
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 17 септември 1980 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

402. 
Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со став 5 на точка 4 од Одлуката за опре-
делување максимални цени за пченично брашно 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/80), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Републико 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТАТА И КОРИСТЕЊЕ 
НА РАЗЛИКАТА НА ЦЕНИ ОД ИЗВРШЕНИОТ 

ПОПИС НА ПЧЕНИЧНО БРАШНО НА ДЕН 
16. VII. 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд и работните 
луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани, 
разликата во цени, евидентирана во книговодство 
или друга евиденција со извршениот попис според 
Одлуката за определување на максимални цени 
за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/80) ја уплаќаат на жиро-сметката 40100-637-201349 
— Дирекција за републички стоковни резерви во 
рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

2. Уплатената разлика во цени од точка 1 
на оваа одлука ќе се користи за создавање на 
републички стоковни резерви. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Бр. 23-1618/1 
28 август 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

403. 
Врз основа на точката 48 и точката 50, пот-

точка 3 став 5 од Наредбата за сметките за упла-
та на приходите на општеетвеночполитичките заед-
ници и нивните фондови, на самоуправните инте-
ресни заедници и други самоуправни организации 
и заедници, за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи („Службен лист на СФРЈ" бр. 61/77, 
9/78, 41/78, 69/78, 5/79, 66/79 и 41/80), републичкиот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕ-
ОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки како и за утврдување на ч 
преодни сметки и на збирни стапки за уплатува-
ње на придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот („Службен весник на СРМ", бр. 
11/80, 17/80 и 21/80), во Прегледот број 3 под а) од 
стопанство на реден број 11 — Кавадарци, стап-

ката за основно образование, „6,30" се заменува со 
„6,10", а збирната стапка „14,91" се заменува со 
„14,71"; на реден број 26 — Струмица, стапката за 
основно образование „5,10" се заменува со „5,30", 
стапката за здравствено осигурување „7,40" се за-
менува со „7,20", стапката за општествена зашти-
та на децата „0,80" се заменува со „0,65", стапката 
за вработување „0,75" се заменува со „0,65", а 
збирната стапка „14,05", се заменува со „13,80"; и 
на реден број 29 — Штип, стапката за здравствено 
осигурување „7,25" се заменува со „7,10", а збир-
ната стапка „13,30" се заменува со „13,15". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанство на 
реден број 11 — Кавадарци, стапката за основно 
образование „6,30" се заменува со „6,10", а збирната 
стапка ,Ц6,63" се заменува со „16,43"; на реден број 
26 — Струмица, стапката за култура „0,53" се за-
менува со „0,58", стапката за физичка култура 
„0,55" се заменува со „0,50", стапката за здрав-
ствено осигурување „7,40" се заменува со „7,80", 
стапката за општествена заштита на децата „0,80" 
се заменува со „0,65", стапката за вработување 
„0,75" се заменува со „0,65", а збирната стапка 
„15,28" се заменува со „15,43"; и на реден број 29 — 
Штип — стапката за здравствено осигурување 
„7,25" се заменува со . „7,10", а збирната стапка 
„14,70" се заменува со „14,55". 

2. Во Прегледот број 4 под а) од стопанство на 
реден број 11 — Кавадарци, стапката за основно 
образование „6,30" се заменува со „6,10", а збирната 
стапка „6,66" се заменува со „6,46"; и на реден број 
26 — Струмица — стапката за основно образование 
„5ДО" се заменува со „5,30" и стапката за опште-
ствена заштита на децата , „0,80" се заменува со 
„0,65"^ а збирната стапка „5,90" се заменува со 
„5,95". 

Во истиот Преглед под б) од ^стопанство на 
реден број 11 — Кавадарци, стапката за основно 
образование „6,30" се заменува со „6,10", а збирната 
стапка „8,43" се заменува со „8,23"; и на реден број 
26 — Струмица стапката за култура „0,53" се за-
менува со „0,58", стапката за физичка култура 
„0,55" се заменува со „0,50" и стапката за општес-
твена заштита на децата „0,80" се заменува со 
„0,65", а збирната стапка „7,13" се заменува со 
„6,98". 

3. Во Прегледот бр. 5, на реден број 4 — Ва-
ландово, стапката за социјална заштита „0,40" се 
заменува со „0,56", а збирната стапка „1,53" се за-
менува со „1,69"; и на реден број 26 — Струмица 
стапката за култура „0,58" се заменува со „0,62", 
стапката за физичка култура „0,44" се заменува со 
„0,49", стапката за социјална заштита „0,12" се за-
менува со „0,38" и стапката за здравствено осигу-
рување за повреда на работа и професионални за-
болувања „0,32" се заменува со „0,15", а збирната 
стапка „1,46" се заменува со „1,64". 

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

Бр. 11-588/1 
4 септември 1980 година 

. - Скопје 
Републички секретар' за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 
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404. 
Врз основа на точка 4 од Одлуката за компен-

зација на цената на лебот („Службен весник на 
СЕМ", број 43/79, 10/80, 27/80 и 29/80), републичкиот 
секретар за финансии, во согласност со републич-
киот секретар за општостопански работи и пазар, 
донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

КОМПЕНЗАЦИЈАТА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. Во Упатството за начинот и постапката за 
остварување на компензацијата на цената на ле-
бот („Службен весник на ОРМ", број 27/80), в о д е ч -
ката 3, ставот 2, потточката „в", се брише. 

Досегашните потточки „г и д", стануваат 
„в и г". 

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

Бр. 12-1935/2 
5 септември 1980 година 

Скопје 

Републички секретар за 
финансии, 

Ристо Филиповски, е. р. 

405. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на: а) ставот 2 на гру-
пата VI од точката 1.1 на член 10 од Правилникот 
за аналитичка процена на работите и работните 
задачи на работниците во Основното училиште 
„Пецо Даскалот", во Долнени, во состав на Работ-
ната организација на основното образование и вос-
питание „11 Октомври" во Прилеп, донесен со ре-
ферендум на 24 декември 1977 година; и б) на ос-
нова членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
одржана на 2 јули 1980 година, донесе ' 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) ставот 2 на групата VI од точката 1.1 на 

член 10 од Правилникот за аналитичка процена 
на работите 'и работните задачи на работниците 
во Основното училиште „Пецо Даскалот", во Дол-
нени, во состав на Работната организација на ос-
новното образование и воспитание „11 Октомври" 
во Прилеп, донесен со референдум на 24 декември 
1977 година; и 

б) алинејата 2 на став 1 на член 41 од Пра-
вилникот за распоредување на чистиот доход и 
за распределба на средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка на работниците во 
Основното училиште „Пецо Даскалот" во Долнени, 
во состав на Работната организација за основното 
образование и воспитание „11 Октомври" во При-
леп, донесен со референдум на 24 декември 1977 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Основното училиште „Пецо 
Даскалот", во Долнени, во состав на Работната 
организација на основното образование и воспита-
ние „И Октомври" во Прилеп, на начинот предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Бито-
ла пред Уставниот суд на Македонија поднесе 

предлог за оценување уставноста и законитоста 
на актите означени во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот оспорените акти не 
биле во согласност со начелото на распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Зако-
нот за здружениот труд, како и со членот 79 од 
Законот за основното воспитание и образование 
затоа што во нив било предвидено различно вред-
нување на трудот на работниците кои вршеле ра-
боти и работни задачи од иста сложеност и тоа во 
зависност од-степенот* на нивната стручна подго-
товка. 

4. Во одговорот во врска со предлогот на Ос-
новниот суд на здружениот труд во Битола доно-
сителот на оспорените акти не се .изјасни за ос-
нованоста на предлогот на овластениот предлагач, 
наведувајќи дека не е против тоа да се оценува 
уставноста и законитоста на оспорените правилници. 

5. Разгледувајќи го оспорениот правилник за 
аналитичка процена на работите и работните за-
дачи Судов, во текот на подготвителната постапка 
и на јавната расправа, утврди дека во точката 1Л 
на членот 10 од овој правилник, во која е изврше-
но вреднување на критериумот знаење стекнато 
со редовно школување, е предвидено звањето. да 
се вреднува според видот на работите и работните 
задачи. Шестата група на овој критериум ти оп-
фаќа работите и работните задачи за чие извр-
шување е потребно средно, више или високо об-
разование на наставници, способност за самостој-
на и програмиран работа и способност за раково-
дење. Карактеристичните работи и работни задачи 
од оваа група е предвидено да ги извршуваат на-
ставници за одделенска настава, наставници по 
предметна настава, наставници за продолжен пре-
стој и наставници за забавиште. Работите и работ-
ните задачи според ставот 2 од оваа група се 
вреднувани и тоа учител со 450 бода, наставник 
со 900 и професор со 1400 бода. 

6. Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и според ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување на него-
вите лични, заеднички и општи општествени по-
треби според резултатите од неговиот труд што го 
дал во зголемување на, доходот на основната ор-
ганизација.. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 
48/78) наставници за одделенска настава во основ-
ното училиште можат да бидат лица што завршиле 
филозофски факултет — педагошка група и пе-
дагошка академија отсек за одделенска настава 
и лица што завршиле учителска школа. Наставни-
ци по предметна настава во основното училиште, 
според ставот 2 од истиот член од означениот за-
кон можат да бидат и лица што завршиле едно-
предметна или двопредметна соодветна група за об-
разование на наставници на факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста 
на работите и работните задачи, има значење во 
системот на распределба на средствата за лични 
доходи така, што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна 
подготовка, а тоа значи за кои се смета дека се 
посложени, оправдано е од гледиштето на наче-
лото на наградување според трудот да се предви-
дува повисоко мерило по основот сложеност во 
однос на работите и работните задачи за кои е 
предвиден понизок степен на стручна подготовка. 
Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени 
работи и работни задачи се предвидени повеќе 
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степени на стручна подготовка, вреднувањето на 
тие работи се врши според нивната сложеност, а 
не според подготовката што ја има конкретниот 
работник. Имено, ако за вршењето на одредени 
работи и работни задачи алтернативно се утврдени 
повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи 
дека сложеноста на тие работи и работни задачи 
е таква, да може со успех да ги врши секој од 
работниците што има еден од степените на струч-
на подготовка утврдени со закон. Поради тоа, Су-
дов смета дека при вреднувањето на работите и 
работните .задачи на наставниците, кога е во пра-
шање еднаква сложеност на работите и работните 
задачи и кога со, закон е определено дека со било 
кој од предвидените степени со успех ќе се изве-
дува наставата, мора да се поаѓа од единствени 
мерила за вреднување на основот сложеност за-
тоа што стручната подготовка е еден од елемен-
тите за одредување степените на сложеноста на 
работите и работните задачи. На овој начин не се 
обезвреднува значењето и влијанието на стручната 
подготовка во развиен систем на основи и мерила 
за распределба на средствата за лични доходи 
според вложениот труд затоа што, доколку работ-
никот со повисок степен на стручна подготовка при 
утврдувањето на конкретните резултати постиг-
нати во работата, покаже дека работите и работни-
те задачи ги извршил со поголем успех по квали-
тет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази на 
неговиот конечен личен доход. 

Со ставот 2 на групата VI од точката 1.1«- на 
член 10 од правилникот за аналитичка процена на 
работите и работните задачи на работниците во 
училиштето, кои изведуваат наставно-воспитна деј-
ност се предвидени различни мерила односно утвр-
ден е различен износ на бодови во зависност од 
степенот на стручната подготовка на наставниот , 
иако со Законот за основното воспитание и обра-
зование е ценето дека со еден од предвидените три 
•односно два степени на образование со успех може 
да се изведува наставата во основните училишта. 
Поради тоа Судов утврди дека оспорената одредба 
од правилникот не е во согласност со начелото на 
распределба според трудот предвидено во членот 
22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд, како и 
тоа дека е во спротивност со ставовите 1 и 2 на 
член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование. 

Со оглед на тоа џгго алинејата 2 на став 1 На 
член 41 од Правилникот за распоредување на чи-
стиот доход и за распределба на средствата за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка со рефе-
рендум на 24 декември 1977 година, по мислењето 
на Судов претставува основ за донесување на пра-
вилникот за аналитичка процена на работите и ра-
ботните задачи, т. е. вреднувањето на работите и ра-
ботните задачи да се врши зависно од степенот на 
стручната подготовка Судов, со оглед на причи-
ните изнесени во врска со оцената на оспорената 
одредба од правилникот за аналитичка процена на 
работите и работните задачи, одлучи како спро-
тивна на Уставот и законот да ја укцне и оваа 
одредба од овој оспорен правилник. 

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

У. бр. 39/80 
2 јули 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

406. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на делот III и V на член 
13 од Методологијата за мерење и оценување на ре-
зултатите од трудот на работниците, донесена со 
референдум на 11 мај 1978 година од работниците 
во Централното основно училиште „Ванчо Кита-
нов" во Пехчев©, врз основа на членот 433 од Уста-
вот на СР Македонија и членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки 
по јавната расправа одржана на 25 јуни 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ делот III и V на член 13 
од Методологијата за мерење и оценување на ре-
зултатите од трудот на работниците, донесена од 
работниците во Централното основно училиште 
„Ванчо Китанов" во Пехчево со референдум одр-
ж а в на 11 мај 1978 година, во деловите кои се 
однесуваат на учителите, наставниците и профе-
сорите. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Ванчо Китанов" во Пехчево, на начинот опреде-
лен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 141/79 од 3 
април 1980 година поведе постапка за оценување 
на Делот III на член 13 од самоуправниот општ 
акт означен во точката 1 на ова решение, затоа 
што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со уставното начело на распределба спо-
ред трудот. Од истите причини Судов, на јавната 
расправа, ја прошири постапката и на делот V на 
член 13 од означената методологија. 

4. Во претходната постапка и на јавната ра-
справа Судов утврди дека во членот 4 ,на оспоре-
ната методологија се определени основите за утвр-
дување работниот придонес на работниците и тоа: 
обем, сложеност, квалитет на остварените резул-
тати во работата, успешност во користењето на 
средствата за работа, остварени заштеди во рабо-
тата, користење на работното време, одговорност во 
работата и услови под кои работникот работи. Овие 
основново членот 5 од методологијата, се поделени 
на постојани и променливи. Како постојани се оп-
ределени обемот и сложеноста на работата, одго-
ворноста и условите под кои работникот работи, а 
останатите основи од членот 4 се означени како 
променливи. Во членот 13 од оспорената методо-
логија се определени мерилата (бодови) по основи-
те: обем, сложеност, одговорност во работата, одго-
ворност за средствата за работа и заштеди во ра-
ботата, како и оспособеноста за работа. Мерилата 
по овие основи се определени поодделно за секој 
вид работи односно работни задачи. Потоа Судов 
утврди дека во делот III на член 13 од оспорената 
методологија по основот одговорност во работата 
за наставниците е предвиден различен број на бо-
дови, во зависност од степенот на нивната стручна 
подготовка. Така, по овој основ за учителот се 
определени 30, за наставниот 35 и за професорот 
40 бода. Притоа Судов утврди дека во оваа одред-
ба од методологијата одговорноста во работата е 
дефинирана како однос спрема работата и работ-
ните задачи, работната 1 дисциплина, точноста во 
доаѓањето на работа и навременото и квалитетно из-
вршување на работите и работните обврски. 

На јавната расправа е утврдено и тоа дека во 
делот V на член 13 од оспорената методологија се 
определени мерила (бодови) по основот „оспособе-
ност за работа", при што за учител се определени 
25 бода, за наставник 60 бода и за професор 95 
бода. 
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5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) настав-
ници за одделенска настава во основно училиште 
можат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултетнпедагошка група и педагошка академија 
— отсек за одделенска настава и лица што завр-
шиле учителска школа. Наставници по ~ предметна 
настава во основно училиште, според ставот 2 на 
овој член од .законот, можат да бидат лица што 
завршиле еднопредметна или двапредметна соод-
ветна група за образование на наставници на ф а -
култет, висока школа, ликовна академија, музичка 
академија, педагошка академија или виша школа. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на ОР Маке-
донија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник му припаѓа од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход според резултатите од неговиот 
труд и неговиот личен придонес што со својот те-
ковен и минат труд го дал во зголемувањето на до-
ходот на основната организација. Во остварување-
то на ова начело, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд се должни да утвр-
дат основи и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи, со кои треба да се обезбеди лич-
ните доходи на работниците да се утврдуваат врз 
основа нивниот придонес во работата и во завис-
ност од резултатите на трудот и работењето што 
ќе ги оствари основната организација. 

Според мислењето на Судов, иако за вршење 
на ист вид работи и работни задачи алтернативно 
се предвидени повеќе степени на стручна подго-
товка, како што за наставниците во основните учи-
лишта предвидува Законот за основното воспита-
ние и образование, тоа значи дека сложеноста на 
тие работи и работни задачи е таква да може со 
успех да ги врши секој работник што има еден од 
предвидените степени на стручна подготовка. По-
ради тоа, во тие случаи не е во согласност со 
уставното начело на распределба според трудот 
ако по предвидените основи за утврдување при-
донесот на работниците се определуваат различни 
мерила само поради различната стручна подготов-
ка на работниците кои ги извршуваат тие работни 
задачи. 

Со оглед на тоа што во делот III на член 13 
од оспорената методологија, по основот одговор-
ност во работата, која во оваа одредба, е дефи-
нирана единствено за сите работи и работни зада-
чи, за наставниците се предвидени различни изно-
си на бодови во зависност само од степенот на 
стручната подготовка, а не во зависност од вис-
тинските разлики во степенот на одговорноста, што 
евентуално можат да постојат, Судов оцени дека 
таа одредба не е во согласност со уставното на-
чело на распределба според трудот. Судов исто 
така оцени дека и делот V на член 13 од оспоре-
ната методологија не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот затоа 
што во него „оспособеноста за работа" (стручната 
подготовка) е предвидена како самостоен основ за 
распределба на средствата за лични доходи, покрај 
основот сложеност на работата, што доведува до 
двојно вреднување на стручната подготовка и до 
тоа за наставниците во одделенската настава кои 
вршат ист вид работни задачи, по овој основ да 
бидат определени различни износи на бодови. 

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

У. бр. 141/79 
25 јуни 1080 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

407. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставовите 1 и 2 на 
член 84 од Правилникот за распоредување на до-
ходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, 
средствата за заедничка потрошувачка и другите-
лични примања на работниците, донесен на 20 де-
кември 1977 година од работниците во Рудници за 
олово и цинк — Основна организација на здруже-
ниот труд „САСА" — Каменица Македонска, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
одржана на 25 јуни 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 1 и 2 на член 84 
од Правилникот за распоредување на доходот, чи-
стиот доход, средствата за лични доходи, средст-
вата за заедничка потрошувачка и другите лични 
примања на работниците, донесен со референдум 
на 20 декември 1977 година од работниците во Руд-
ници за олово и цинк — Основна организација на 
здружениот труд „САСА" — Каменица Македон-
ска. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „САСА" — Каменица Македон-
ска на начинот определен во самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
му поднесе предлог на Уставниот суд на Македо-
нија за оценување уставноста и законитоста на 
членот 84 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот оспоре-
ниот член 84 од правилникот не бил во согласност 
со уставното начело на распределба според трудот 
затоа што предвидувал, на работник кој извршува 
работни задачи за кон ја нема предвидената по-
висока квалификација односно стручна подготов-
ка, да му се одбива одреден процент од вкупната 
месечна аконтација на неговиот личен доход по си-
те основи и мерила, односно од вкупниот број бо-
дови. 

Подоцна, на Судов му поднесе претставка и 
анонимна група работници во означената основна 
организација на здружениот труд, во која наведу-
ваат дека распределбата на средствата за лични 
доходи во оваа основна организација се уште се 
врши врз основа на правилник донесен во 1967 го-
дина и според волјата на поедини раководни ра-
ботници. 

4. Основната организација на здружениот труд 
„САСА" — Каменица Македонска во одговорот на 
наводите содржани во предлогот наведе дека рас-, 
поредување™ на работници на работни задачи за 
кои се бара повисок степен на квалификација од-
носно стручна подготовка било последица на не-
достиг на стручни кадри во оваа организација, осо-
бено од рударската струка. Бидејќи во Републи-
ката немало соодветно училиште за оспособување 
на такви кадри, работната организацијд формира-
ла Центар за стручно оспособување на работни-
ците од овој профил, кој постојано организирал 
курсеви, но се уште не биле во можност на сите 
работни задачи да распоредат работници со соод-
ветно образование односно квалификација. Освен 
тоа и флуктуацијата на кадрите со соодветно об-
разование била доста голема. Затоа, според наво-
дите во одговорот, со цел да обезбедат квалификува-
ни кадри за ракување со сложената механизација 
во производно-технолошкиот процес, работниците, 
при усвојувањето на означениот правилник се до-
говориле, на работниците кои немаат соодветна 
стручна подготовка, да не се намалува само изно-
сот на личниот доход определен за сложеноста на 
работите и работните задачи кој се однесувал на 
стручната подготовка односно квалификација на 
работникот туку намалувањето да се однесува на 
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вкупните бодови од работите и работните задачи. 
На тој начин процентот на намалувањето на лич-
ниот доход на тие работници бил помал од про-
центот по кој намалувањето би се вршело само во 
поглед на стручната подготовка. 

5. Во претходната постапка и на јавната ра-
справа Судов утврди дека распределбата на сред-
ствата за лични доходи во Основната организаци-
ја на здружениот труд „САСА" — Каменица Ма-
кедонска, се врши врз основа на Правилникот за 
распоредување на доходот, чистиот доход, сред-
ствата за лични доходи, средствата за заедничка 
потрошувачка и другите лични примања на работ-
ниците, донесен со референдум на 20 декември 1977 
година. Потоа Судов утврди дека во ставот 1 на 
оспорениот член 84 од правилникот е определено: 
„На работниците кои се распоредени или ќе бидат 
распоредени на работни места за кои е предвидена 
повисока стручна спрема од онаа која работниците 
ја поседуваат, им се намалува бројот на бодовите 
по основ немање стручна спрема и тоа: — за еден 
степен 4°/о од вкупните бодови; — за два степена 
8°/о од вкупните бодови". Во ставот 2 на овој член 
е определено: „На работниците кои се распореде-
ни на работни места за кои е предвидена повисока 
квалификација, им се намалуваат бодовите по ос-
нов на немање на квалификација за 5°/о од вкуп-
ните бодови". Според членот 44 од овој правилник 
секој работник учествува во распределбата на 
средствата за лични доходи со одреден број бодо-
ви зависно од обемот на работите, сложеноста, од-
говорноста и условите под кои работникот работи, 
кои елементи се регулирани со Правилникот за ор-
ганизација на работењето и систематизација на ра-
ботните задачи кој е составен дел на овој правил-
ник. Во актот за систематизација на работните 
задачи се утврдени условите што треба да ги ис-
полнува работникот и тоа, степенот на стручната 
подготовка односно квалификација, потребниот ра-
ботен стаж, како и бројот на работниците за из-
вршување на работните задачи. Судов утврди и 
тоа дека оспорениот правилник предвидува мерење 
на реализираниот труд на работниците со утвр-
дување на индивидуален и групен учинок врз 
основа на Правилникот за квантитативно и квали-
тативно нормирање на задачите. 

6. Согласно начелото на распределба според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход според резултатите од не-
говиот труд и неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот на основната организација. Во оства-
рувањето на ова начело, работниците во основната 
организација на здружениот труд се должни да 
утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи, со кои треба да се обез-
беди личните доходи на работниците да се утврду-
ваат врз основа нивниот придонес во работата и 
во зависност од резултатите на трудот и работе-
њето што ќе ги оствари основнава организација. 
Еден од основите за утврдување работниот придо-
нес на работникот е сложеноста на работите и ра-
ботните задачи изразена преку стручната подго-
товка. 

Стручната подготовка на работникот како сред-
ство за изразување на сложеноста на работите 
односно работните задачи, има влијание врз при-
донесот на работникот, поради што реално е да 
се претпостави дека работник кој го има предви-
дениот степен на стручна подготовка работните за-
дачи ќе ги извршува со поголем успех од работ-
никот кој ги извршува истите работни задачи, но 
го нема предвидениот степен на стручна подготов-
ка. Поради тоа, Судов смета дека не е во несог-
ласност со уставното начело на распределба спо-
ред трудот, ако на работник кој нема соодветна 
стручна подготовка, односно квалификација му се 

намалува месечната аконтација на личниот доход, 
но само доколку намалувањето се врши по осно-
вот сложеност изразена преку стручната подго-
товка. Меѓутоа, според мислењето на Судов, не е 
во согласност, со означеното уставно начело ако 
намалувањето на личниот доход на работник кој 
ја нема предвидената стручна подготовка, се врши 
од вкупниот број на бодови утврдени по сите осно-
ви и мерила. 

Со оглед на тоа што во оспорените ставови 1 
и 2 на член 84 од означениот правилник е пред-
видено на работниците кои ја немаат предвидената 
повисока стручна подготовка односно квалифика-
ција, да им се намалува одреден процент од вкуп-
ните бодови, а не само од бодовите предвидени за 
стручната подготовка, Судов оцени дека тие не се 
во согласност со уставното начело на распределба 
според трудот. 

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

У. бр. 212/79 
25 јуни 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I во Скопје се 
води постапка за издршка по тужбата на тужи-
телот Лај мановски Валентин, против тужениот 
Лајмановски Благоја од Битола, ул. „Белградска" 
бр. 43, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Лајмановски Благоја, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се 
јави или да ја достави својата адреса на судот. По 
истекот на овој рок судот ќе му одреди привремен 
старател, согласно член 84 од ЗПП, кој ќе го за-
стапува до правото на окончување на овој спор. 

Од Окружниот суд Скопје I, бр. П. 3161/79. (53) 

Стопанската банка — Основна банка — Скопје 
на име Ѓорѓиева Љубица од Скопје, а за подигнат 
потрошувачки кредит за индустриска стока ћо пар-
тија број 01-60506/18, има издадено барирани че-
кови: серија број 4184551 на износ од 500, 00 ди-
нари; серија бр. 4184552 на износ 500,00 динари: 
серија број 4184553 на износ 1.000,00 динари; сери-
ја број 4184554 на износ 1.000,00 динари; серија 
број 4184555 на износ 3.000,00 динари, серија бр. 
4184556 на износ 3.000,00 динари; серија број 4184557 
на износ 3.000,00 динари; серија број 4184558 на 
износ 4.000, динари; серија број 4184559 на износ 
4.000,00 динари. 

Бидејќи горенаведените барирани чекови се не-
с т а н а к — изгубени, се повикува држателот да ги 
пријави во судот, како и секое лице да стави при-
говор против поведувањето на постапката и да го 
извести судот за лицето кое ги држи чековите во 
рок од 60 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно, во колку никој во судот не се јави дека 
ги има чековите или пак не стави приговор про-
тив предлогот за поништување на истите, чековите 
ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје, I, Скопје, Р. бр. 
129/80. (56) 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Димитровски Драган од Скопје, ул. „155" бр. 

87, поднесе предлог до овој суд за прогласување на 
исчезнатото лице Богославка Сава Димитриевска 
од село Летевци, Скопско, за умрено. Истата на-
водно исчезнала од 1955 година и тоа била однесе-
на во манастирот Св. ѓорѓија, Неготино — Вардар. 

Бидејќи за исчезнатата Богославка Сава Ди-
митриевска досега не се знае ништо ниту пак 
истата се јавила, се повикуваат сите оние доколку 
имаат сознанија дека е жива, како и секој оној 
што знае за нејзиниот живот да му јави на Оп-
штинскиот суд Скопје II — Скопје. По истекот на 
рокот од 3 месеци од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" и „Службен лист на 
СФРЈ", судот ќе донесе решение со кое ќе се про-
гласи исчезнувањето на Богославка Сава Димит-
риевска односно ќе донесе решение дека истата е 
умрена. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, 
Р. бр. 163/79. (58) 

Пред Општинскиот суд Скопје И во Скопје е 
заведен спор за развод на брак по тужбата на ту-
жителот Борис Оредев, со стан на улица „4 Јули", 
згр. 45, стан 7, нас. Ѓорче Петров — Скопје, про-
тив тужената Аурика Малајмаре од Банатско, Но-
во Село, а сега во Австралија со непозната адре-
са на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Аурика Ма лај маре да 
се јави во судот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот или да ја достави сегашната адре-
са на живеење. Во спротивно ќе и биде одреден 

I привремен старател, во смисла на чл. 84 од ЗПП, 
кој ќе ги застапува интересите на тужената по 
предметот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје И во Скопје, XII 
П. бр. 642/80. (57) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 
По оставината на покојниот Амет Идриз Не-

џип, работник, бивш од село Новак, Дебарско, се 
води оставинска постапка пред Општинскиот суд 
во Дебар и појавениот наследник Фатиме Неџип 
Амет, која е со непозната адреса вон територијата 
на СФРЈ, се повикува во рок од една година по 
објавување на овој оглас, да се јави лично пред 
судот за давање наследничка изјава или таква да 
испрати на судов. Во спротивно оставината ќе се 
реши во нејзино отсуство. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Дебар, О. бр. 22/77 од 
19. X. 1979 година. (54) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО , 
Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 

за повраќај" на ствари по тужбата на тужителот 
Даут Рецепи од село Желино, против тужената 
Селва Рецепи од Тетово, ул. „Благоја Тоска" бр. 
290, а сега на привремена работа во Западна Гер-
манија со непозната адреса. 

Се повикува тужената Селва Рецепи да се ја-
ви пред судот, да достави адреса или пак да одре-
ди полномошник кој ќе ја застапува по овој спор. 
Во спротивно по истекот на рокот од 30 дена ќе и 
се постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово, кој ќе ја застапува 
тужената до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 496/80 
година. (55) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 497. од 22. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-68-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за професионална реха-
билитација на инвалидизираните лица „Македони-

ја" Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Миле Вељо Јакоски, а 
се запишува како нов застапник Атанас Коста Си-
моновски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. -
бр., 497/1980 год. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 170 од 8. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1590-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на работната организација Медицински факултет, 
О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, при Универзитет-
с к а ^ центар за медицински науки, ул „ћо диви-
зија" бр. 6. 

Работната организација е организирана со Од-
лука за трансформирање на РО Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена ООЗТ, 
бр. 1309 од 5. VII. 1979 година. 

Основни дејности: високообразовна-научно и 
здравствена дејност. 

Работната организација стапува во правниот 
промет со трети лица во свое име, а за сметка на 
ООЗТ и тоа во рамките на овластувањата со За -
конот, Спогодбата и Статутот. 

За обврските на Работната организација сторе-
ни во правниот промет со трети лица одговараат 
ООЗТ во нејзиниот состав, ограничено-солидарно 
до износ од 300.000 динари, 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е проф. д-р Љубомир Котевски — де-
кан, без ограничување. 

Во состав на работната организација се след-
ните ООЗТ: ООЗТ Институти. 

ООЗТ е организирана со одлука за трансфор-
мирање на работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена ор-
ганизација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 120143 — наставно-образов-
на; 120204 — научноистражувачка дејност во об-
ласта на медицинските науки и 130159 — здравст-
вена. 

ООЗТ Институти во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка освен 
за работите предвидени со Самоуправната спогод-
ба за здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети липа одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено-солидарно до износот 
од 300.000 дин., а за обврските на СОЗТ Универ-
зитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Предраг Утрински, в. д. директор, без 
ограничување. 

ООЗТ Институт за патолошка физиологија и 
нуклеарна медицина — Скопје, ул. „Водњанска" 
бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр". 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130)131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицинските 
науки и 120204 — научно истражувачка дејност од 
областа на медицинските науки. 

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка освен за рабо-
тите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено-солидарно до износот 
од 300.000 дин., а за обврските на СОЗТ Универ-
зитетски центар за медицински науки — Скопје, 
одговара ограничено во висина на здружените сред-
ства, чиј износ е 170.000 динари. 
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Лице овластено за застапување е проф. д-р 
Борислав Каранфилски, директор, без ограничу-
вање. 

ООЗТ Институт за трансфузиологија и хема-
толотија „Скопје" — Скопје, ул. „Водњанска" 
бр. 17. 

00(ЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена органи-
зација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: високообразовна од областа 
на медицинските науки, научно-истражувачка од 
Областа на медицинските науки и здравствена деј-
ност. 

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка освен за ра-
ботите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои" средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната орга-
низација одговара ограничено-солидарно до изно-
сот од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ 
Универзитетски центар за медицински науки —* 
Скопје одговара ограничено во висина на здруже-
ните средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е, 
проф. д-р Јонче Неделковски, директор, . без огра-
ничување. 

ООЗТ Институт за радиологија „Скопје" — 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена организа-
ција бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научна истражувачка дејност од 
областа на медицинските науки. 

ООЗТ Институт за радиологија „Скопје" — 
Скопје во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка освен за работите 
предвидени со Самоуправната спогодба за здружу-
вање во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено-солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Универ-
зитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените сред-
ства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Добри Антевски, без ограничување. 

ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научно-истражувачка дејност 
од областа на медицинските н^уки. 

ООЗТ Институт за радиологија и онкологија 
„Скопје" — Скопје во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка освен 
за работите предвидени со Самоуправната спогод-
ба за здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено-солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински .науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е доц. 
д-р Киро Велков, в. д. директор, без ограничување. 

ООЗТ Институт за клиничка биохемија — 
Скопје, ул. „Водњаиска" бр. 1 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена органи-
зација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. / 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност;, 120143 — настава од областа на медицинските 
науки; 1,20204 — научно-истражуванка дејност од 
областа на медицинските науки. 

ООЗТ Институт за клиничка биохемија во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, . освен за работите пред-
видени со Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено-солидарно до изно-
сот од 300.000 динари, а за обврските, на СОЗТ 
Универзитетски центар за медицински науки — 
Скопје одговара ограничено во висина на здру-
жените средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување е проф. д-р 
Радмила Хрисохо, директор, без ограничување. 

ООЗТ Клиника за кардиологија „Скопје" — 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки. во сложена органи-
зација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научно-истражувачка работа во 
Областа на медицинските науки. 

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка освен за рабо-
тите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено — солидарно до износ 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Универ-
зитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување е проф. д-р 
Радован Перчинковски, директор, без ограничу-
вање. 

ФОЗТ Клиника за нефрологија „Скопје" — 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлуката за тран-
сформирање на Работната организација Универзи-
тетски центар за медицински науки во сложена ор-
ганизација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научноистражувачка дејност 
во областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за нефрологија „Скопје" — 
Скопје во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка освен за рабо-
тите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната орга-
низација одговара — ограничено-солидарно до из-
носот од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ 
Универзитетски центар за медицински науки — 
Скопје одговара ограничено во висина на здруже-
ните средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Димитрије Хрисохо, директор, без огра-
ничување. 

ООЗТ за гастроентерохепатолотија — Скопје, 
ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од ,3. VII, 1979 година. 
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Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научно-истражувачка дејност 
од областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка освен за работите предвиде-
ни со Самоуправната спогодба за здружување во 
Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара, со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на. здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување е проф. д-р 
Пенче Давчев, директор, без ограничување^ 

ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија 
— Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена органи-
зација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научно-истражувачка дејност 
од областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија 
во правниот промет со трети лица истапува во 
свое .име и за своја сметка, освен за работите пред-
видени со Самоуправната спогодба за здружување 
во Работната организација. 

ООЗТ за обврските -сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скоп-
је одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Љубомир Котевски, директор, без огра-
ничување. 

ООЗТ Клиника за ендокринологија и болести на 
метаболизмот — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности; 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава во областа на медицински-
те науки; 120204 — научноистражувачка дејност 
од областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за ендокринологија и болести 
на метаболизмот во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, освен за 
работите предвидени со самоуправната спогодба за 
здружување во работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната орга-
низација одговара ограничено-солидарно до изно-
сот од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ 
Универзитетски центар за медицински науки — 
Скопје одговара ограничено во висина на здруже-
ните средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Александар Плашевски, без ограничу-
вање. 

ООЗТ Клиника за реуматологија „Д-р Дими-
тар Арсов" — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава во областа на медицински-
те науки; 120204 — научно-истражувачка дејност 
од областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за реуматологија „Д-р Дими-
тар Арсов" во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка освен за ра-
ботите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара неограничено-солидарно до изно-
сот од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ 
Универзитетски центар за медицински науки — 
Скопје одговара ограничено во висина на здруже-
ните средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Богиња Гучева, директор, без ограни-
чување. 

ООЗТ Поликлиника за згрижување на ургент-
ни интернистички случаи и Клиника за токсико-
логија — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирале на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки — Скопје во сложе-
на организација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — ! здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицинските 
науки; 120204 — научно-истражувачка дејност од 
областа на медицинските науки. 

ООЗТ Поликлиника за згрижување на ургент-
ни интернистички случаи и Клиника за токсико-
логија во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка освен за рабо-
тите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Богдан Поповски, директор, без ограничување. 

ООЗТ Клиника за детски болести — Скопје, 
ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена ста-
ница; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научноистражувачка дејност 
од областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за детски болести во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка освен за работите предвидени со Са-
моуправната спогодба за здружување во Работ-
ната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната заедни-
ца одговара ограничено солидарно до износот од 
300.000 динари, а за обврските на ООЗТ Универ-
зитетски центар за медицински науки Скопје од-
говара ограничено во висина на здружените сред-
ства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Аврам Садикарио, директор, без огра-
ничување. 

ООЗТ Клиника за инфективни болести — 
Скопје, ул. „Водњанека" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научно-истражувачка дејност 
од областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за инфективни болести во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
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име и за своја сметка освен за работите предви-
дени со Самоуправната спогодба за здружување во 
Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скоп-
је одговара во висина на здружените средства, чиј 
износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
асист. д-р Асен Шеин, директор, без ограничување. 

ООЗТ Клиника за кожни и венерични боле-
сти — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање .на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена органи-
зација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена дејност; 
120143 — настава од областа на медицинските нау-
ки; 120204 — научноистражувачка дејност од об-
ласта на медицинските науки. 

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка освен за рабо-
тите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е доц. 
Д-р Драгољуб Константинов, директор, без огра-
ничување. 

ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести 
— Скопје, ул. „Водњански" бр. 17. 

ООЗТ е организарана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена дејност; 
120143 — настава од областа на медицинските нау-
ки; 120204 — научноистражувачка дејност од об-
ласта на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка освен за работите предви-
дени со Самоуправната спогодба за здружување во 
Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Стефан Стефановски, директор, без ог-
раничување. 

ООЗТ Клиника за хируршки болести — Скопје, 
ул. „Водњански" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 13)12 од 3. VII. 1979 година. 

Основна дејност: 130131 — здравствена дејност; 
120143 — настава од областа на медицинските нау-
ки; 120204 — научно-истражувачка дејност од об-
ласта на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за хируршки болести во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка освен за работите предвидени со 
Самоуправната спогодба за здружување во Работ-
ната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организа-
ција одговара ограничено солидарно до износот од 
300.000 динари, а за обврските на ООЗТ Универ-
зитетски центар за медицински науки — Скопје, 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластело за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Димитар Кафтанџиев, директор, без ог-
раничување. 

ООЗТ Клиника за ортопедски болести — Скоп-
је, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицинските 
науки; Ц0204 — научно-истражувачка дејност од 
областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за ортопедски болести во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка, освен за работите предвидени со 
Самоуправната спогодба за здружување во Работ-
ната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од $00.000 динари, за обврските на СОЗТ Универ-
зитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина, на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување е проф. д-р 
Љупчо Серафимов, директор, без ограничување. 

ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство 
— Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлуката за тран-
сформирање на Работната организација Универзи-
тетски центар за медицински науки во сложена 
организација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицински-
те науки; 120204 — научноистражувачка дејност 
од областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство 
во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка освен за работите предвиде-
ни со Самоуправната спогодба за здружување во 
Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Александар Лазаров, директор, без огра-
ничување. 

ООЗТ Клиника за уво, нос и грло — Скопје, 
ул. „Водњанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена органи-
зација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 120143 — настава од областа на медицинските 
науки; 120204 — научноистражувачка работа од 
областа на медицинските науки. 

ООЗТ Клиника за уво, нос и грло во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка освен за работите предвидени со Са-
моуправната спогодба за здружување во Работната 
организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот сис-
тем со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје 
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одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
проф. д-р Александар Андреевски, директор, без 
ограничување. 

СОЗТ Клиника за очни болести — Скопје, ул. 
„Водњански" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање за Работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки во сложена организа-
ција бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130131 — здравствена деј-
ност; 1)20143 — настава од областа на медицинските 
науки; 120204 — научно-истражувачка дејност од 
областа на медицинските науки. 

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, освен за 'рабо-
тите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висината на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е ' 
проф. д-р Савица Јанева, директор, без ограничу-
вање. 

ООЗТ Аптека — Скопје, ул. „Водњанска" 
бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирање на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 130160 — промет на лекови. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка освен за ра-
ботите предвидени со Самоуправната спогодба за 
здружување на работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара ограничено солидарно до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за_ медицински науки — Скопје 
одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е м-р 
Невена Маневска, директор, без ограничување. 

ООЗТ Техничка служба — Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17. 

ООЗТ е организирана со Одлука за трансфор-
мирале на Работната организација Универзитет-
ски центар за медицински науки во сложена орга-
низација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година. 

Основни дејности: 090179 — изработка на пре-
хранбени производи; 100340 — производство и ди-
стрибуција на топлота; 090202 — перење и чи-
стење. 

ООЗТ во правниот промет ср трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка освен за рабо-
тите предвидени со Самоуправната ^погодба за 
здружување во Работната организација. 

ООЗТ за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ за обврските на Работната органи-
зација одговара солидарно ограничено до износот 
од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Уни-
верзитетски центар за медицински* науки — Скоп-
је, одговара ограничено во висина на здружените 
средства, чиј износ е 170.000 динари. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
Раде Белковски, директор, без ограничување. 

Воедно се запиша престанокот на следните 
ООЗТ\ во составот на Работната организација Уни-
верзитетски центар за медицински науки — Скопје: 

ООЗТ Институти, 
ООЗТ Институт за патол., физиол. н у к л е а р н а 

медицина, 

ООЗТ Институт за трансфузиологија и хемато-
л о г ^ а, 

ООЗТ Институт за радиологија, 
ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија, 
ООЗТ Институт за клиничка биохемија, 
ООЗТ Клиника за кардиологија, 
ООЗТ Клиника за нефрологија, 
ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија, 
ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија, 
ООЗТ Клиника за ендокринологија и болести 

на метаболизмот, 
ООЗТ Клиника за реуматологија, 
ООЗТ Поликлиника за збринување на ургент-

ни интернистички случаи и Клиника за токсико-
логија, 

ООЗТ Клиника за детски болести, 
ООЗТ Клиника за инфективни болести, 
ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести, 
ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести, 
ООЗТ Клиника за хируршки болести, 
ООЗТ Клиника за ортопедски ^болести, 
ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство, 
ООЗТ Клиника за уво, нос и грло, 
ООЗТ Клиника за очни болести, 
ООЗТ Аптека, 
ООЗТ' Техничка служба. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1970/1980 година. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 966 од 5. VII. 1976 година, на реги-
старска влошка бр. 1151-00-00 го запиша во суд-
скиот ревистар конституирањето на Занаетчиската 
браварска услужна задруга „1 Мај" — Ц. О. и 
ограничено емство — Скопје, ул. „Козле" бб. 

Книговодството е единствено за целата задруга 
и се составува една завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 11. IV. 1967 година. 

Основачи на задругата се: Симовски Крсто, ул. 
„Наум Наумовски — Борче" — бр. 81 — Скопје; 
Трбогазов . Стојан, ул. „13" бр. 33, н. Драчево; 
Анчевски Љубомир, ул. „354" бр. 7 — Скопје; То-
шевски Атанас, село Ново Село, Скопје; Ивановски 
Димитрије, село Долно Нерези — Скопје; Спасов-
ски Симеон, село Ново Село — Скопје; Чакелов-
ски Благоја, село Вучидол — Скопје; Нацев Горѓи, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 113 — Скопје; ѓорѓиев 
Горѓи, населба Чаир, зграда 34/1-9 Скопје и Спа-
сов Спасо, ул. „Самоилова" бр. 63, Новоселски пат 
Ѓорче Петров. 

Предмет на работењето: браварска дејност. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

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

одговара со целокупните свои средства. За Обвр-
ските на задругата сторени во правниот промет со 
трети лица емчат задругарите во износ од 1.000,00 
динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Симовски Крсто, директор на задругата, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 966/76. (280) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1167/78 од 7. III. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1584-0^0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на РО Центар за образование на кадри за безбед-
ност и општествена самозаштита „Елисие Попов-
скичМарко", Ц. О. — Скопје, со следните податоци. 

Центарот е основан со закон, донесен од Соб-
ранието на СВМ на 8. VII. 1977 година што е об-
јавен во „Службен весник на СРМ" бр. 30 од 15. 
VII. 1977 година. 

Основни дејности: 
Центарот подготвува кадри со средна, виша, 

висока и највисока стручна подготовка за потре-
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бите на органите за внатрешни работи, на уста-
новите за извршување на кривични санкции и на дру-
гите органи, организации, и заедници, како и за 
потребите на општествената самозаштита и врши 
научно-.истражувачка дејност во областа на без-
бедноста и општествената самозаштита. 

Во Центарот можат да се вршат кримина-
лошко-социолошки, психолошки, педагошки и кри-
миналистичко-технички истражувања и вештаче-
ња за потребите на органите за внатрешни работи 
и на другите заинтересирани органи и организа-
ции во системот на општествената самозаштита. 

Центарот сам или во соработка со други ор-
гани и организации организира и други воспитно-
образовни, културни, спортски и други активности. 

чВо рамките на Центарот се организира наста-
ва за средно образование и оспособување на уче-
ниците за вршење работи во милицијата и други 
работи на безбедност во т органите за внатрешни 
работи, како и за потребите на установите за из-
вршување на кривични санкции. 

Во рамките на Центарот се организира наста-
ва и за више и високо специјализирано образова-
ние и оспособување стручњаци за вршење работи 
во органите за внатрешни работи, установите за 
извршување на кривични санкции и во другите 
органи, организации и заедници, како и за потре-
бите на општествената самозаштита. Центарот ор-
ганизира семинари и други форми на образование 
за усовршување на работниците на органите за 
внатрешни работи и други органи, организации и 
заедници. Може да дава стипендии на ученици 
со завршено основно училиште кои по завршува-
њето на втори клас општообразовна настава во 
средните училишта ќе го продолжат школувањето 
во Центарот. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Центарот одговара со сите свои сред-
ства. 

Работењето на Центарот го води директорот 
Јордан Спасески, кој го застапува Центарот во 
правниот промет, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1167/78 од 27. III. 1980 година. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 257 од 26. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1583-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ за основно образование, Ц. О. — Дебар. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-4 од март 1974 
година. 

СИЗ е основан од страна на 29 основачи. 
Основна дејност: 140231 — СИЗ во областа на 

обр аз ов а имет о. 
СИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со трети, лица СИЗ одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување на СИЗ е 

Вехап Дука, секретар, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 257/1980 година. ,(209) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1892/78 од 25. I. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1128-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената во врска со усогла-
сувањето со ЗЗТ к а ј Училишниот центар за сред-
но образование „Велко В л а х о в и ћ , Ц. О. Маке-
донски Брод, со следните податоци: 

Основни дејности: 120122 — средно насочено 
образование. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1892/78 од 1. IV. 1980 година. (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 409 од 4. IV. 1980 година на регис-
тарска влошка бр. 1-935-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Перпарими", 
Ц. О. е, Чегране — Гостивар, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Идризи Абдура-
хим, директор, а се запишува како нов застапник 
Алити Алит, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 409/1980 година. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1355/78 од 29. I. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1131-0-0-0 ја запиша, во 
судскиот регистар промената во врска со усогла-
сувањето со ЗЗТ ка ј Медицинскиот центар „Борис 
Канчески", Ц. О. — Гостивар, ул. „Мајор Чеде 
Филиповски" бр. 29. 

Актот за основање на Медицинскиот центар 
е донесен од Народниот одбор на општината Гости-
вар, под бр. 01-3530 од 25. V. 1963 година. 

Основни дејности: 130111 —здравствено-превен-
тивна заштита; 130112 — санитарна заштита; 130120 
— амбулантно-поликлиничќа и диспанзерока 
здравствена заштита; 130131 — с т а ц и о н а р а здрав-
ствена заштита; 130132 — медицинска рехабилита-
ција; 130140 —стоматолошка здравствена заштита 
(забоздравство); 130160 — промет на лекови-апте-
ка; 130159 — други видови здравствена заштита 
(лабораториски анализи), хематолошки, биохемис-
ки, микробиолошни, хемиски анализи и анализи 
на урина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1355/78 од 29. I. 1979 година. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1904/78 од 22. И. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1148-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената во врска со усогла-
сувањето со ЗЗТ ка ј Средношколскиот дом „Бран-
ко Станоевиќ, целосна одговорност — Гостивар, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 156. 

Домот е основан со издвојување од ЕМУЦ 
„Злате Ма лакоски" — Гостивар од 1. VII. 1976 
година, со решението на Собранието на општината 
Гостивар бр. 02-1284 од 21. IV. 1976 година и со 
Одлуката на ЕМУЦ „Злате Ма лакоски" — Гости-
вар број 02-2,26 од 8. IX. 1975 година. 

Основни дејности: 130212 — дејност на домови 
за ученици и студенти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1904/78 од 22. II. 1979 година. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1654/78 од 30. I. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-»1137-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената во врска со усогла-
сувањето со ЗЗТ ка ј Републичкиот завод за уна-
предување на образованието и воспитувањето, Ц. 
О. — Скопје, Карпош II, барака бб. 

Заводот е основан со Законот за организирање 
дејноста за унапредување на образованието и вос-
питувањето, донесен на 30. III. 1974 година („Сл. 
весник на СРМ" бр. 17/74). 

Основни дејности: 120206 — хуманитарни на-
уки (научноистражувачка дејност -во областа на 
образованието и педагогијата). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1654/1980 година. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1292 од 26. XII. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1138-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената во врска со усогла-
сувањето со ЗЗТ ка ј Работната организација Цен-
тар за образование и оспособување на возрасните 
— Скопје, ул. „Васил Горгов" бб. 
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Центарот е основан од Собранието на Општин-
ската заедница за вработување — Скопје, под бр. 
02-469/1 од 28. I. 1976 година. 

Основни дејности: 120190 — Центарот врши 
стручно образование на возрасни за електро, ме-
талска и противпожарна струка. 

Од електро-струка има електромонтери, од ме-
талска струка металостругари, металоглодачи, бра-
в а р а заварувачи, прецизни механичари, термоизо-
латори, лимари, а од противпожарна насока — 
противпожарникари. Исто така врши оспособува-
ње, преквалификација и доквалификација на ра-
ботници за потребите на организациите на здру-
жен труд. 

Центарот е стручна институција што дава оп-
штопознат степен на средно образование според 
верифицираните планови и програми од надлеж-
ниот орган на образованието во траење од две го-
дини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1292/1978 година. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 380 од 28. III. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-480-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште *,Коле Не-
делковоки", Ц. О. — Скопје, ул. „Антоние Груби-
ш и ћ ' бр. 8. Се брише досегашниот застапник Ко-
сара Точкова, а се запишува како нов застапник 
Каровски Тодор, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 380/1980 година. 220) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 403 од 3. IV. 1980 година, на регис-
тарска влошка 1-225-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Основното училиште „Гоце Делчев", 
Ц. О. — село Горно Лисиче, Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Мар-
чески Василе, в. д. директор, без ограничување, а 
се^ запишува како нов застапник Николовски Миле, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 403/1980 година. (221) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 357 од 7. IV. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1589-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
ООЗТ Универзитетски центар за медицински на-
уки, О. О. — Скопје ул. „50 дивизија" бр. 6. 

Сложената организација е организирана со од-
луката бр. 1312 од 3. VII. 1979 година за трансфор-
мирање на работната организација Универзитетски 
центар за медицински науки, О. О., со ООЗТ — 
Скопје, согласно член 386 од Законот за здруже-
ниот труд. 

Основни дејности: 120143 — медицински ф а -
култет; 120147 — факултети за физичка култура; 
120204 — медицински науки; 130130 — амбулантно-
поликлиничка и диспанзерска здравствена зашти-
та; 130131 — стационари здравствена заштита. 

Сложената организација во правниот промет 
настапува во свое име, а за сметка на здружените 
РО во рамките на здружените средства. 

За обврските на Сложената организација од-
говараат РО во рамките на здружените средства 
до 170.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е проф. д-р 
Александар Андреевски, в. д. претседател на КРО. 

Во Сложената организација се здружени след-
ните работни организации: Медицинскиот факул-
тет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, Стоматолошки 

факултет, О. Сол. 0. ; со ООЗТ — Скопје и Факул-
тет за физичка култура, Ц. О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 357 од 7. IV. 1980 година. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2458/78 од 29. И. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1579-0-0-0 го запиша во 
судокот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита на град Скопје, Ц. О. — Скопје, ул. „Пар-
тизански одреди" бр. 48-а. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 91-1 од 24. IV. 1974 
година. 

Основачи на СИЗ се работниците и работните 
луѓе здружени во ООЗТ и други самоуправни ор-
ганизации и заедници ,општест;вено-хуманитарни 
организации, здруженија рт граѓаните и месните 
заедници на подрачјето на град Скопје. 

Основни дејности: 140235 — самоуправна ин-
тересна заедница во областа на социјалната заш-
тита. 

Самоуправната интересна заедница во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка, а во рамките на овластувањата 
утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното 
основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Самоуправната интересна заедница од-
говара со сите свои средства (целосна одговорност). 

Лице овластено за застапување на Самоуправ-
ната интересна заедница е Бесник Јегени, претсе-
дател на извршниот одбор, без ограничување. 

Во состав на Самоуправната интересна заед-
ница се следните основни заедници: 

Основна заедница за социјална заштита на 
општината Гази Баба, Ц. О, — Скопје, ул. „Парти-
зански одреди" бр. 48-а. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година. 

Основачи на Основната заздница се работни-
ците и работните луѓе здружени во ООЗТ и дру-
гите самоуправни организации и заедници, општес-
твено-хуманитарните организации, здруженијата 
на граѓаните и месните заедници, на подрачјето 
на општината Гази Баба. 

Основни дејности: 140235 — основна заедница 
во областа на социјалната заштита. 

Основната заедница истапува во правниот- про-
мет со трети лица, за свое име и за своја сметка, 
преку Самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита на град Скопје.. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица основната заедница за социјална заш-
тита одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница, е Симеон Кратовалив, претседател, на 
Собранието на Основната заедница, без органичу-
вање. 

Основна заедница за социјална заштита на оп-
штината Карпош, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански 
одреди" бр. 48-А. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година. 

Основачи на Основната заедница се работни-
ците и работните луѓе здружени во ООЗТ и други 
самоуправни организации и заедници, општестве-
но-хуманитарните организации, здруженијата на 
граѓаните и месните заедници на подрачјето на 
општината Карпош. 

Основни дејности: 140235 — основна заедница 
во областа на социјалната заштита. 

Основната заедница истапува во правниот про-
мет со трети лица во свое име и за своја сметка 
преку Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на град Скопје. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 
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Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е Панче Ралев, претседател, без ограни-
чување. 

Основна заедница за социјална заштита на оп-
штината Кисела Вода, Ц. О. — Скопје ул. „Парти-
зански одреди" бр. 48-а. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 01-1 оД 22. XI. 1976 година. 

Основачи на Основната заедница се работни-
ците и работните луѓе здружени во ООЗТ и дру-
гите самоуправни организации и заедници, опште-
ствено-хуманитарните организации, здруженијата 
на граѓаните и месните заедници на подрачјето на 
општината Кисела Вода. 

Основни дејности, 140235 — основна заедница 
во областа на социјалната заштита. 

Основната заедница истапува во правниот про-
мет со трети лица во свое име и за своја сметка 
преку Самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита на град Скопје. 

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

Лице овластено за застапување е Вера Тошева, 
претседател на Собранието на Основната заедни-
ца, без ограничување. 

Основна заедница за социјална заштита на оп-
штината Центар, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизан-
ски одреди" бр. 48-а. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 01^1 од 22. XI. 1976 година. 

Основачи на Основната заедница се работни-
ците и работните луѓе здружени во ООЗТ и дру-
гите самоуправни организации и заедници, огипте-
ствено-хуманитарните организации, здруженијата 
на граѓаните и месните заедници за подрачјето на 
општината Центар. 

Основни дејности: 140235 — основна заедница 
во областа на социјалната заштита. 

Основната заедница истапува во правниот про-
мет со трети лица во свое име и за своја сметка 
преку Самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита на град Скопје. 

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

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е Ферид Тахир, претседател на Собра-
нието на основната заедница, без ограничување. 

Основна заедница за социјална заштита на оп-
штината Чаир, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански 
одреди" бр. 48-а. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
на спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година. 

Основачи на Основната заедница се работници-
те И работните луѓе здружени во ООЗТ и другите 
самоуправни организации и заедници, општествено-
хуманитарните организации, здруженијата на гра-
ѓаните и месните заедници на подрачјето на оп-
штината „Чаир". 

Основни дејности: 140235 — основна заедница 
во областа на социјалната заштина. 

Основната заедница истапува во правниот про-
мет со трети лица во свое име и за своја сметка 
преку Самоуправната интересна заедница за со-
цијална заштита на град Скопје. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети Л1ица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Бахри Исла-
ми, претседател на Собранието на Основната заед-
ница, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2458/78 од 29. II. 1980 година. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 408 од 9. IV. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1301-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Центарот за 
социјална работа „Кичево", Ц. О. — Кичево, ул. 
„Санде Штерјоски" бр. 11. 

Основач на Центарот за социјална работа „Ки-
чево" од Кичево е Собранието на општината Киче-
во, а е основан со одлуката бр. 02-6373/1 од 6. XII. 
1977 година. 

Основни дејности: 130221 — заштита и згрижу-
вање на социјално загрозени деца и младинци; 
130240 — социјална работа. 

Во правниот промет со трети лица Центарот за 
социјална работа — Кичево истапува во свое име и 
за своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Мустафоски 
Мустафа, вршител на должноста директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 408/1980 година. (229) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 508 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-377-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Киро Донев", Ц. О. — село Злеово, Ра-
довишко. 

Предмет на работење:" 120111 — основно обра-
зование од општ тип: основно воспитание и обра-
зование на деца, младина (и возрасни, што се врши 
во вид на потполно основно образование (осумго-
дишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) 
но) основно образование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Васил 
Јованов, директор, со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Киро Донев", Ц. О. село Злеово, Ра-
довишко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
508/78. (230) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 619 од 11. XII. 1978 година ,на реги-
старска влошка бр. 1-115-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Полно основно учи-
лиште „Кирил и Методиј", Ц. О. — село Ораовица, 
Радовишко. 

Предмет на* работење: 120111 — основно обра-
зование од општ тип: основно воспитание и обра-
зование на деца, младинци и возрасни,- што се врши 
во вид на потполно основно образование (осумго- в 
дишно) или непотполно (пократко од осумгодиш- " 
но) основно образование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Цвет-
ка Ангелова, в. д. директор, со неограничени овла-
стувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Полното основно 
училиште „Кирил и Методиј", Ц. О, — село Орао-
вица, Радовишко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
619/78. . (231) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 504 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-214-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Гимназија „Коста 
Сус1инов", Ц. О. — Радовиш. 

Предмет на работење: 120-122 — средно насо-
чено образование; образование и воспитание во 
школите што реализираат програма на насочено 
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образование, вклучувајќи ги и заедничките основи 
на насоченото образование или само насоченото об-
разование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. * 

Работната организација ќе ја застапува Дими-
тар Тренчев, директор, со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
504/78. (232) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 506 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-83-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Централно основно учи-
лиште „Гоце Делчев", Ц. О., село Конче, Радо-
вишко. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип: основно воспитание и образова-
ние на децата, младинци и возрасни, што се врши 
во вид на потполно основно образование (осумго-
дишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) 
основно образование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

ѓорѓи Ѓорѓиевски е в. д. директор на работната 
организација и ќе ја застапува со неограничени ов-
ластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на. 
самоуправните општи акти на Централното основно 
училиште „Гоце Делчев", Ц. О. село Конче, Радо-
вишко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
506/78. (233) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 496 од*8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-375-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Никола Карев", Ц. О. — Радовиш. 

Предмет на работењето: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип: основно воспитание и образова-
ние на деца, младинци и возрасни, што се врши 
во вид на потполно основно образование (осумго-
дишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) 
основно образование. 

Во правниот промет со трети лица раЗотп^та 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Томи-
слав Хаџи Василев, директор, со неограничено ов-
ластување во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основно 
училиште „Никола Карев", Ц. О. — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
496/78. (234) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 503 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-113-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — ООЗТ Централно 
основно училиште „Орце Николов", Ц. О. село Пиле-
во, Радовиш. 

Предмет* на работењето: 
Основни дејности: 120-111 — основно образо-

вание од општ тип: основно воспитание и обра-
зование нд деца, младинци и возрасни, што се врши 
во вид на потполно основно образование (осумго-
дишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) 
основно образование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Симеон 
Пранговски, -директор со неограничени овластува-
ња во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Орце Николов", Ц. О. село Иње-
во, (Радовишко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
503/1978 година. (235) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 501 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-96-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Станица за унапреду-
вање на инвидиуалното земјоделство, Ц. О. — Ра-
довиш. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 020201 — спроведување на 

мерки за унапредување на индивидуалното земјо-
делско производство и други работи што се одне-
суваат за унапредување на индивидуалното земјо-
делство. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Станицата за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, Ц. О. 
— Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
501/78 година. (236) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 500 од 8. XII. 1978 година, на р е г и -
старска влошка бр. 1-114-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Моша Пијаде", Ц. О. — Радовиш. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 120111 — основно образова-

ние од општ тип; основно образование и воспита-
ние на деца, младина и возрасни, што се врши во 
вид на потполно (осумгодишно) или непотполно 
(пократко од осумгодишно) основно образование. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и целосна одговорност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Моша Пијаде", Ц. О. — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
500/78. (237) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 510 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-30-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Ветеринарна станица, 
Ц. О. — Радовиш. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 020202 — земјоделски услуги 

во сточарството, заштита, лекување, вештачко осе-
менување и други ветеринарни услуги. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и целосна одговорност. 

Васил Хаџи Василев е директор на организа-
цијата со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Ветеринарната ста-
ница со Ц. О. — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
510/78. (238) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 497 од 8. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-.252-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Комбинирана дет-
ска установа „Ацо Караманов" — Ц. О. — Радо-
виш. 

Предмет на работење: 
Основни дејности: 130-211 — дневен престој и 

предучилишно воспитание и образование на деца 
(јасли, обданишта, градинки, забавишта и ел.). 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Васи-
лева Правда — со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Комбинираната дет-
ска установа „Ацо Караманов", Ц. О. — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
497/78. (239) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Ф/и. бр. 553 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-59-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Историски архив, Ц. О. 
— Струмица. 

Предмет на работење: * 
Основни дејности: 120-323 — архиви. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе- ја застапува Б а ј -
рактаров Атанас, директор, со неограничени ов-
ластувања во застапувањето. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Историскиот архив, 
Ц. О. — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
553/78. (240) 

КОНКУРСИ 
Советот на Тутунското училиште „Н. X. Орде 

Чопела" — Прилеп, врз основа заклучокот од 29. 
VIII. 1980 год. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган — директор на Училиштето 
Услови: 
— Покрај општите услови за засновање рабо-

тен однос, предвидени со Законот за средното об-
разование, кандидатот да има завршено: 

— соодветна група за образование на 'настав-
ници на: факултет, висока школа, ликовна акаде-
мија и музичка академија, како и лица за кои на 
високошколските установи немаат организирано 
група за образование на наставници на виша шко-
ла односно на ПА или на друг начин се здобиле 
со виша стручна подготовка. 

— да има најмалку 5 години работно искуство 
ка образовно-воспитна работа или тутунска струка, 

— да има морално-политички квалитети, 
— да се истакнува со педагошки и организа-

циони способности, 
— да не е осудуван за дела по чл. 511 од ЗЗТ. 
Именувањето се врши за време од 4 години по-

чнувајќи од 1. IX. 1980 година. 
Кон пријавата кандидатот да ги достави след-

ните документи: 
— доказ за школска подготовка, 
— доказ за работно искуство со кратка био-

графија, 
— доказ да не е осудуван. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Некомплетирани документи нема да бидат зе-

мени во разгледување. 
За резултатот од конкурсот, кандидатите ќе 

бидат писмено известени во рок од 8 дена од де-
нот на изборот. 

Пријавите со потребните документи да се до-
ставуваат ка ј секретарот на Училиштето. (432) 

Работничкиот совет на Работната организација 
за угостителство и трговија „МЛАДОСТ" — Демир 
Хисар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
на Р О 
Услови: 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат завршено виша економска школа 
или економски факултет — економско финансис-
ки смер; 

— да имаат најмалку 6 години работен стаж, 
од кои најмалку 4 години раководно искуство; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти и организаторски способности; 

— да немаат пречки за нивното именување 
согласно чл. 511 од Законот за здружен труд. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на Работната орга-
низација. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". (433) 

Советот на работната заедница на Земјоделска-
та станица „Скопје" Скопје,' 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор на организацијата 
Кандидатот, покрај општите услови предвиде-

ни со Законот, треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

— да има завршено земјоделско-шумарски ф а -
култет, 

— да има работен стаж во струката 5 години, 
— да е морално-политички подобен за врше-

ње на работните задачи. 
Со пријавата по конкурсот кандидатите треба 

да ги достават следните документи: 1 

— доказ за степен на образованието, 
— потврда за поминато време во работен стаж. 
Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 

објавувањето. 
Пријавите со потребните документи се подне-

суваат до Земјоделската станица „Скопје" — Скоп-
је. . (434) 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ се наоѓа во печат 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
1975 - 1979 

. НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

КНИГА II 

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 197Еи-1979", 
Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата прак-
тика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи 
на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзакон-
ските и самоуправните нормативни акти. 

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени 
од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната 
материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидеј-
ќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите 
од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони. 

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата 
на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен 
прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, 
адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на 
здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите 
и уедначување на судската и управната практика. 

Збирката се печати во ограничен број примероци. 
Цена на збирката е 250 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ, 

9100 Скопје, пошт. фах, 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-
12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје. 

СОДРЖИНА 
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402. Одлука за начинот на уплатата и кори-
стење на разликата на цени од изврше-
ниот попис на пченично брашно на ден 
16. VII. 1980 година _ — _ — — — 593 

403. Наредба за изменување на Наредбата за 
пропишување на потсметки на уплатни-
те сметки како и за утврдување на пре-
одни сметки и на збирни стапки за упла-
тување на придонесите од личниот доход 
на работниците и од доходот — — — 593 

404. Упатство за изменување на Упатството 
за начинот и постапката за остварување 
на компензацијата на цената на лебот — 594 

405. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 39/80 од 2 јули 1980 година — — 594 

406. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 141/79 од 25 јуни 1980 година — 595 

407. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 212/79 од 25 јуни 1980 година — 596 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата ва општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


