и утврди де-
ка таа е составена спротивно на критериумите ут-
врдени во општествениот договор или ако постојат 
разлики во однос на исполнувањето условите пред-
видени во самоуправниот општ акт. 

6. Разгледувајќи ја оспорената одлука на Ар-
битражата, Судот утврди дека со неа е изречена 
мерка во спорот за спроведување на оспорениот 
договор, и согласно членот 419 од Уставот на СР 
Македонија, Уставниот суд на Македонија не е над-
лежен да одлучува поради што и одлучи како во 
точката 2 од оваа одлука. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и алинејата 1 на член 15 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, Судот ја донесе на седница без одржува-
ње на јавна расправа затоа што оцени дека за' на-
тамошното разјаснување на состојбата на работите 
не е неопходно присуството на учесниците во пос-
тапката. 

Г'о оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 6/78 
17 мај 1978 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Осман Мифтари, е. р. 

363. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 53 од Самоуп-
равната спогодба за утврдување и усогласување на 
распределбата на доходот, личните доходи и дру-
гите лични примања во Заводот за урбанизам и 
проектирање во Битола, усвоен на референдумот 
одржан на 27 декември 1977 година, врз основа на 
членот 433 од Уставот на СР Македонија, ставот 
1 на член 15 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 22 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 53 од Самоуправната 
спогодба за утврдување и усогласување на рас-
пределбата на доходот, личните доходи и другите 
лични примања во Заводот за урбанизам и проек-
тирање во Битола, усвоена на референдумот одр-
жан на 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заводот за урбанизам и проек-
тирање во Битола на начинот предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти, 

3. По повод поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 53 од самоуп-
равната спогодба означена во точката 1 од оваа 
одлука затоа што најде дека основано може да се 
постави прашањето за неговата согласност со чле-
нот 22 од Уставот на СР Македонија односно за 
неговата спротивност со ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судот утврди дека во Заводот за урбанизам и про-
ектирање во Битола целокупната работа се врши 
во две организациони единици: за проектирање и 
за заеднички служби. Заради поцелисходно врше-
ње на работите и работните задачи организацио-
ната единица проектирање е поделена на три отсе-
ка: урбанизам, високо градба и ниско градба. Орга-
низационата единица проектирање ја врши основ-
ната дејност на заводот, а заедничките служби ги 
вршат сите финансиски, општи и правни работи 
кои претставуваат целина со работите од основната 
дејност. Ставот 1 на член 53 од оспорената само-
управна спогодба определува дека личниот доход 
на работниците од заедничките служби до 100% и 
над 120% претставува просек на остварениот личен 
доход на другите групи со таа разлика што при 
споредувањето на планираниот и остварениот доход 
висината на стартните основи на личниот доход на 
заедничките служби се зема како плански и како 
остварен доход. Врз основа на ставот 2 на член 53 
од оспорената самоуправна спогодба за остварената 
реализација во другите групи од 100 до 120% од 
стартните основи заедничките служби ќе примаат 
личен доход во висина на нивните стартни основи 
т. е. 100%, па според тоа зголемувањето на доходот 
и личните доходи во другите отсеци и групи нема 
никакво влијание на личните доходи во заеднич-
ките служби независно од тоа дали ка ј нив е зго-
лемен обемот на работите односно работните задачи. 

5. Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд на секој работник во согласност со на-
челото за распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд му припаѓа од доходот на организа-
цијата личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на органи-
зацијата. 

Од наведените уставни и законски одредби 
произлегува дека личниот доход на секој работник 
се определува според резултатите од неговиот труд 
и неговиот придонес во зголемувањето на доходот 
на организацијата. Во конкретниов случај со чле-
нот 53 од оспорената самоуправна спогодба се пос-
тапува спротивно на начелото за наградување спо-
ред резултатите од трудот затоа што за остваре-
ната реализација во другите групи од 100 до 120% 
работниците во заедничките служби примаат личен 
доход во висина на нивните стартни основи (100%). 
Судот смета дека не може да се прифати стано-
виштето работниците во заедничките служби да не 
придонесуваат за зголемувањето на остварената 
реализација кога другите групи реализираат однос-
но остваруваат личен доход од 100 до 120% затоа 
што е претпоставка дека со зголемувањето на обе-
мот на работата ка ј другите групи се зголемува и 
обемот на работата и ка ј заедничките служби. Ова 
особено ако се има предвид дека финансиските, 
општите и правните работи претставуваат целина 
со работите од основната дејност на заводот. Затоа 
Судот смета дека членот 53 од оспорената самоуп-
равна спогодба не е во согласност со членот 22 од 
Уставот на СР Македонија односно дека е во спро-
тивност со ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд. 
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Што се однесува до барањето за оценување 
уставноста и законитоста на членот 54 од оспоре-
ната самоуправна спогодба, Судот при донесува-
њето на решението за поведување на постапка од 
17 мај 1978 година оцени дека тој не е во спротив-
ност со наведените уставни и законски одредби, 
бидејќи директорот како раководител на Заводот ја 
координира целокупната негова работа па според 
тоа треба да прима личен доход зависно од оства-
рените резултати во организацијата како целина. 

Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 
15 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, ја донесе на седницата без 
одржување на јавна расправа затоа што најде дека 
за натамошното разјаснување на предметот на спо-
рот не е неопходно присуство на учесниците во пос-
тапката. 

Со оглед на изнесеново Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 12/78 
28 јуни 1978 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 

Боро Доганџићи, е. р. 

364. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 1 на член 49 од 
Правилникот за стекнување и распоредување на 
доходот, личниот доход, средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка, со систематизаци-
ја на работите — работните задачи, донесен од ра-
ботниците на Фабриката за текстуирање, трикота-
жа и чорапи „Црвена Звезда" во Скопје на рефе-
рендумот одржан на 23 декември 1977 година, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членот 15 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 22 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 49 од Пра-
вилникот за стекнување и распоредување на до-
ходот, чистиот доход, средствата за лични доходи 
и заедничка потрошувачка, со систематизација на 
работите — работните задачи, донесен од работни-
ците на Фабриката за текстуирање, трикотажа и 
чорапи „Црвена Звезда" во Скопје, на референду-
мот одржан на 23 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Фабриката за текстуирање, три-
котажа и чорапи „Црвена Звезда" во Скопје, на 
начинот определен за објавување на самоуправни-
те општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 51/78 од 19 април 1978 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на ставот 
1 на член 49 од правилникот означен во точката 
1 на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

4. Врз основа на поднесените писмени прило-
зи и докази, Судот на седницата утврди дека во 
ставот 1 на оспорениот член 49 од правилникот е 
определено во распределбата на средствата за лич-
ни доходи по основот минат труд работникот да 
учествува на тој начин што износот на личниот до-
ход по основот тековен труд да му се зголемува 
според вкупниот работен стаж и тоа: за работен 

стаж од 3 до 20 години по 10 динари за секоја го-
дина, а за работен стаж преку 20 години по 15 ди-
нари за секоја година. 

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд и со начелото на солидарност на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби, спо-
ред резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Според ставот 1 на член 126 од За -
конот за здружениот труд, личниот доход на ра-
ботникот се утврдува според резултатите од него-
виот труд и според неговиот личен придонес што 
со својот тековен труд и со управувањето и сто-
панисувањето со општествените средства како со 
свој и општествен минат труд го дал за зголему-
вање на доходот на основната организација, во сог-
ласност со начелото за распределба според трудот 
и сразмерно со порастот на продуктивноста на сво-
јот труд и на трудот на работниците во другите 
основни организации со кои ги здружил трудот и 
средствата и на вкупниот општествен труд. Од овие 
уставни и законски одредби произлегува дека лич-
ниот доход на работникот како по основот тековен 
труд така и по основот минат труд треба да се 
утврдува во зависност од резултатите на неговиот 
труд и неговиот личен придонес во зголемувањето 
на доходот на основната организација. 

Имајќи предвид дека резултатите од трудот не 
се исти ка ј сите работници, Судот смета дека не е 
во согласност со уставното начело за распределба 
според трудот личниот доход на работниците по 
основот минат труд да се утврдува во еднакви и 
фиксни износи. Со оглед на тоа што во оспорениот 
став 1 на член 49 од правилникот личниот доход 
на работниците по основот минат труд е опреде-
лен во еднакви и фиксни износи, Судот оцени де-
ка тој не е во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот утврдено во членот 22 
од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и членот 15 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, Судот ја 
донесе на седница без одржување на јавна рас-
права, затоа што оцени дека за натамошното раз-
јаснување на работите по предметот не е неопход-
но присуството на учесниците во постапката. При-
тоа Судот го имаше предвид и фактот што оспоре-
ната одредба од правилникот е идентична со од-
редби на самоуправни општи акти за кои Судот 
веќе одлучувал. 

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

У. бр. 51/78 
22 јуни 1978 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Димитар Стојчев, е. р. 

365. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на: членот 1 и точките 
1, 2, 3, 4 и 7 на член 2 од Одлуката за висината 
на трошоците што се наплатуваат од вонредните 
студенти на Високата економска школа во Прилеп, 
донесена од советот на школата на седницата од 12 
јули 1975 година; Одлуката за надомест на трошо-
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ците за посебно организирана настава за една 
учебна година по кандидат, донесена од советот 
на Високата економска школа во Прилеп, на сед-
ницата од 27 август 1976 година; Одлуката за ви-
сината на надоместоците за организирање на по-
себна настава за корисниците на услугите на Фило-
зофскиот факултет во Скопје, донесена на 16 јуни 
1976 година и Одлуката за измена на точката 1 на 
член 1 од оваа одлука донесена од советот на ф а -
култетот на седницата од 22 јуни 1977 година; чле-
новите 1, 2, 4 и 10 од Одлуката за уплатување на-
доместоци од страна на студентите, кандидатите кои 
полагаат приемен испит и испит за проверка на 
знаењето и кандидатите кои пријавиле докторска 
дисертација на Правниот факултет во Скопје, до-
несена од советот на факултетот на седницата од 
13 октомври 1977 година; и точките 1 и 2 на Одлу-
ката на Градежниот факултет во Скопје, донесена 
од советот на факултетот на 8 октомври 1976 го-
дина, на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по одржаната 
јавна расправа на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) членот 1 и точките 1, 2, 3, 4 и 7 на член 2 од 
Одлуката за висината на трошоците што се напла-
туваат од вонредните студенти на Високата еко-
номска школа во Прилеп, донесена од советот на 
школата на седницата од 12 јуни 1975 година; 

б) Одлуката за надомест на трошоците за по-
себно организирана настава за една учебна годи-
на по кандидат, донесена од советот на Високата 
економска школа во Прилеп на седницата од 27 
август 1976 година; 

в) Одлуката за висината на надоместоците за 
организирање на посебна настава за корисниците 
на услугите на Филозофскиот факултет во Скопје, 
донесена на 16 јуни 1976 година од советот на фа-
култетот; 

г) Одлуката за измена на точката 1 на член 1 
од Одлуката за висината на надоместоците од ко-
рисниците на услугите на Филозофскиот факултет 
во Скопје за организирање на посебна настава од 
16 јуни 1976 година, донесена од советот на факул-
тетот на седницата од 22 јуни 1977 година; 

д) членовите 1, 2, 4 и 10 од Одлуката за упла-
тување надоместоци од страна на студентите, кан-
дидатите кои полагаат приемен испит и испит за 
проверка на знаењето и кандидатите кои пријави-
ле докторска дисертација на Правниот факултет во 
Скопје, донесена од советот на факултетот на сед-
ницата од 13 октомври 1977 година; и 

, ѓ) точките 1 и 2 на Одлуката на Градежниот 
факултет во Скопје, донесена од советот на факул-
тетот на 8 октомври 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Економскиот факултет во При-
леп, во Филозофскиот факултет, во Правниот ф а -
култет и во Градежниот факултет, сите во Скопје, 
на начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. По повод на поднесени претставки со бара-
ње за поведување постапка за оценување устав-
носта и законитоста на актите означени во точката 
1 на оваа одлука, Уставниот суд на Македонија со 
решението У. бр. 9/78, 15/78, 19/78 и 29/78 донесено 
на 31 мај 1978 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на оспорените одлу-
ки затоа што пред Судот основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со начелото за рам-
ноправноста на работните луѓе и граѓаните утвр-
дено во алинејата 9 на делот III од Основните на-
чела и во ставот 3 на член 215 од Уставот на СР 

Македонија, разработено во членот 12 од Законот за 
високото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 49/74). 

4. Во подготвителната постапка и на јавната 
расправа Судот утврди: 

а) во членот 1 од Одлуката за висината на 
трошоците што се наплатуваат од вонредните сту-
денти на Високата економска школа во Прилеп, 
донесена од советот, на школата на 12 јуни 1975 
година е определено дека со оваа одлука е утврдена 
висината на трошоците што се наплатуваат од вон-
редните студенти како непосредни корисници на 
образовните услуги за кои не се обезбедени средства 
од Општата заедница на образованието во Скопје. 
Согласно членот 2 од оваа одлука Високата економ-
ска школа во Прилеп ги наплатува следниве тро-
шоци: 

— за упис на вонредните студенти во I, И, III 
и IV година, од подрачјето на СР Македонија по 
ЗОО динари годишно; 

— за упис на вонредните студенти од другите 
републики за I и И година по 1200 динари, а за III 
и IV година по 2000 динари годишно; 

— за секој пријавен испит вонредните студен-
ти по 50 динари; 

— за секој пријавен испит по четврти пат и 
понатаму од редовните и вонредните студенти по 
60 динари, а ако пријавениот испит се полага пис-
мено и усмено со колоквиум износот се зголемува 
за 25%; 

— за приемен испит"за упис се плаќа по 60 
динари од испит; и 

— за преглед на дипломска работа вонредните 
студенти плаќаат за прв степен 80 динари, а за 
втор степен 120 динари. 

б) Во одлуката за надомест на трошоците за 
посебно организирана настава за една учебна го-
дина по кандидат, донесена од советот на Високата 
економска школа во Прилеп, на седницата од 27 
август 1976 година е определено дека за вонред-
ните студенти од I и IV година се утврдува надо-
мест во износ од 500 динари, а за вонредните сту-
денти од II и III година во износ од 600 динари. 

в) Во делот I од Одлуката за висината на на-
доместоците за организирање на посебна настава за 
корисниците на услугите на Филозофскиот факул-
тет во Скопје, донесена од советот на факултетот 
на 16 јуни 1976 година е определено дека заради 
покривање на расходите за посебната настава и 
материјалните трошоци, за вонредните студенти се 
воведуваат надоместоци кои ќе се наплатуваат спо-
ред оваа одлука. Според ставот 1 на овој дел од 
одлуката за посебната настава што се организира 
за вонредните студенти од Наставно-научната сту-
д и р а група за општонародна одбрана се плаќа 
600 динари годишно; 

г) Во точката 1 на член 1 од Одлуката за из-
мена на Одлуката за висината на надоместоците 
од корисниците на услугите на Филозофскиот ф а -
култет во Скопје за организирање на посебна нас-
тава, донесена од советот на факултетот на 22 јуни 
1977 година е определено дека за организирање на 
посебна настава за вонредните студенти од Нас-
тавно-научната ^ студиска група за општо-народна 
одбрана се плаќа надомест од непосредните корис-
ници во износ од 2500 динари годишно; 

д) Во членот 1 од Одлуката за уплатување на-
доместоци од страна на студентите, кандидатите 
кои полагаат приемен испит и испит за проверка 
на знаењата и кандидатите кои пријавиле док-
торска дисертација, донесена од советот на Прав-
ниот факултет во Скопје на седницата од 13 ок-
томври 1977 година е определено дека вонредните 
студенти плаќаат надоместок во износ од 350 дина-
ри за упис на секоја година до дипломирањето, а 
вонредните студенти од други социјалистички ре-
публики по правило го плаќаат износот што е 
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утврден на високошколската установа во републи-
ката од каде студентот доаѓа. Вонредните студенти 
и апсолвентите на кои им изминал апсолвентскиот 
стаж плаќаат, според членот 2 од одлуката, по 50 
динари за секој пријавен испит. Исто така овој 
износ вонредните студенти, според членот 4 од од-
луката, го плаќаат како надомест за преглед на 
семинарски труд. Во членот 7 е определено дека 
средствата кои студентите ги плаќаат по основ на 
оваа одлука ќе се користат за унапредување на 
вонредното студирање и за покривање на трошо-
ците за услугите што факултетот ги врши, а во 
членот 8 од одлуката утврдени се формите на да-
вање помош на вонредните студенти (одржување 
семинари, овозможување користење на учебници и 
литература, консултации, посебна организација при 
упис и други административно-технички услуги). 
Во членот 9 е предвидено воведување на посебна 
настава по сите предмети за вонредно студирање, 
додека според членот 10 од одлуката, за покрива-
ње на материјалните трошоци околу воведувањето 
на посебната настава за вонредните студенти е опре-
делен надомест во износ од 480 динари за прва и 
за втора година, а по 600 динари за трета и чет-
врта година; 

ѓ) Во точката 1 од Одлуката на Градежниот 
факултет во Скопје, донесена од советот на 8 ок-
томври 1976 година е определено дека за изве-
дување настава на I степен на факултетот студен-
тите кои се во работен однос се задолжуваат да 
партиципираат во школувањето со вкупен износ од 
10.000 динари или по 2.000 динари за семестар, до-
дека според точката 2 од оваа одлука студентите 
запишани на паралелката во Охрид — I степен 
конструктивна насока ќе партиципираат по 20.000 
динари за пет семестри. 

5. Од наведените одлуки произлегува дека со 
нив се воведува обврска за плаќање надоместок за 
образовните услуги што овие високообразовни ин-
ституции им ги вршат на вонредните студенти и 
тоа без исклучок на сите граѓани кои имаат ваков 
статус. 

Судот утврди дека, според ставот 4 на дел V 
од Основните начела на Уставот на СР Македони-
ја, работните луѓе во организациите на здруже-
ниот труд и во другите самоуправни организации и 
заедници и општествено-политичките заедници, 
обезбедуваат во самоуправните интересни заедни-
ци, врз начелата на заемност и солидарност, мате-
ријални и други услови за обемот, развојот и унап-
редувањето на воспитно-образовната дејност во 
согласност со развитокот на стопанството и на дру-
гите дејности и со општествените потреби, а во за-
висност од материјалните можности на општест-
вото. Понатаму, во ставот 6 на овој дел од Уставот 
е определено дека работните луѓе и организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации создаваат материјални и други услови за 
непрекинато образование и усовршување на работ-
ниците. 

Разработувајќи ги натаму овие основни наче-
ла Уставот, во ставовите 2 и 3 на членот 215, пред-
видува дека материјални и други услови за осно-
вање и работа на училиштата и другите установи 
за образование на граѓаните и за унапредување на 
нивната дејност, обезбедуваат, врз начелата на 
заемност и солидарност, работните луѓе, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници и општините и Републи-
ката во самоуправните интересни заедници во сог-
ласност со закон и дека граѓаните имаат право под 
еднакви услови утврдени со закон да стекнуваат 
знаења и стручна подготовка на сите степени на 
образование во сите видови училишта и во други-
те установи за образование. 

Според означените уставни начела и одредби 
средствата за финансирање на дејноста на обра-
зовните институции, а во тие рамки и на високо-
школските установи, се обезбедуваат, врз начелата 
на заемност и солидарност, во самоуправните инте-

ресни заедници, а не преку индивидуално учество 
на работните луѓе и граѓаните со сопствени сред-
ства. 

Законот за самоуправните интересни заедници 
на образованието („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74), кој беше во сила во времето на донесување-
то на оспорените одлуки, ги афирмира овие устав-
ни начела и одредби, разработувајќи го системот на 
финансирањето на дејноста на образовните инсти-
туции преку самоуправните интересни заедници. 
Ставот 2 на член 38 од овој закон даваше можност 
установите за насочено образование, во исклучи-
телни случаи, да наплатуваат од непосредните ко-
рисници трошоци за извршените услуги под услов 
за тие услуги да не се обезбедени средства од за-
едницата на образованието и да е дадена соглас-
ност од таа заедница што, според мислењето на Су-
дот, не го нарушува основното начело дека средст-
вата за финансирање дејноста на образовните ин-
ституции се обезбедуваат преку самоуправните ин-
тересни заедници. И важечкиот Закон за самоуп-
равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) пред-
видува можност во исклучителни случаи да се нап-
латуваат трошоци за извршени образовни услуги 
од непосредниот корисник, а условите, начинот и 
висината на трошоците се утврдуваат со статутот 
на соодветната заедница за насочено образование. 

Испитувајќи дали вонредното студирање е 
околност која допушта примена на ставот 2 на 
член 38 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на образованието, односно на ставот 2 на 
член 34 од важечкиот Закон за самоуправните ин-
тересни заедници на воспитанието и образованието, 
Судот утврди дека во членот 12 од Законот за ви-
сокото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
49/74) е утврдено дека граѓаните на СФРЈ под ед-
накви услови имаат право да се запишуваат и шко-
луваат на високообразовните организации и да се 
здобиваат со стручни називи, академски и научни 
степени. Согласно членот 82 од овој закон на висо-
кообразовна организација можат да се запишат ка-
ко вонредни студенти лица што ги исполнуваат ус-
ловите за запишување, а имаат својство на работ-
ник во здружениот труд или кои од други причини 
не се во можност да се запишат како редовни сту-
денти. Вонредните студенти, според истиов член од 
законот, ги имаат истите права како и редовните 
студенти, освен правата што со посебни прописи 
се сврзани со статусот на редовен студент. Од овие 
одредби на Законот за високото образование не-
сомнено произлегува дека вонредните студенти не 
се некоја посебна и исклучителна, туку се редовна 
и трајна форма на стекнување на знаења и струч-
ност, што ги задолжува високообразовните инсти-
туции да го организираат и обезбедуваат вонред-
ното студирање како своја редовна дејност. 

Поради изложеново Судот утврди дека напла-
тувањето надоместоци од страна на високообразов-
ните организации за вонредните студенти не може 
да се смета за допуштено од гледиште на ставот 2 
на член 215 од Уставот на СР Македонија и ста-
вот 2 на член 38 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на образованието, односно ставот 
2 на член 34 од Законот за самоуправните интерес-
ни заедници за воспитание и образование, бидејќи 
таквото наплатување не претставува исклучок, ту-
ку-правило во поглед на една категорија студенти. 
Според мислењето на Судот, условот предвиден во 
ставот 2 на ^лен 38 од Законот за самоуправните 
интересни заедници ла не се обезбедени средства 
од наемнината не е достатен за пропишување на-
доместоци за вонредните студенти, бидејќи овој 
услов е кумулативно предвиден со условот за ис-
клучителност^ така тито во секој случај воведува-
њето на надоместоците може да се врши само по 
исклучок. 

Со оглед пак *та тод што надоместокот за вос-
питно-образовните услуги се наплатува само од 
вонредните студенти, кои во основа имаат еднаква 
положба како и редовните студенти, Судот утврди 
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дека во овие одлуки се повредува и уставното на-
чело за рамноправноста, задржано во алинејата 9 
на дел III од Основните начела и ставот 2 на член 
215 од Уставот на СР Македонија. 

Судот ги ценеше наводите на претставниците 
на високообразовните организации дека овие одлу-
ки се донесени поради тоа што тие организираат и 
изведуваат настава за вонредните студенти при 
што се предизвикуваат одредени трошоци, а Оп-
штата заедница на образованието не обезбедува 
средства за тоа, туку ги покрива само трошоците 
во врска со изведувањето на наставата за редовни-
те студенти. Не негирајќи го значењето на овој 
аспект на прашањето, Судот утврди дека фактот 
што самоуправната интересна заедница не ја ф и -
нансира дејноста во врска со вонредните студен-
ти, не е од релевантно значење за оценувањето ус-
тавноста и законитоста на оспорените одлуки, би-
дејќи Уставниот суд, согласно надлежностите утвр-
дени во Уставот, има право и должност да ја оце-
нува согласноста на самоуправните општи акти во 
Уставот и законите, додека решавањето на праша-
њето за обезбедувањето на материјални средства за 
финансирање дејноста на високообразовните орга-
низации, па во тие рамки и дејноста во врска со 
изведувањето настава со вонредните студенти, спа-
ѓа во доменот на други органи. 

На основа изнесеното Судот утврди дека оспо-
рените одлуки означени во точката 1 од оваа одлу-
ка не се во согласност со алинејата 9 на дел III 
од Основните начела и со ставовите 2 и 3 на член 
215 од Уставот на СР Македонија, како и со членот 
12 од Законот за високото образование, ставот 2 на 
член 34 од Законот за самоуправните интересни за-
едници за воспитание и образование, поради што 
одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 9, 15, 19 и 29/78 
10 јули 1978 година 

Скопј е 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Димитар Стојчев, е. р. 

366. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точките 1, 2, 3, 9, 10 и 
11 на член 3 од Мерилата и критериумите за усло-
вите, начинот и висината на трошоците на образов-
ните услуги што се наплатуваат од непосредниот 
корисник за извршените образовни услуги за кои 
не се обезбедени средства од Општата заедница на 
образованието во Скопје, донесени од собранието 
на Општата заедница на образованието во Скопје 
на седницата од 28 септември 1977 година, на осно-
ва членот 433 од Уставот на СР Македонија и чле-
нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки по одржаната јавна расправа 
на 10 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1, 2, 3, 9, 10 и 11 
на член 3 од Мерилата и критериумите за условите, 
начинот и висината на трошоците на образовните 
услуги што се наплатуваат од непосредниот корис-
ник за извршените образовни услуги за кои не се 
обезбедени средства од Општата заедница на обра-
зованието во Скопје, донесени од собранието на 
Општата заедница на образованието во Скопје, на 
седницата од 28 септември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општата заедница на образова-
нието во Скопје на начинот пропишан за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 73/78 од 31 мај 1978 година, по сопствена иници-

јатива поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одредбите од актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена 
затоа што пред Судот основано се постави праша-
њето за нивната согласност со начелото на рамно-
правност на работните луѓе и граѓаните утврдено 
во алинејата 9 на делот III од Основните начела 
и во ставот 3 на член 215 од Уставот на СР Маке-
донија, а разработено во членот 12 од Законот за 
високото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 49/74). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека во мерилата и критериу-
мите означени во точката 1 на оваа одлука се ре-
гулираат условите, начинот и висината на трошо-
ците на образовните услуги што ги наплатуваат 
организациите на здружениот труд од насоченото 
образование од непосредниот корисник за изврше-
ните образовни услуги за кои не се обезбедени 
средства од Општата заедница на образованието во 
Скопје. Во членот 2 од означените мерила и кри-
териуми е определено дека целта на нивното доне-
сување е да се наплатува еднаква висина на тро-
шоци од непосредниот корисник за извршените 
образовни услуги, како и тоа давателите и корис-
ниците на услугите да бидат во рамноправна по-
ложба. Според точките 1, 2 и 3 на член 3 од мери-
лата и критериумите, вонредниот студент за упис 
на година на факултет и висока школа плаќа по 
350 динари, за пријавен испит по 50 динари, а за 
пријавен испит на виша школа да плаќа износ од 
35 динари. За преглед на дипломска работа, според 
точката 9 на истиот член, вонредниот студент пла-
ќа 140 динари, а за преглед на семинарска работа, 
според точката 10 од означениот член, 50 динари. 
Во точката 11 на член 3 од овие мерила и крите-
риуми е определено вонредните студенти од дру-
гите социјалистички републики за упис да плаќаат 
износ што е утврден од високообразовната органи-
зација во републиката од каде студентот доаѓа. 

5. Во алинејата 9 на делот III од Основните 
начела на Уставот на СР Македонија е определе-
но дека неприкосновената основа на положбата и 
улогата на човекот ја сочинува и еднаквоста на 
правата, должностите и одговорностите на луѓето 
во согласност со уставноста и законитоста, а според 
ставот 3 на член 215 од Уставот граѓаните имаат 
право, под еднакви услови утврдени со закон, да 
стекнуваат знаења и стручна подготовка на сите 
степени на образование во сите видови училишта и 
други установи за образование. Освен тоа член 215 
од Уставот предвидува дека образовните установи 
и дејности се финансираат со општествени сред-
ства формирани врз основа и на придонеси на ра-
ботниците и работните луѓе. Оваа уставна одредба 
треба да се протолкува така што само по исклучок 
може да се предвиди и обврска на непосредните ко-
рисници на образовните дејности да учествуваат во 
покривањето на трошоците на овие дејности. 

Со членот 12 од Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 49/74) е утвр-
дено дека граѓаните на СФРЈ под еднакви услови, 
имаат право да се запишуваат и школуваат на ви-
сокообразовни организации и да се здобиваат со 
стручни називи, академски и научни степени. Во 
членот 82 од овој закон е утврдено дека на висо-
кообразовната организација можат да се запишат 
како вонредни студенти лицата што ги исполнуваат 
условите за запишување, а имаат својство на ра-
ботник во здружениот труд или кои од други опре-
делени причини не се во можност да се запишат 
како редовни студенти. Вонредните студенти ги 
имаат истите права како и редовните студенти, ос-
вен правата што со посебни прописи се сврзани со 
статусот на редовен студент. Високообразовната 
организација, во зависност од природата на дис-
циплината, може да определи минимален број за-
должителни вежби, семинари и други облици на 
настава и да утврди посебни рокови и други олес-
нувања за вонредните студенти. 
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Во ставот 2 на член 38 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на образованието 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), кој беше во 
сила во времето на донесувањето на оспорените 
мерила и критериуми, е определено дека установи-
те од насоченото образование можат во исклучи-
телни случаи да наплатуваат од непосредните ко-
рисници трошоци за извршените образовни услуги 
под услов за тие услуги да не се обезбедени сред-
ства од заедницата на образованието и да е дадена 
согласност од таа заедница. Исто така, согласно 
ставот 2 на член 34 од Законот за самоуправните 
интересни заедници за воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/78), кој сега е во 
сила, организациите на здружениот труд од насо-
ченото образование можат, во исклучителни слу-
чаи да наплатуваат од непосредниот корисник тро-
шоци за извршените образовни услуги. Условите, 
начинот и висината на трошоците на образовните 
услуги се регулираат со статутот на соодветната 
заедница за насочено образование. 

Од изнесените уставни и законски одредби 
произлегува дека само по исклучок е допуштено 
од корисниците на образовните услуги да се нап-
латува одреден надоместок за услуги за кои не се 
обезбедени средства од заедницата на образование-
то. Меѓутоа, во случајов се предвидува можност за 
воведување обврска за плаќање надомест од сите 
вонредни студенти што, по мислењето на Судот, не 
претставува исклучок во смисла на законот. Вон-
редното студирање е редовна и трајна форма на 
образование во високошколските установи и не мо-
ж е да претставува општ основ за наплатување на 
надоместок за школување на високообразовна ор-
ганизација, ниту пак може да се подведе под пои-
мот „исклучителни случаи" што го имаат предвид 
означените законски одредби. 

6. Со оглед на тоа што со оспорените мерила и 
критериуми се предвидува можност за воведување 
обврски за плаќање надоместоци на ВИСОКОШКОЛ-
ските организации како правило и од страна само 
на вонредните студенти, Судот утврди дека тие не 
се во согласност со начелото на рамноправноста на 
работните луѓе и граѓаните утврдено во алинетатд 
9 на делот III од Основните начела и во ставот 3 
на член 215 ол Уставот на СР Македонија, разрабо-
тено во членот 12 од Законот за високото образо-
вание. 

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

У. бр. 73/78 
10 јули 1978 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

С у д и ј а 
Димитар Стојчев, е. р. 

Огласен дел 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за УШ одделение на име Ангели-

на Јованоска, е. Печково, Гостивар. (1032) 
Свидетелство за IV одделение на име Абдулаим 

Зулбеари, е .Неготино, Гостивар. (1033) 
Работна книшка на име ѓорѓи Николовски, е. 

Доброшане, Куманово. (1034) 
Здравствена легитимација, издадена од Заво-

дот за социјално осигурување — Гостивар на име 
Бектеши Бафтије, е. Д. Гоновица, Гостивар. (1035) 

Работна книшка бр. 882 на име Мекид Шабани, 
ул. „Стр. Симоски" бр. 3, Гостивар. (1036) 

Работна книшка на име Шабан Авдиу, ул. „М. 
Симоноски" бр. 65, Гостивар. (1037) 

Работна книшка на име Цвета Трајковска, ул. 
„Панчевачка" бр. 17, Куманово. (1035) 

Работна книшка на име Јовица Ангеловиќ, е. 
Никуљане, Куманово. (1040) 

Свидетелство, издадено од Училиштето „Кирил 
и Методија" — Титов Велес на име Петрушева 
Васка, ул. „Пеце Каров" бр. 10, Титов Велес. (1041) 

Свидетелство за Ш, издадено од Училиштето 
„Тодор Јанев" во е. Чашка на име Стојанова Ро-
зитка, е. Раковец, Титов Велес. (1042) 

Свидетелство за УШ одделение на име Венко 
Теговски, ул. „Шидска" бр. 26-5/4, Титов Велес. 

(1043) 
Воена книшка сер. АГ бр. 70555 на име Исмет 

Шукри Тодоровић Тетово. (1044) 
Свидетелство за IV одделение на име Невзат 

Ајдари, е. Ново Село I, Тетово. (1045) 
Свидетелство на име Киро Крстевски, е. Стар 

Истевник, Делчево. (1046) 
Свидетелство за V одделение на име Ленка 

Чукалевска, е. Клепач, Прилеп. (1047) 
Свидетелство за УШ одделение на име Славица 

Нед елковска, е. Лознани, Прилеп. (1048) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Централното основно училиште „Јоаким Крчоски" 
во Долни Манастирец на име Стамески Божидар, 
Македонски Брод. (1049) 

Воена книшка, издадена од ОНО — Титов Велес 
на име Салиевски Јетиш Мемет, е. Бузалково, Ти-
тов Велес. (1050) 

Воена книшка на име Петре Жупаноски, е. Ла-
жани ,Струга. х (1051) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство" во е. Челопек на 
име Камбери Осман Муртезан, е. Челопек, Тетово. 

(1052) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Самир Адили, е. Д. Лешница, Тетово. (1053) 
Здравствена легитимација на име Енвер Бисли-

ми, ул. „Бл. Тоска" бр. 38, Тетово. (1054) 
Сообраќаен документ на име Милан Крстевски, 

плоштад „Маршал Тито", бр. 16/2, Тетово. (1055) 
Свидетелство за I одделение на име Јордан 

Глигоров, е. Гор. Јеловце, Гостивар. (1056) 
Свидетелство за УШ одделение на име Лазо 

ѓорѓиоски, е. Врапчиште, Гостивар. (1057) 
Ученичка книшка на име Фета Сулејмани, Го-

стивар. (1058) 
Работна книшка на име Светозар Тодоровски, 

ул. „Прохор Пчински" бр. 1-а, Куманово. (1059) 
Свидетелство за I и П година на име Богдана 

Младеновска, ул. „Ж. Ј. Шпанац" бр. 26/У, Ку-
маново. (1060) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Драган Младеновски, е. Тромеѓа, Куманово. 

(1061) 
Работна книшка, издадена од СО — Македон-

ски Брод на име Саитоски Месут, е. Пласница, 
Македонски Брод. (1062) 

Воена книшка, издадена од ВП 3313 — Мостар 
на име Димов Доне Петре, ул. „Индустриска" бр. 21, 
Титов Велес. (1063) 

Свидетелство за квалификуван керамичар на 
име Филипов Јосиф, ул. „Г. Димитров" бр. 1, Титов 
Велес. (1064) 

Свидетелство за квалификуван возач на име 
Филипов Јосиф, ул. „Г. Димитров" бр. 1, Титов Ве-
лес. (1064-а) 

Здравствена легитимација на име Кадри Кад-
риу, ул. „Битолска" бр. 24, Тетово. (1065) 

Свидетелство на име Меди Муслиу, е. Вруток, 
Гостивар. (1066) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Дедо Ило Малешевски" —. 
Берово на име Баканска Весела, е. Ратево, Берово. 

(1067) 
Возачка дозвола бр. 21-91 на име Милорад Ко-

лароски, ул. „Шаќир Војвода" бр. 3, Прилеп. (1069) 
Уверение за КВ ѕидар на име Боислав Миле-

ски", бр. 15, Прилеп. (1070) 
Уверение за КВ заварувач на име Димко Аце-

ски, ул. „М. Козар" бр. 30-а, Прилеп. (1071) 
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Свидетелство за IV одделение на име Трајанка 
Мирческа, с. Белополе, Прилеп. (1072) 

Свидетелство за Ш и IV клас и за завршен ис-
пит на име Гоце Тутески, ул. „Б. Левата" бр. 23, 
Прилеп. ' (1073) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубен 
Алексоски, ул. „Октомвриска" бр. 111, Прилеп. 

(1074) 
Здравствена легитимација на име Трајан Пет-

рески, ул. „П. Котеска" бр. 144, Прилеп. (1075) 
Уверение, издадено од ВЕШ ~ Прилеп на име 

Јован Ангелков, е. Д. Дисан, Неготино. (1076) 
Работна книшка рег. бр. 3804, издадена од Со-

бранието на општината Ресен на име Наумовски 
Геле Вељо, е. Стење, Ресен. (1077) 

Сервисна книшка за возило комби „430-К" со 
број на мотор 604680 и број на шасија 426241 на 
име АК „Браќо", Титов Велес. (1078) 

Свидетелство за завршено V одделение на име 
Филипова Кулева Ратка, е. Го лозинци, Титов Ве-
лес. (1079) 

Свидетелство за IV одделение на име Зора 
Николова, е. Извор, Титов Велес. (1080) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аслан Рамадани, е. Желино, Тетово. (1081) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хај риј е Рамадани, е. Желино, Тетово. (1081-а) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бесир Рамадани, е. Желино, Тетово. (1081-6) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сај мир Рамадани, е. Желино, Тетово. (1081-г) 
Здравствена легитимација на име Хелил К а -

дриу, ул. „Битолска" бр. 24, Тетово. (1082) 
Работна книшка на име Трајко Петковски, ул. 

„Н. Тесла" бр. 112-а, Куманово. (1083) 
Работна книшка на име Сабедини Мемеди, ул. 

„Средорек" бр. 114, Куманово. (1084) 
Свидетелство за IV клас, издадено од Основ-

ното училиште „Кирил Пејчиновић' во е. Теарце 
на име Вугевски Серафим, е. Ратаје, Тетово. (1085) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемил Меџ ди, е. Стримница, Тетово. (1086) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зулфиќар Беќири, е. Јеловјане, Тетово. (1087) 

Свидетелство за I и IV клас, издадено од Гим-
назијата „В. Прке" на име Станика Митева, ул. 
„Сл. Стојменов" бр. 21, Виница. (1088) 

Свидетелство за VIII одделение на име Павлина 
Трајковска, е. Драчево, Скопје. (1089) 

Свидетелство за IV одделение на име Бале Стој-
чески, Битола. (1090) 

Свидетелство за VП одделение на име Роса 
Цветкоска, е. Алинци, Прилеп. (1091) 

Свидетелство на име Коца Ацеска, е. Добру-
шево, Битола. (1092) 

Лична карта на име Орде Кочоски, ул. „Пере 
Тошев" бр. 28, Прилеп. (1093) 

Уверение за КВ ѕидар на име Петар Алексоски, 
е. Небрегово, Прилеп. (1094) 

Уверение бр. 165 на име Симо Ефтим Митрев-
ски, е. Претор, Ресен. (1095) 

Работна книшка на име Мусли Алиу, нас. Мало 
Ѓуране, Гостивар. (1096) 

Диплома, издадена од Гимназијата „Панче По-
поски" — Гостивар на име Осман Елмази ,с. Зајас, 
Кичево. (1097) 

Свидетелство за IV клас на име Гино Кири-
лоски, ул. „Раф. Батино" бр. 84, Горче Петров. 

(1098) 
Воена книшка на име Драги Петров, е. А р а -

лица, Штип. (1099) 
Диплома за завршен испит, издадена од Гимна-

зијата „Кочо Рацин" — Титов Велес, на име Дам-
ческа Нада, е. Сировина, Прилеп. (1100) 

Свидетелство од средно училиште на име Поп-
кочев Бојан, ул. „Боге Николов" бр. 4, Титов Ве-
лес. (1101) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Мунивера Летниковска, Скопје (38) 

Уверение за квалификуван машинист на уто-
варувач, издадено од Градежниот машински центар 
за стручно образование и оспособување на кадри во 
Скопје, на име Никола Поп Арсовски, ул. „Киро 
Бајрамовски" бр. 4, Прилеп. (39) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Љубанци на име Драги-
ца Трчуловска, Скопје. (40) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
ЕМУЗУЗ на име Петре Трајанов, Скопје. (41) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од О.У. „Мирче Ацев", на име Марика 
Трајчева, е. Пезово, Куманово. (42) 

Диплома за машинобравар од Училишниот цен-
тар на железничарите — Скопје на име Трипче 
Трајчевски, Скопје. (43) 

Здравствена легитимација, издадена во Скоп-
је на име Емилијан Мицев, Скопје. (44) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Марјан 
Наковски, Куманово. (45) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ѓо-
ко Витанов, Скопје. (46) 

Налог бр. 20-616-715-242, издаден од Београд-
ската банка во Белград на име Славиша Цветко-
виќ, Скопје. (47) 

Свидетелство за I, П, Ш и IV година издадени 
од Гимназијата „Моша Пијаде" — Крива Паланка 
на име Ката Ристовска, ул. „X. Карпош" бр. 84, 
Крива Паланка. (48) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Агим Мехмед, Скопје. (49) 

Воена книшка, издадена од Крагујевац на име 
Борис Нанев, Скопје. (50) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Али Чуковци, Скопје. (51) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осумгодишното училиште „Дрита" во е. 
Рашче на име Авдиљ Дураку, е. Рашче, Скопје. 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Љубе Тодоровски, Скопје. (53) 

Свидетелство за завршена I година гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" на име 
Исмет Мифтари, е. Ваксинце, Куманово. (54) 

Свидетелство за завршена П година гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" на име 
Диљавер Даути, е. Оризари, Куманово. (55) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Лазо Димовски, Скопје. (56) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Идриз Исмаил, Скопје. (57) 

Полномошно за вршење набавка на разни ма-
теријали и прехранбени стоки, издадено од „Ин-
теримпекс — Метропол" во Скопје на име Јован 
Василевски, Скопје. (58) 

Свидетелство за завршен Ш клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" Куманово 
на име Марина Тодоровска, ул. „Браќа Рибар" бр. 
17, Куманово. (59) 

Воена книшка, издадена во Загреб на име Де-
мир Јашарај , Скопје. (60) 

Воена книшка, издадена во Рашка на име 
Ариф Оџа, Скопје. (61) 

Индекс бр. 10697, издаден од Правниот факул-
тет Скопје на име Диме Бошков, Скопје. (62) 

Слободна ученичка карта, издадена во ГСП — 
Скопје на име Мамуран Асан, Скопје. (63) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште во е. Матејче, Ку-
маново на име Јаворка Стојчевић е. Сарај Скопје. 

Индекс бр. 6019, издаден од Медицинскиот ф а -
култет во Скопје на име Ирена Николовска, Скоп-
је. (65) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Вишко Муамер, Скопје. (бб) 

Автобуска слободна карта, издадена од ГСП — 
Скопје на име Соња Петковска, Скопје. (67) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово 
на име Мусах Рустеми, е. Романовце, Куманово. 
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Воена книшка, издадена од Делнице на име 
Зекир Рамаданов, Скопје. (69) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Назми Сали, Скопје. (70) 

Здравствена легитимација, издадена во Кра-
тово на име Ванче Лазовски, е. Живалево, Кратово 

(71) 
Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 

Кратово на име Славчо Стоимановски, ул. „Пла-
нинска" бр. 24, Кратово. (72) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Камбер Исеинов, Скоп-
је. (73) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Џемиле Селими, Скоп-
је. (74) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основното училиште „29 Ноември" во Скопје 
на име Златко Мирчевски, Скопје. (75) 

Воена книшка, издадена во Струмица на име 
Акиф Мемедовски, Скопје. (76) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Шаип Ајвази, Скопје. (77) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Му-
зафер Сулејмани, Скопје. (78) 

Уверение за стручна оспособеност, издадено од 
Заводот за вработување на работници на име То-
доровски Кирев Драги, е. Ранковци, Крива Па-
ланка. (1144) 

Свидетелство за V одделение, издадено од ЦОУ 
„Христијан Карпош" — е. Ранковци на име То-
доровска Славица, е. Ранковци, Крива Паланка. 

Свидетелство за IV одделение на име Веселин 
Андреевски, е. Лисиче, Титов Велес. (1146) 

Свидетелство на име Панда Костова, е. Росоман, 
Кавадарци. (1147) 

Свидетелство за УШ одделение на име Драги 
Тодоровски, ул. „Драчевска" бр. 72-а, е. Драчево, 
Скопје. (1148) 

Свидетелство за IV одделение на име Маке-
донка Најдоска, е. Загорани, Битола. (1149) 

Свидетелство за КВ работник на име Душан 
Поповиќ, нас. Чаир згр. 36-П-8, Скопје. (1150) 

Свидетелство на име Страхил Родевски, ул. 
„Пиринска Македонија" бр. 31, Куманово. (1151) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Драшко 
Змејкоски, е. Тополница,, Македонски Брод. (1152) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
издадено од Основното училиште „Братство" во е. 
Челопек на име Мамути Адем, Тетово. (1153) 

Свидетелство за УШ одделение на име Љатиф 
Емшија, е. Боговиње, Тетово. (1154) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемиш Сакти, е. Г. Синичани, Тетово. (1155) 

Возачка дозвола на име Авдираман Ајвази, ул. 
„Кичевска" бр. 6, Тетово. (1156) 

Диплома на име Хисмет Кадриу, е. Требли, Те-
тово. (1157) 

Свидетелство за IV одделение на име Цена 
Стевческа, е. Небрегово, Прилеп. (1158) 

Здравствена легитимација на име Марија Му-
личкоска, Ке ј „9 Септември" бр. 23, Прилеп. (1159) 

Уверение на име Радивој Павлоски, е. Сенокос, 
Прилеп. (1160) 

Уверение за електро заварувач на име Димко 
Бошески, ул. „М. Пијаде" бр. 39-в, Прилеп. (1161) 

Оружен лист Р. бр. 963, издаден од ОВР — 
Крива Паланка на име Трајчевски Ванчо, е. Неров, 
Крива Паланка. (1162) 

Свидетелства и диплома на име Насер Јусуфи, 
е. Пирок, Тетово. (1164) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Игбале Алили, е. Желино, Тетово. (1165) 

Возачка дозвола на име Боге Кузманоски, „124" 
бр. 22, Тетово. (1166) 

Свидетелство за IV одделение на име Славка 
Талеска, е. Дупјачани, Прилеп. (1167) 

Свидетелство за IV одделение на име Атанас 
Котески, е. Забрчани, Прилеп. (1168) 

Уверение за К В заварувач на име Димко Аце-
ски, ул. „М. Козар" бр. 30-а, Прилеп. (1169) 

Пасош бр. 299625 на име Методија Димитрио-
ски, ул .„Пиринска" бр. 107, Прилеп. (1170) 

Свидетелство на име Добрица Трај коска, При-
леп. (1171) 

Уверение рег. бр. 253, издадено на 18. ОЗ. 1970 
година од Комисијата за полагање на занаетчиски 
испити на СО Ресен за положен машинобраварски 
занает на име Мемед овски Ба јрам Есат, Ресен. (1172) 

Воена книшка сер. АГ бр. 22067, на име Владо 
Гаврилов, ул. „Карпошева" бр. 21, Свети Николе. 

(1173) 
Здравствена легитимација издадена на име Су-

зана Вангелова, ул. „Б. Кидрич" бр. 28, Битола. 
(1174) 

Свидетелство за IV одделение на име Марија 
Кондоска, ул. „11 Октомври" бр. 139, Прилеп. (1175) 

Свидетелство на име Нада Миланоска, е. Дуп-
јачани, Прилеп. (1176) 

Свидетелство за IV одделение на име Душан-
ка ѓорѓиева, е. Морани, Скопје. (1177) 

Работна книшка на име Јордан Додевски, е. 
Паклиште, Крива Паланка. (1178) 

Воена книшка на име Слободан Ангелов, Титов 
Велес. (1179) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Основно училиште во е. Камењане на име Зеќири 
Абдулфета, е. Камењане, Тетово. (1180) 

Лична карта, издадена од СВР — Гостивар на 
име Идриз Абази, Тетово. (1181) 

Возачка дозвола бр. 4963, издадена од ОВР — 
Тетово на име Злате Трпески, ул. „130" бр. 23, Те-
тово. (1182) 

Лична карта на име Кемал* Рушити, е. М. Ре-
чица, Тетово. (1183) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 46-56 на име Ж Т О — 
ООЗТ — Ж а с — Гостивар. (1184) 

Свидетелство од Ш година машински смер, из-
дадено од Ц.С.Н.О. — Гостивар на име Петре Ки-
ровски, ул. „Борис Кидрич" бр. 144, Гостивар. 

(1185) 
Свидетелство од IV клас, издадено од Основното 

училиште во е. Ча јле на име Мифтари Хамза, е. 
Чајле, Гостивар. (1186) 

Свидетелство на име Садет Мислими, е. Лака-
вица, Гостивар. (1187) 

Свидетелство за I година на име Тони Јова-
носки, ул. „Б. Гиноски" бр. 83, Гостивар. (1188) 

Свидетелство за УШ одделение на име Шакир 
Далипи, е. Н. Чајле, Гостивар. (1189) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бујер 
Салиу, е. Врапчиште, Гостивар. (1190) 

Лична карта на име Зилбеар Ајрули, е. Д. 
Лешница, Тетово. (1191) 

Здравствена легитимација на име Зира Еми-
ни, е. Д. Лешница, Тетово. (1192) 

Возачка дозвола на име Мусли Муслии, е. Г. 
Палчиште, Тетово. (1193) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 147-39 на име Ж Т О — 
ООЗТ — ЖАС, Гостивар. (1194) 

Воена книшка на име ѓорѓи Цветков, е. Цреву-
пево, Штип. (1195) 

Оружен лист бр. 741/73 на име Трајан Кору-
шовски, е. Слепче, Демир Хисар. (1196) 

Свидетелство за IV одделение на и м е ' Атанас 
Танески, е. Забрчани, Прилеп. (1197) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Су-
зана Шишкоска, ул. „Б. Кидрич" бр. 106, Прилеп. 

Уверение за КВ бравар на име Бранко Гинос-
ки, ул. „К. Јосифоски" бр. 270, Прилеп. (1199) 

Диплома за средно индустриско училиште на 
име Јордан Соклески, ул. „Будимаш" бр. 18, При-
леп. (1200) 

Свидетелство за УШ одделение на име Марија 
Ангелеска, ул. „В. Циривири" бр. 59-а, Прилеп. 

(1201) 
Свидетелство за УШ одделение на име Кирил 

Чакмакоски, ул. „Београдска" бр. 54, Прилеп. (1202) 
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Ученичка книшка на име Здравко Радичоски, 
Прилеп. (1203) 

Свидетелство за УШ одделение на име Пецо 
Стојаноски, е. Долнени, Прилеп. (1204) 

Книшка на име Љубе Синоски, ул. „Ј. Сан-
дански" бр. 12, Струга. (1205) 

Книшка на име Томе Наумоски, ул. „М. Ацев" 
бр. 17, Струга. (1206) 

Воена книшка на име Шамеран Мамуди, е. 
Заграчани, Струга. (1207) 

Уверение на име Таир А. Исмаиловски, ул. „М. 
Трајчевски" бр. 30, Ресен. (1208) 

Здравствена легитимација на име Батирев Пе-
тар, ул. „М. Ацев" бр. 4, Титов Велес. (1209) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Методи Митевски — Бри-
цо" — Делчево на име Трајановска Рајна, Дел-
чево. (1210) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Титов Велес на име 
Петкова Македонка, ул. „Кузман Јосифов" бр. 8, 
Титов Велес. (1211) 

Свидетелство за IV одделение на име Ислам 
Таировски, е. Мелница, Титов Велес. (1212) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Челопек на име Гајур 
Шабани, с. Милетино, Тетово. (1213) 

Лична карта на име Тоде Ристовски, с. Јегу-
новце, Тетово. (1214) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Ха-
гис Џафери, с. Полог, Тетово. (1215) 

Работна книшка на име Зоран Николиќ, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 117, Гостивар. (1216) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ќемал 
Џелили, е. Речица, Гостивар. (1217) 

Сообраќајна дозвола на име Абдулшуќур Меме-
ди, ул. „М. Грујевски" бр. 5, Гостивар. (1218) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Моша Пијаде" на име Рушити 
Ибраим, е. Чајле, Гостивар. (1219) 

Свидетелство на име Мерибе Фетаи, с. Лакави-
ца, Гостивар. (1220) 

Свидетелство на име Исак Зендели, е. Морани, 
Скопје. (1222) 

Здравствена легитимација на име Ната Ди-
моска, е. Сенокос, Прилеп. (1223) 

Лична карта, издадена од ОВР — Прилеп на 
име Нада Стојаноска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 4, 
Прилеп. (1224) 

Свидетелство за IV одделение на име Цветанка 
Ангелоска,/ е. Селце, Прилеп. (1225) 

Свидетелство за I клас на име Борис Кита-
носки, е. Св. Митрани, Прилеп. (1226) 

Свидетелство на име Душанка Стефанова, ул. 
„Стр. Пинџур" бр. 16, Титов Велес. (1227) 

Воена книшка на име Живко Крстески, с. Ми-
летино, Тетово. (1228) 

Свидетелство за IV клас на име Бајазит Зен-
дел, е. Стримница, Тетово. (1229) 

Свидетелство за УШ одделение на име Хасим 
Абдулаи, ул. „М. Ч. Филиповски" бр. 4, Гостивар. 

Работна книшка на име Костадинка Димеска, 
ул. „Д. Хаџидимов" бр. 7, Прилеп. (1232) 

Свидетелство на име Ленка Јорданоска, с. Не-
брегово, Прилеп. (1233) 

Лична карта бр. 58607 на име Јон Трај коски, 
ул. „Пенка Котеска" бр. 90, Прилеп. (1234) 

Лична карта бр. 45366 на име Кајмет Мамудос-
ка, ул. „Тризла" бр. 781, Прилеп. (1235) 

Свидетелство за УП одделение на име Крстана 
Клапоска, е. Г. Коњари, Прилеп. (1236) 

Свидетелство за УШ одделение на име Даница 
КлеканкОска, с. Кривогаштани, Прилеп. (1237) 

Ученичка книшка, издадена од Индустриското 
училиште „Коле Не делковски" на име Аризановски 
Т. Трајче, ул. „Н. Керамидна" бр. 35, Титов Велес. 

Свидетелство за УП одделение на име Реџеп 
Љоки, ул. „Полог" бр. 5, Тетово. (1239) 

Свидетелство од Ш год. техничко училиште, 
издадено од Ц. С. Н. О. „Злате Малакоски" на име 
Наумческа Ѓургица, е. Галате, Гостивар. (1240) 

Свидетелство за V одделение издадено од Ос-
новното училиште „Моша Пијаде" на име Ајдари 
Мујдин, е. Чајле, Гостивар. (1241) 

Уверение за прва помош, издадено од Црвениот 
крст — Берово на име Ананиев Тодор, е. Блатец, 
Виница. (1242) 

Свидетелство за IV одделение на име Слобо-
данка Петровска, с. Луке, Крива Паланка. (1244) 

Оружен лист на име Стоимен Петровски, од с. 
Подржикоњ ул. „Б. Кидрич" 41, Крива Паланка. 

(1245) 
Свидетелство за IV одделение на име Неџмија 

Мустафоски, е. Преглово, Македонски Брод. (1246) 
Свидетелство за УШ одделение на име Мевлу-

дин Џафероски, с. Пласница, Македонски Брод. 
(1248) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мустафа Мустафи, е. Слатино, Тетово. (1249) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Емине Мустафи, е. Слатино, Тетово. (1249-а) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Икмете Мустафи, е. Слатино, Тетово. (1249-6) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ислан Мустафи, е. Слатино, Тетово. (1249-в) 

Свидетелство за УП и УШ одделение на име 
Едхем Муратови^ е. Градец, Тетово. (1250) 

Свидетлество за VI одделение на име Нехат 
Елези, е. Чајле, Гостивар. (1252) 

Свидетелство за I година на име Славко Шур-
бевски, с. Могила, Битола. (1253) 

Работна книшка на име Ацо Стојановски, ул. 
„Ш Македонска бригада" бр. 84, Куманово. (1254) 

Работна книшка рег. бр. 818 сер. 1778 на име 
Ана Илиевска, ул. „8 Октомври" бб, Крива Па-
ланка. (1255) 

Свидетелство за УШ одделение на име Шабан 
Алими, е. Пршовце, Тетово. (1257) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ну-
риман Зеќири, е. Камењане, Тетово. (1258) 

Работна книшка на име Спасен Петрески, ул. 
„Бр. Единство" бр. 3, Гостивар. (1259) 

Свидетелство на име Добрица Секулоска, Гос-
тивар. (1260) 

Здравствена легитимација на име Кирил Бе-
галиноски, ул. „Нико Фундоли" бр. 12-а, Битола. 

(1261) 
Работна книшка на име Лоза Најческа, ул. 

„Тризла" бр. 405, Прилеп. (1262) 
Свидетелство за IV одделение на име Драгица 

Брсакоска, е. Загорани, Прилеп. (1263) 
Свидетелство за IV одделение на име Марија 

Талеска, е. Алинци, Прилеп. (1264) 
Свидетелство за IV одделение на име Јордан 

Момироски, е. Небрегово, Прилеп. (1265) 
Лична карта на име Снежана Илиоска, ул. 

„М. Пијаде" бр. 35, Прилеп. (1266) 
Лична карта на име Васил Донески, е. Славеј, 

Прилеп. (1267) 
Свидетелство од I до IV одделение на име Ве-

селка Куноска, е. Небрегово, Прилеп. (1268) 
Уверение за завршена ВЕШ на име Трајко 

Кондоски, ул. „Републиканска" бр. 3, Прилеп. (1269) 
Работна книшка на име Милован Манчески, 

е. Канатларци, Прилеп. (1270) 
Уверение за зидарски курс на име Милован 

Манчески, е. Канатларци, Прилеп. (1270-а) 
Свидетелство за V одделение на име Томе Бо-

гески, ул. „Борис Кидрич" бб, Прилеп. (1271) 
Свидетелство за УШ одделение на име Ордан 

Јовчески, е. Долнени, Прилеп. (1272) 
Ученичка книшка на име Јулијана Стиркоска, 

е. Долнени, Прилеп. (1273) 
Свидетелство за завршен испит на име Иван 

Христовски, ул. „Борис Кидрич" бр. 16/26, Прилеп. 

(1274) 
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Диплома за ВКВ, издадена од ГУЦ „Нико Нес-
тор" — Струга на име Стојче Трпоски, ул. „Г. Дел-
чев" бр. 78, Струга. (1275) 

Лична карта, издадена од ОВР — Македонски 
Брод на име Радован Стојаноска, е. Дол. Манасти-
рец, Македонски Брод. (1276) 

Свидетелство за УШ одделение на име Горда-
на Трајкова, ул. „4 Јули" бр. 6 ст. 9, Титов Велес. 

Свидетелство за I клас, издадено од Занаетско-
то училиште „Злате Малакоски" — Гостивар на 
име Цветан Маневски, ул. „Г. Ѓаковиќ" бр. 55. Гос-
тивар. (1278Т 

Работна книшка бр. 1533 на име Ратка Анѓе-
ловска, е. Киселица, Крива Паланка. (1279) 

Работна книшка на име Минче Рамчески, е. 
Пласница, Македонски Брод. (1280) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сло-
ботка Јовановска, нас. Чашка, Титов Велес. (1281) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Основното училиште „Братство" е. Челопек на име 
Идризи Идает Ибраим, е. Челопек, Тетово. (1282) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фуат Ламзи, е. Стримница, Тетово. (1283) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 

Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници во сите наставнички 
звања по следните наставни области. 

1. Механичка технологија на текстилот (техно-
логија на предење, технологија на ткаење и тех-
нологија на трикотажа, конфекција и неткаен тек-
стил), 3 — извршители. 

2. Хемиска текстилна технологија (технологија 
на боење), 1 — извршител. 

Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници и соработници на факултетот. 

Кандидатите со молбата да приложат: диплома 
за завршено образование, список на објавени тру-
дови како и примерок од трудовите со посебно на-
пишана кратка биографија. 

Пријавите со приложената документација, кан-
дидатите можат да ги достават секој работен ден 
во Архивата на факултетот или преку пошта. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Врз основа одлуката на Централниот работ-
нички совет при ОЗТ З И К „РАДОВИШКО ПОЛЕ" 
— Радовиш од 5. 07. 1978 година, Конкурсната ко-
мисија при З И К „Радовишко поле" — Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. За именување (реизбор) на работоводен ор-
ган (Директор) на ОЗТ З И К „Радовишко поле" — 
Радовиш. 

2. За именување (избор) на раководител на Р. 3. 
„Заеднички служби" при ОЗТ ЗИК „Радовишко 
поле" — Радовиш. 

Услови: 
Покрај општите услови, предвидени со Зако-

нот за работните односи, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

— за работното место под бр. 1 кандидатот тре-
ба да има завршено економски, правни или земјо-
делски факултет со шест (6) години работно иску-
ство од кои три (3) години раководно искуство; 

— за работно место под бр. 2 да има завршено 
правен или економски факултет со (3) години ра-
ботно искуство од кои една година раководно ис-
куство во струката. 

Кандидатите треба да ја прифатат развојната 
програма на работната организација и да достават 
свои програми за развој во колку конкурираат за 
работите и работните задачи под реден број еден (1). 

Да имаат стручни квалитети и организаторски 
способности. 

Да поседуваат морално-политички квалитети и 
да се идејно и општествено политички јасно опре-
делени за оживотворување на политиката на СКЈ. 

Да не се осудувани за кривични дела утврдени 
со законот што ги прават неподобни за вршење на 
работите и работните задачи со посебни овластува-
ња и одговорности. 

Стан не е обезбеден. 
Личните доходи според Самоуправната спогод-

ба за заедничките основи и мерила за распредел-
ба на доходот и личните доходи на ОЗТ З И К „Ра-
ДОЕИШКО Поле" — Радовиш и Р. 3. „Заедничка 
служби" при ЗИК Радовиш. 

Молбите со потребните документи кандидати-
те можат да ги достават до конкурсната комисија 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Кон-
курсот во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетираните документи како и ненавре-
мено доставените комисијата нема да ги земе пред-
вид. 

Конкурсната комисија на работната организа-
ција „ДРВОДЕКОР" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работите, односно работни-
те задачи со посебни овластувања и одговорности 
— РАКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО-СМЕТКОВО-
ДЕН СЕКТОР 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови: 

— да има завршено виша економска школа, со 
работно искуство за самостојно водење на книго-
водството од најмалку 3 години; 

— да има завршено средно економско училиш-
те, со работно искуство за самостојно водење на 
книговодство во стопанството од најмалку 6 го-
дини; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
— да не е под истрага. 
Со молбата ^пријавата) по конкурсот кандида-

тот треба да поднесе: 
— доказ за стручна подготовка; 
— доказ за работно искуство и 
— уверение дека не е под истрага. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Изборот ќе се изврши во рок од 7 дена по за-

вршување на конкурсот. 
Пријавите, комплетирани со потребните доку-

менти за исполнување на бараните услови, како и 
кратка биографија да се доставуваат до Конкурс-
ната комисија на Работничкиот совет на „ДРВО-
ДЕКОР", ул. „28" бр. 1 — Скопје, телефон 238-544. 

Комисијата за избор и именување на Собра-
нието на општината Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на општинската гео-
детска управа (реизбор) 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд и Законот за работните одно-
си, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 
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— да имаат завршено најмалку виша геодет-
ска школа; 

— да имаат најмалку 4 години работно ис-
куство ; 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Пријавите комплетирани со потребните доку-

менти и кратка биографија да се доставуваат до 
Комисијата за избор и именување при Собранието 
на општината Радовиш. 

Советот на Економскиот факултет — Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на асистент (во редовен работен однос) 
по предметот 

— ОДБРАНИ ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ 
Условите за избор се определени во Законот за 

високото образование на СР Македонија и Стату-
тот на Факултетот. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. 

Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот 
за ловството („Службен весник на СРМ" број 5/73), 
Собранието на општината ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување на стопанисување со ловиште-
то „Пчиња". 

Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со лов-

но стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации на здружен труд, кои стопанисуваат 
целосно или со поголем дел од површината 
на кое се установува ловиште; и 

— да располагаат со стручни лица за ловство и 
ловочувари. 

Рокот на поднесување на барањето со потреб-
ната документација трае 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. 

Барањата да се поднесуваат до Собранието на 
општината ГАЗИ БАБА — Секретаријат за стопан-
ство и труд — Скопје. 

Советот на Гимназијата „Ацо Русковски" во Бе-
рово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на директор на Гимназијата 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено соодветна група на обра-
зование за наставници на: факултет, висока шко-
ла, ликовна академија и музичка академија, како 
и лица што ги исполнуваат условите за наставник 
во средните училишта; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да имаат работно искуство во просветна 

струка најмалку 6 години по дипломирањето. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Советот на Гимназијата „Ацо Русковски" во 
Берово. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОДРЖИНА 
Страна 

346. Одлука за начинот на формирање на 
малопродажните цени на свежо месо — 737 

347. Одлука за изменување на распоредот на 
средствата за посебни намени утврдени 
со Републичкиот буџет за 1978 година — 738 

348. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за меѓународ-
ни односи — — — — — — — — 738 

349. Решение за именување потсекретар во 
Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 738 

350. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за економски одно-
си со странство — — — — — — — 739 

351. Решение за разрешување од должност 
потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за индустрија и трговија — — — 739 

352. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за општосто-
пански работи и пазар — — — — — 739 

353. Решение за разрешување од должност 
советник на републичкиот секретар за 
индустрија и трговија — — — — — ?39 

354. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар — — — — — — — 739 

355. Решение за разрешување од должност 
советник на републичкиот секретар за 
индустрија и трговија — — — — — 739 

356. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар — — — — — — — 740 

357. Решение за разрешување од должност 
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индустрија и трговија — — — — — 740 

358. Решение за именување советник на ре-
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360. Решение за именување главен републич-
ки пазаришен инспектор во Републич-
киот секретаријат за општостопански ра-
боти и пазар — — — — — — — 740 

361. Решение за распоред на средствата за 
довршување на изградбата на објектите 
за физичка култура од општ интерес за 
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