
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 10 јуни 1977 
С к о п ј е 

Број 24 Год. ХХХШ 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

288. 
Врз основа на член 13, став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ", бр. 
47/73) и член 169, став 2 од Деловникот на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 24/76), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗГРАДБА НА РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОВОД НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ КИЧЕВО, МАКЕ-

ДОНСКИ БРОД, КРУШЕВО И ПРИЛЕП 

1. За да се пристапи кон експропријација, се 
утврдува општиот интерес за изградба на региона-
лен водовод на подрачјата на општините Кичево, 
Македонски Брод, Крушево и Прилеп. 

2. Првата фаза од изградбата на регионалниот 
водовод од претходната точка ги опфаќа земјишта-
та од изворот на реката Студенчица од с. Другово 
— Општина Кичево и тоа: 

I. Катастарска општина — Јаворец 

1. Дел од К.П. број 15/2, во површина од 5.010 м2 

заведена во поседовен лист број 9 јавно добро води. 
2: Дел од К.П. број 15/61, во површина од 45.377 

м2, дел од кп. број 15/40 во површина од 1.484 м2, 
дел од К.П. број 15/27 во површина од 212 м2 сите 
селско добро, заведени во поседовен лист број 28. 

3. Дел од К.П. број 15/32, во површина од 126 м2, 
сопственост од Милошевска Л. Евгратија од село 
Јаворец, заведена во поседовен лист број 17. 

4. Дел од К.П. број 15/31, во површина од 260 м2, 
дел од К.П. број 37/12, во површина од 355 м2, сопст-
веност од Крстевски Дичо од село Јаворец, заведе-
ни во поседовен лист број 13. 

5. Дел од К.П. број 15/30, во површина од 270 м2, 
сопственост од Милошевски Л. Димо, од село Јаво-
рец, заведено во поседовен лист бр. 15. 

6. Дел од К.П. број 15/29, во површина од 225 м2, 
сопственост од Милошевски Н. Томе од село Јаво-
рец, заведена во поседовен лист број 18. 

7. Дел од к.п. број 15/28 во површина од 1.160 
м2, сопственост од Штерјовски И. Дејан од село 
Јаворец, заведена во поседовен лист број 37. 

8. Дел од к. п. број 15/25, во површина од 240 
м2, сопственост од Никоски С. Нико, од село Јаво-
рец, заведена во поседовен лист број 24. 

9. Дел од к. п. број 15/26, во површина од 384 
тУ12, сопственост од Штерјовски И. Зоре, од село Ја-
ворец, заведена во поседовен лист број 38. 

10. Дел од К.П. број 15/21, во површина од 301 
м2, сопственост од Цветаноски А. Димитар, од село 
Јаворец, заведена во поседовен лист број 39. 

11. Дел од К.П. број 15/20, во површина од 675 м2, 
сопственост од Трајаноски Живко од Скопје и 
Србиноски Лазе од село Јаворец, заведена во посе-
довен лист број 26. 

12. Дел од К.П. број 15/19, во површина од 270 
м2, сопственост од Лазарески Т. Филко, од село 
Јаворец, заведена во поседовен лист број 75. 

13. Дел од К.П. број 15/14, во површина од 523 
м2, дел од К.П. број 37/23, во површина од 210 м2, 
сопственост од Јовановски И. Зоре и Софка, од село 
Јаворец, заведени во поседовен лист број 8. 

14. Дел од К.П. број 15/13 во површина од 240 
м2, сопственост од Јовановски Алексов Рувче, од 
село Јаворец, заведена во поседовен лист број 7. 

15. Дел од К.П. број 15/8, во површина од 750 м2, 
дел од к. п. број 37/6, во површина од 170 м2, сопст-
веност од Данилоски Т. Борис од село Јаворец, за-
ведена во поседовен лист број 6. 

16. Дел од К.П. број 15/7-2, во површина од 240 
м2, сопственост од Китаноски Г. Крсте, од село 
Другово; заведена во поседовен лист број 72. 

17. Дел од К.П. број 15/7-3, во површина од 330 
м2, сопственост од Китаноски Г. Благоја, од село 
Другово, заведено во поседовен лист број 73. 

18. Дел од К.П. број 15/7-1, во површина од 625 
м2, сопственост од Китаноски Г. Цветан, од село 
Другово, заведена во поседовен лист број 71. 

19. Дел од К.П. број 15/5, во површина од 855 м2, 
сопственост од Дамјаноски М. Раде, од село Јаворец, 
заведена во поседовен лист број 4. 

20. Дел од К.П. број 15/3, во површина од 750 м2, 
сопственост од Лазарески Т. Трајан, од село Јаво-
рец, заведена во поседовен лист број 14. 

21. Дел од К.П. број 37/3, во површина од 42 м2, 
сопственост од Цветаноски Л. Радован, од село Ја-
ворец, заведена во поседовен лист број 32. 

22. Дел од к.п. број 37/5, во површина од 803 м2, 
сопственост од Цветаноски Т. Ладомир, од село Ја -
ворец, заведена во поседовен лист број 34. 

23. Дел од к.п. број 37/16, во површина од 423 
м2, сопственост од Китаноски Т. Буде, од село Ја -
ворец, заведено во поседовен лист број 12. 

24. Дел од К.П. број 37/14, во површина од 445 
м2, дел од К.П. број 37/25, во површина од 450 м2, 
сопственост од Стамеска Мил огнева Стојанка, од 
село Јаворец, заведени во поседовен лист број 27. 

25. Дел од К.П. број 37/20, во површина од 165 м2, 
сопственост од Китаноска Г. Менка од село Другово, 
заведена во поседовен лист број 70. 

26. Дел од к.п. број 37/21, во површина од 442 
м2, дел од к. п. број 37/33-34, во површина од 795 м2, 
сопственост од Миладиноски С. Димо, од село Јаво-
рец, заведени во поседовен лист број 21. 

27. Дел од К.П. број 27/24, во површина од 690 
м2, сопственост од Митрески Славко Иван, од село 
Јаворец, заведена во поседовен лист број 63. 

28. Дел од К.П. број 37/26, во површина од 603 
м2, сопственост од Митрески Т. Ќиро, од село Јаво-
рец, заведена во поседовен лист број 30. 

29. Дел од К.П. број 37/27, во површина од 630 м2, 
сопственост од Миноски Ш. Ефто, од село Добре-
ноец, заведена во поседовен лист број 56. 

30. Дел од К.П. број 37/28, во површина од 270 м2, 
јавно добро „Води" заведено во поседовен лист 
број. 

31. Дел од К.П. број 37/29, во површина од 703 м2, 
дел од к.п. број 37/35, во површина од 750 м2, соп-
ственост од Милошески Ц. Арсо од село Јаворец 
заведени во поседовен лист број 22. 

32. Дел од к.п. број 37/36, во површина од 600 м2, 
, Јавно добро Води", заведено во поседовен лист 
број 9. 

33. Дел од к.п. број 37/37, во површина од 1.026 
м2, сопственост од Штерјоски И. Варед, од село Ја-
ворец, заведена во поседовен лист број 38. 

34. Дел од К.П. број 37/38, во површина од 253 м2, 
сопственост од Митрески И. Славко, од село Јаво-
рец, заведена во поседовен лист број 19. 
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II. Катастарска општина Добреноец 

35. Дел од К.П. број 39/1, во површина од 7.500 м2, 
дел од К.П. број 41/1, во површина од 18.800 м2, дел 
од К.П. броЈ 84/29, во површина од 3.700 м2, дел од 
К.П. број 102/23, во површина од 240 м2, дел од К.П. 
број 155/23, во површина од 670 м2, дел од К.П. број 
156/32, во површина од 7.930 м2, дел од К.П. број 
158/56, во површина од 150 м2, дел од К.П. број 158/31, 
во површина од 230 м2, дел од К.П. број 173/1, во 
површина од 2.160 м2, дел од К.П. број 152/48, во 
површина од 7.820 м2, и дел од К.П. број 180/47, во 
површина од 2.274 м2, сите селско добро на с. Јаво-
рец, заведени во поседовен лист број 99. 

36. Дел од К.П. број 84/28, во површина од 115 м2, 
дел од К.П. број 84/18, во површина од 1.020 м2, дел 
од К.П. број 152/47, во површина од 308 м2, дел од 
К.П. број 182/13, во површина од 2.788 м2, јавно добро 
пат, заведени во поседовен лист број 38. 

37. Дел од К.П. број 84/8, во површина од 635 м2, 
сопственост од Димитриески С. Симе, од село Добре-
ноец, заведена во поседовен лист број 22. 

38. Дел од К.П. број 84/18, во површина од 1.320 
м2, сопственост од Миноски Ј. Благоја, од село 
Добреноец, заведена во поседовен лист број 58. 

39. Дел од К.П. број 84/18, во површина од 1.320 
м2, сопственост од Стојкоски Р. Павле, од село Доб-
реноец, заведено во поседовен лист број 24. 

40. Дел од к.п. број 84/20, во површина од 660 м2, 
сопственост од Лазарески С. Иван, од село Добре-
ноец, заведена во поседовен лист број 51. 

41. Дел од К.П. број 84/25, во површина од 380 м2, 
сопственост од Стојаноски Н. Јаќим, од село Добре-
ноец, заведена во поседовен лист број 95. 

42. Дел од К.П. број 84/26, во површина од 970 м2, 
сопственост од Стојаноски Стојанче, од село Добре-
ноец, заведена во поседовен лист број 98. 

43. Цела кат. парцела број 103/121, во површи-
на од 150 м2, дел од К.П. број 155/12, во површина од 
90 м2, дел од к.п. број 103/107 во површина од 84 м2, 
сопственост од Грозданоски Н. Цветан од село Доб-
реноец, заведена во поседовен лист број 13. 

44. Дел од к.п. број 103/24, во површина од 72 м2, 
сопственост од Труј оска вд. Герасимова Синадинка 
и др. заведена во поседовен лист број 14. 

45. Дел од К.П. број 103/27, во површина од 173 
м2, сопственост од Миноски Ц. Петре, од село Доб-
реноец, заведена во поседовен лист број 175. 

46. Дел од К.П. број 103/78, во површина од 110 
м2, сопственост од Гешкоска Ц. Доста, од село Доб-
реноец, заведена во поседовен лист број 26. 

47. Дел од к.п. број 103/77, во површина од 120 
м2, сопственост од Гешкоска в.д. Божинова Руска 
и др. од село Добреноец, заведена во поседовен лист 
број 33. 

48. Дел од К.П. број 103/76-1, во површина од 118 
м2, сопственост од Гешкоски С. Петре, од село До-
бреноец, заведена во поседовен лист број 32. 

49. Дел од К.П. број 103/144, во површина од 257 
м2, сопственост од Ѓорески Д. Мито, од село До-
бреноец, заведена во поседовен лист број 31. 

50. Дел од К.П. број 103/131, во површина од 260 
м2, дел од К.П. број 155/15, во површина од 210 м2, 
дел од К.П. број 157/1 во површина од 90 м2, сите 
сопственост од Петрески М. Детко од село Добре-
ноец, заведени во поседовен лист број 76. 

51. Дел од К.П. број 102/9, во површина од 1.600 
м2, сопственост од Јованоски С. Досе, од село Добре-
ноец ,заведени во поседовен лист број 40. 

52. Дел од К.П. број 102/13, во површина од 100 
м2, дел од К.П. број 102/1, во површина од 970 м2, 
сопственост од Спасески С. Ташко, од село Добре-
ноец, заведени во поседовен лист број 97. 

53. Дел од К.П. број 103/124, во површина од 580 
м2, сопственост о Д Илијоски Ќ. Петре од село До-
бреноец, заведена во поседовен лист број 36. 

54. Дел од к.п. број 155/1, во површина од 220 м2, 
сопственост од Труј оска в. д. Герасимова Синадинка 
и др. од село Добреноец, заведена во поседовен лист 
број 14. 

55. Дел од К.П. број 155/2, во површина од НО 
м2, дел од К.П. број 155/7, во површина од 40 м2, соп-
ственост од Белкоски С. Драге и Ладомироска Гу-
лапка од село Лавчани, заведени во поседовен лист 
број 23. 

56. Дел од К.П. број 155/11, во површина од 100 
м2, дел од К.П. број 155/19, во површина од 750 м2, 
сопственост од Грозданоски Н. Анто, од село Добре-
ноец, заведени во поседовен лист броЈ 10. 

57. Дел од К.П. број 157/7, во површина од 70 м2, 
сопственост од Ристески Ц. Томе, од село Добреноец, 
заведена во поседовен лист број 78. 

58. Дел од К.П. број 154/1, во површина од 1.690 
м2, сопственост од Труј оски Китан, од село Добре-
ноец, заведено во поседовен лист број 16. 

59. Дел од К.П. број 158/55, во површина од 3.600 
м2, сопственост од Црква „Варвара" — Добреноец, 
заведена во поседовен лист број 109. 

60. Дел од К.П. број 158/48, во површина од 90 
м2, сопственост од Трајаноски В. Стоја, од село До-
бреноец, заведена во поседовен лист број 104. 

61. Дел од К.П. број 158/47, во површина од 50 м2, 
сопственост од Труј оски С. Милован, од село Добре-
ноец, како и К.П. број 181/41 во површина од 165 
м2, заведени во поседовен лист број 17. 

62. Дел од К.П. број 158/45, во површина од 24 
м2, сопственост од Мијовски Д. Стојанче, од село 
Добреноец, заведена во поседовен лист број 68. 

63. Дел од К.П. број 158/42, во површина од бб м2, 
дел од К.П. број 152/27, во површина од 37 м2, соп-
ственост од Мијоски М. Зафир, и др. од село Ви-
драни, заведени во поседовен лист број 69. 

64. Дел од К.П. број 158/35, во површина од 180 
м-, сопственост од Јованоска вд. Стојанова Пруси-
ка, од село Добреноец, заведена во поседовен лист 
број 54. 

65. Дел од К.П. број 158/29, во површина од 530 
м2, дел од К.П. број 181/20, во површина од 285 м2, 
сопственост од Стефаноски Т. Стојанче од село До-
бреноец, заведени во поседовен лист број 84. 

66. Дел од К.П. број 158/40, во површина од 410 
м2, дел од К.П. број 158/29, во површина од 390 м2, 
сопственост од Стојаноски Д. Живко, од село До-
бреноец, заведени во поседовен лист број 81. 

67. Дел од К.П. 0рој 158/21 во површина од 110 м2, 
дел од К.П. број 158/29 ,во површина од 6.700 м2, дел 
од К.П. број 181/24, во површина од 140 м2, сопстве-
ност од Стефаноски Благоја од село Добреноец, за-
ведени во поседовен лист број 93. 

68. Дел од К.П. број 158/21, во површина од 120 
м2, дел од К.П. број 181/2, во површина од 2.350 м2, 
сопственост од Данилоски Стојко од село Добрено-
ец, заведени во поседовен лист број 20. 

69. Дел од К.П. број 158/53, во површина од 48 м2, 
сопственост од Николоски Младен, од село Добрено-
ец, заведени во поседовен лист број 189. 

70. Дел од К.П. број 152, во површина од 270 м2, 
јавно добро „Води", заведено во поседовен лист 
број 37. 

71. Дел од К.П. број 152/23, во површина од 27 
м2, дел од К.П. број 152/23, во површина од 410 м2, 
дел од к. п. број 181/39, во површина од 165 м2, 
дел од К.П. број 181/16, во површина од 360 м2 

сопственост од Николоска Т. Будимка и други од 
село Добреноец заведени во поседовен лист број 48. 

72. Дел од К.П. број 152/32, во површина од 55 
м-\ дел од К.П. број 181/17, во површина од 465 м2, 
сопственост од Корнески Ѓ. Блаже од село Добре-
ноец, заведени во поседовен лист број 47. 

73. Дел од К.П. број 152/31, во површина од 28 м2, 
дел од К.П. број 181/38, во површина од 120 м2, дел 
од К.П. број 181/19, во површина од 255 м2, сопстве-
ност од Крстески Д. Урош, од село Добреноец за-
ведени во поседовен лист број 36. 

74. Дел од К.П. број 158/33, во површина од 140 
м2, дел од К.П. број 152/21, во површина од 100 м2, 
сопственост од Николоски Лазе, од село Добреноец, 
заведени на поседовен лист број 190. 
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75. Дел од к.п. број 172/78, во површина од 420 
м2, Дел од к.п. број 181/3, во површина од 370 м2, 
сопственост од Стојкоски Д. Живко од с. Добреноец, 
заведени во поседовен лист број 81. 

76. Дел од к.п. број 172/—, во површина од 68 
м-, сопственост од Крстески Р. Мијајле, од с. Добре-
ноец, заведено во поседовен лист бр. . 

77. Дел од К.п. број 152/9, во површина од 77 м2, 
сопственост од Николовски Петре, од село Добре-
ноец, заведена во поседовен лист број 75. 

78. Дел од к.п. број 152/24, во површина од 1170 
м2, дел од к.п. бр. 181/29, во површина од 525 м2, соп-
ственост од Трајаноски А. Синадин од с. Добреноец, 
заведени во поседовен лист број 102. 

79. Дел од к.п. број 152/25 во површина од 400 
м2, сопственост од Филипоски Ј. Илија, од село До-
бреноец, заведена во поседовен лист број 111. 

80. Дел од к.п. број 181/40, во површина од 710 
м2, сопственост од Донеска в.д. Стојанова Никодин-
ка, од село Добреноец, заведена во поседовен лист 
број 19. 

81. Дел од к.п. број 181/37, во површина од 252 
м2, дел од к.п. број 181/15, во површина од 253 м2, 
сопственост од Николовски П. Стојко од село Добре-
ноец, заведени во поседовен лист број 188. 

82. Дел од к.п. број 181/34, во површина од 1210 
м2, сопственост од Арсениоски Г. Ацко, Кичево, за-
ведена во поседовен лист број 100. 

83. Дел од к.п. број 181/32, во површина од 610 
м2, сопственост од Трајаноски С. Милосија, од село 
Добреноец, заведено во поседовен лист број 125. 

84. Дел од к.п. број 181/30, во површина од 530 
м2, сопственост од Арсениоски Г. Ацко, и др. од 
село Добреноец, заведени во поседовен лист број 
103. 

85. Дел од к.п. број 181/28, во површина од 480 
м2, сопственост од Алексоски Ф. Стојко, од село До-
бреноец, заведени во поседовен лист број 1а. 

86. Дел од к.п. број 181/22, ѕо површина од 710 
м2, сопственост од Грозданоски Н. Анто, од село 
Добреноец, заведена во поседовен лист број 10. 

87. Дел од к.п. број 181/21, во површина од 600 
м2, сопственост од Филиповски Ј. Марко, заведена 
во поседовен лист број 110. 

Ш. Катастарска општина с. Другово 

88. Дел од к.п. број 39/12-2, во површина од 538 
м2, дел од к.п. број 39/13, во површина од 280 м2, 
дел од к.п. број 39/19, во површина од 320 м2, дел 
од к.п. број 59/14, во површина од 215 м2, дел од 
к.п. број 59/48. во површина од 360 м2, дел од к.п. 
број 59/48, во површина од 65 м2, дел од к.п. 
број 65м1 во површина од 100 м2, дел од к.п. 
број 66/96, во површина од 48 м2, дел од к.п. 
број 66/25 во површина од 452 м2, дел од к.п. 
број 39/2-1, во површина од 1.376 м2, сите Јавно до-
бро патишта заведени во поседовен лист број 49. 

89. Дел од к.п. број 59/31-1, во површина од 278 
м2, сопственост од Манојлоски Генко, од село Дру-
гово, заведено во поседовен лист број 127. 

90. Дел од к.п. број 39/—, во површина од 152 
м2, сопственост од Ангелески С. Стефан, од село 
Лафчани, заведена во поседовен лист број 244. 

91. Дел од к.п. број 39/12, во површина од 455 
м2, сопственост од Мемедоска А. Мереме, од село 
Другово, заведена во поседовен лист број 63. 

92. Дел од к.п. број 39/30, во површина од 195 
м2, дел од к.п. број 39/28-1, во површина од 198 м2, 
сопственост од Силјановска в.д. Митрева Даница од 
село Пополжани. 

93. Дел од к.п. број 39/29-1, во површина од 670 
м2, дел од к.п. број 39/28-1, во површина од 143 м2, 
сопственост од Силјановски Н. Силјан, од село По-
полжани. 

94. Дел од к.п. број 39/27, во површина од 583 
м2, сопственост од Богданоски Т. Богдан од село По-
полжани. 

95. Дел од к.п. број 39/48-1, во површина од 616 
м2, сопственост од Иваноски П. Веле, од Кичево, за-
ведена во поседовен лист број 473. 

96. Дел од к.п. број 39/50, во површина од 440 
м2, сопственост од Стефаноски С. Јонче, од село 
Брждани, заведено во поседовен лист број 306. 

97. Дел од к.п. број 39/39 и 42, во површина од 
2050 м2 сопственост од Цветаноски Стефан, од село 
Пополжани, заведено во поседовен лист број 281. 

98. Дел од к.п. број 40/1-1, во површина од 1304 
м2, сопственост од Манастир „Света Пречиста" заве-
дено во поседовен лист број 139. 

99. Дел од к.п. број 59/—, во површина од 605 
м2, сопственост од Цветаноски Митов Драге, с. Дру-
гово, без поседовен лист. 

100. Дел од к.п. број 59/—, во површина од 750 
м2, сопственост од Цветаноски М. Милан, од село 
Другово, без поседовен лист. 

101. Дел од к.п. број 59/8-1, во површина од 52 
м2, сопственост од Маркоски Д. Коле и Раде, од 
село Видрани, заведена во поседовен лист број 261. 

102. Дел од к.п. број 59/10, во површина од 403 
м2, дел од к.п. број 59/45, во површина од 602 м2, 
дел од к.п. број 59/47-3, во површина од 121 м2, 
сопственост од Наумоски Ј. Кочо од село Другово, 
заведени во поседовен лист број 78. 

103. Дел од к.п. број 59/50, во површина од 180 
м2, сопственост од Методија, 
од село Другово. 

104. Дел од к.п. број 59/51, во површина од 825 
м2, сопственост од Ајроски Асан, од село Другово и 
дел од к.п. број 59/21, во површина од 230 м2. 

105. Дел од к.п. број 59/22, во површина од 1250 
м2, сопственост од Ајроски М. Дурмиш, од с. Дру-
гово, заведено во поседовен лист број 6. 

106. Дел од к.п. број 59/23, во површина од 240 
м2, сопственост од од село Јудо-
во, заведено во поседовен лист број 

107. Дел од к.п. број 59/41-1, во површина од 
1872 м2, сопственост од Сталески Ш. Антонија, од 
село Јудово, заведено во поседовен лист број 20. 

108. Дел од к.п. број 59/42-43, во површина од 
495 м2, сопственост од Насте и Петре од село Врб-
јани. 

109. Дел од к.п. број 59/44-1, во површина од 
1230 м2, дел од к.п. број 59/47-1, во површина од 660 
м2, сопственост од Наумовски М. Миле и други од 
село Другово, заведени во поседовен лист број 77. 

НО. Дел од к.п. број 59/46, во површина од 526 
м2, дел од к.п. број 65/9-1, во површина од 573 м2, 
сопственост од Наумовски Ј. Иван од с. Другово, за-
ведени во поседовен лист бр. 76. 

111. Дел од к.п. број 65/10, во површина од 2760 
сопственост од Тасевски. И. Апостол од с. Дру-

гово, заведена во поседовен лист број 107. 
112. Дел од к.п. бр. 65/14-1, во површина од 1293 

м2, сопственост од Филипоски Ј. Илија и Филка, од 
с. Другово, заведена во поседовен лист број 405-а. 

113. Дел од к.п. број 65/17-1, во површина од 1085 
м2, сопственост од Јованоски Н. Вангел, од с. До-
бреноец, заведена во поседовен лист број 293. 

114. Дел од к.п. број 65/15, во површина од 480 
м2, сопственост од Митрески С. Ѓорѓе, од село Дру-
гово, заведена во поседовен лист број 357. 

115. Дел од к.п. број 65/18, во површина од 82 м2, 
сопственост од Сулеј маноски Вебија, од село Дру-
гово. 

116. Дел од к.п. бр. 65/19-1, во површина од 650 
м2, сопственост од Ангелески Ангеле, од село Дру-
IОВО. 

117. Дел од к.п. број 66/45-2 во површина од 75 
м2, сопственост од Блажески Стојан, село Другово. 

118. Дел од к.п. број 66/46-1, во површина од 
143 м2, сопственост од Ангелески 3. Антим, од село 
Лафчани, заведена во поседовен лист број 324. 

119. Дел од к.п. број 66/46-1, во површина од 140 
м2, сопственост од Данилоска Д. Магда, од село Дру-
гово, заведена во поседовен лист број 361. 
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120. Дел од к.п. број 66/47-1, во површина од НО 
м2, сопственост од Тасески Л. Лефче, од село Л а ф -
чани, заведена во поседовен лист број 320-а. 

121. Дел од к.п. број 66/48-1, во површина од 180 
м2, сопственост од Рамазаноски С. Ферит, од село 
Другово, заведено во поседовен лист број 82. 

122. Дел од к.п. број 66/42-1, во површина од 170 
м2, сопственост од Костадиноски Методија, од село 
Лафчани, заведена во поседовен лист број 300. 

123. Дел од к.п. број 66/45-1, во површина од 
493 м2, сопственост од Темелкоски С. Киро, од село 
Другово, заведена во поседовен лист број 325-а. 

124. Дел од к.п. број 66/52-1, во површина од 
234 м2, сопственост од Георѓиоски Ц. Илија, од село 
Лафчани, заведена во поседовен лист број 224. 

125. Дел од к.п. број 66/55-1, во површина од 663 
м2, сопственост од Индризоски М. Џабир, од село 
Другово, заведена во поседовен лист број 453. 

126. Дел од к.п. број 66/56, во површина од 520 
м2, сопственост од Костеска в.д. Ацкова Марица, од 
с. Раштани, заведена во поседовен лист број 141. 

127. Дел од к.п. број 66/62, во површина од НО 
м2, сопственост од Веселоска в.д. Абедина Хамица, 
од село Другово, заведена во поседовен лист број 
333-а. 

128. Дел од к.п. број 66/59-1, во површина од 840 
м2, сопственост од Павлески М. Петре, од село Ју -
дово, заведена во поседовен лист број 322. 

129. Дел од к.п. број 66/66-1, во површина од 45 
м2, сопственост од Митроски Дестан, од село Дру-
гово, заведена во поседовен лист број 65. 

130. Дел од к.п. број 66/67, во површина од 720 
м2, сопственост од Здравески Насте, од село Јудово, 
заведена во поседовен лист број 160. 

131. Дел од к.п. број 19/23-1, во површина од 420 
м2, сопственост од Здравески Насте, од село Јудо-
во, заведена во поседовен лист бр. 169. 

132. Дел од к.п. бр. 66/68-1, во површина од 450 
м2, сопственост од Станкоски Р. Љубе, од село Л а ф -
чани, заведена во поседовен лист број 271. 

133. Дел од к.п. број 19/28-1 во површина од 550 
м2, сопственост од Божиноска вд. Јованова Васил-
ка од село Другово, заведена во поседовен лист 
број 30. 

289. 
Врз основа на член 158 став 5 од Законот за 

бр. 24/70), се објавува изводот од Регистарот на 

134. Дел од к.п. број 19/27-1, во површина од 522 
м2, сопственост од Божиноски С. Зоре, од село Дру-
гово, заведена во поседовен лист број 29. 

135. Дел од к.п. број 19/24-1, во површина од 90 
м2, сопственост од Сарџоска И. Стојанка, од с. Дру-
гово, заведена во поседовен лист број 94. 

136. Дел од к.п. бр. 19/22-1, во површина од 160 
м2, сопственост од Велиовски В. Аќиф, од село Дру-
гово, заведена во поседовен лист број 333. 

137. Дел од к.п. број 19/20-1, во површина од 150 
м2, сопственост од Велиоски Адем, од село Другово, 
заведена во поседовен лист број 34. 

138. Дел од к.п. бр. 19/19-1, во површина од 120 
м2, сопственост од Велиоски в.д. Абедимова Хамида, 
од село Другово, заведена во поседовен лист број 
333 А. 

IV. Катастарска општина село Србјани 

139. Дел од к.п. број 1/74-1 во површина од 50 
м2, сопственост од Софронијоски Саве од село Лав-
чани, заведена во поседовна листа број 306. 

140. Дел од к.п. број 1/1-1, во површина од 940 
м2, сопственост од Настевски Никола, од село Срб-
јани, заведена во поседовен лист бр. 61. 

141. Дел од к.п. број 1/2-1 и 2, во површина од 
1590 м2, сопственост на Спироски М. Диме, од с. 
Србјани, заведено во поседовен лист бр. 565 и Спи-
роски М. Фоне од истото село, заведени во поседов. 
лист бр. 566. 

3. Границите и правецот на зафаќање на повр-
шините се утврдени со инвестиционата документа-
ција, и со локацијата за изградба на регионалниот 
водовод Кичево—Прилеп, издадена од Републички-
от секретаријат за урбанизам, станбени и комунал-
ни прашања под бр. 03-765/1 од 29. ХП. 1976 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1203/1 
20 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

средното образование („Службен весник на СРМ" 
верифицираните училишта за средно образование 

И З В О Д 
ОД РЕГИСТАРОТ НА ВЕРИФИЦИРАНИТЕ УЧИЛИШТА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Ред. 
број : Назив на училиштето (организацијата) Седиште Смер 

1 2 3 4 

1. Гимназија „Ацо Русевски" Берово гимназиј ален, текстилен и дрвопре-
работувачки (подготвителен период) 

2. Гимназија „Јосип Броз Тито" Битола гимназијален 
3. Гимназија „Браќа Миладиновци" Битола гимназијален 
4. Електро-машински училишен центар „Ѓуро 

Салај" Битола електро-металски и енергетски 
5. Училишен центар за образование стручни ка-

дри „Кочо Рацин" Битола автомеханичарски, текстилен и гра-
дежен (подготвителен период) 

6. Земјоделско училиште „Борис Кидрич" Битола поледелски 
7. : Економско училиште „Јане Сандански" Битола економски 
8. Медицинско училиште Битола медицински сестри 
9. Музичко училиште Битола музички 

10. Гимназија „Гоце Делчев" со земјоделски 
паралелки Валандово гимназии ален и земјоделски 

11. Гимназија „Ванчо Прке" со металски паралелки Виница гимназијален и металски (подготви-
телен период) 

12. Училишен центар „Јосиф Јосифовски — Све-
штарот" Гевгелија гимназијален и металски 

13. Гимназија „Панче Поповски" Гостивар гимназија 
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14. Училишен центар „Злате Малакоски" Гостивар 
15. Економско училиште „Чеде Филиповски" Гостивар 
16. Училишен центар за средно образование „Кр- Демир 

сте П. Мисирков" Хисар 
17. Гимназија „Здравко Чочковски" Дебар 
18. Гимназија „Методи Митевски — Брицо" Делчево 

19. Гимназија „Јосип Броз — Тито" Кавадарци 
20. Индустриско училиште со практична обука 

„Киро Спанџов — Ерко" Кавадарци 
21. Мелиоративно лозарско училиште „Тошо Вел-

ков — Пепето" Кавадарци 
12. Шумарски училишен центар „Иво Рибар -

Лола" Кавадарци 
23. Центар за средно образование „Мирко Милески" Кичево 

24. Училиште за занимања при Заедницата за вра-
ботување Кичево 

25. Гимназија со економски паралелки „Љупчо 
Сантов" Кочани 

26. Елекгро-машински училишен центар „Гошо Кочани 
Викентиев" 

27. Гимназија „Митко Пенџуклиски" Кратово 
28. Гимназија „Моша Пијаде" Крива 

Паланка 
29. Центар за стручно образование и оспособува" Крива 

ње при Заедницата за вработување Паланка 
30. Училишен центар „Наум Наумовски — Борче" Крушево 
31. Училишен центар за средно образование Куманово 

32. Училишен центар за средно образование Македонски 
„Вељко Влаховиќ" Брод 

33. Училишен центар за средно образование „Јо-
сип Броз — Тито" Неготино 

34. Гимназија со економски паралелки „Климент 
Охридски" Охрид 

35. Електро-машински училишен центар „Тито" Охрид 
36. Угостителско училиште „Ванчо Питошески" Охрид 
37. Гимназија „Мирче Ацев" Прилеп 
38. Електро-машински училишен центар „Ристо 

Ристески — Ричко" Прилеп 

39. Хемиско-технолошки училишен центар пре-
хранбена насока „Борка Талески" Прилеп 

40. Техничко преработувачко училиште „Трајко 
Бошковски — Тарцан" Прилеп 

41. Тутунско училиште „НХ Орде Чопела" Прилеп 
42. Земјоделско училиште со практична обука с. 

Славеј Прилеп 
43. Економско училиште „Кузман Јосифовски" — 

Питу" Прилеп 
44. Трговски училишен центар „Трети ноември" Прилеп 
45. Медицинско училиште — акушерски смер Прилеп 
46. Индустриски училишен центар „Илија Игески 

— Цветан" Прилеп 
47. Училишен центар „Наум Наумовски — Борче" Пробиштип 
48. Гимназија „Коста Сусинов" Радовиш 
49. Училишен центар за средно образование „Јо-

сип Броз — Тито" Ресен 

50. Гимназија „Кочо Рацин" Св. Николе 
51. Училишен центар за занимања во земјоделието Св. Николе 

52. Гимназија „Цветан Димов" Скопје 
53. Гимназија „Горѓи Димитров" Скопје 
54. Гимназија „Јосип Броз — Тито" Скопје 
55. Гимназија „Раде Јовчевски — Корчагин" Скопје 
56. Гимназија „Орце Николов" Скопје 
57. Гимназија „Никола Карев" Скопје 

металски, електро и неметалски 
економски 
гимназијален и текстилен (подготви-
телен период) 
гимназијален 
гимназијален, угостителски 
(подготвителен период) и металски 
(подготвителен период) 
гимназијален 

електрометалски и рударски 

лозарско-винарски и мелиоративен 

шумарски 
гимназиј ален, рударски, металски 
енергетски и економски (подготвите-
лен период) 

металски (за возрасни) 

гимназијален и економски 
електро-металски, автомеханичарски, 
графички (подготвителен период) 
гимназијален 

гимназијален и текстилен 

металски (за возрасни) 
гимназијален и златаро-филиграмски 
полјоделски, земјоделска механиза-
ција, електромашински, економски, 
гимназиј ален, трговски, услужни 
дејности и автомеханичарски — (под-
готвителен период) 

гимназијален и дрвопреработувачки 
(подготвителен период) 

гимназијален и прехранбен 

гимназијален и економски 
електро и металски 
угостителски (келнери и готвачи) 
гимназијален 

металски и електромонтери на цен-
трално греење, одржувани на парно 
греење, ракувач на парни и хидро-
постројки 

прехранбен 

дрвно-преработувачки 
тутунски 

полјодС 

економски 
трговски 
акушерски 

текстилен и рударски 
гимназијален и рударски и геолошки 
гимназијален 

гимназии ален, полј одел ски и 
овоштарски 
гимназијален 
полјоделски и земјоделска механиза-
ција 
гимназијален 
гимназијален 
гимназијален 
гимназијален 
гимназии ален 
гимназии ален 
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58. Гимназија со паралелки на економско учи-
лиште „Кочо Рацин" — Ѓорче Петров Скопје 

59. Гимназија „Браќа Миладиновци" Драчево Скопје 
60. Гимназија „Зеф Љуш Марку" Скопје 
61. Електро-машински училишен центар „Никола 

Тесла" Скопје 

62. Центар за образование при Рудници и желе-
зарница „Скопје" Скопје 

63. Средно стручно училиште за одделни зани-
мања од металска и електро струка „Коце Ме-
талец" Скопје 

64. Градежно-машински центар за образование на 
кадри во градежништвото Скопје 

65. Градежен училишен центар „Здравко Цветков-
ски" Скопје 

66. Хемиски училишен центар „Марија Кири 
Склодовска" Скопје 

67. Дрвопреработувачко училиште „Димитрије 
Туцовиќ" Скопје 

68. Автосообраќаен училишен центар „Боро Петру-
шевски" Скопје 

69. Угостителско училиште со практична обука Скопје 

70. Средно стенодактилографско училиште Скопје 
71. Економско училиште „Борис Кидрич" Скопје 
72. Економско училиште „Моша Пијаде" Скопје 
73. Трговски училишен центар Скопје 
74. Медицински училишен центар „Д-р Панче Ка -

раѓозов" Скопје 

75. Музичко училиште Скопје 
76. Балетско училиште Скопје 
77. Училишен центар за занимања „Димитар Вла-

хов" Скопје 

78. Училиште за физичка култура „Методија Ми-
тевски — Брицо" Скопје 

79. Училишен центар за железничарите Скопје 

80. Работнички универзитет „Кочо Рацин" 
а) Машинско техничко училиште за заварувачи Скопје 

б) Економско училиште 
в) Училиште за образование техничари од про-

тивпожарна насока 
81. Центар за стручно образование при Заедницата 

за вработување Скопје 

82. Училиште за занимања при Заводот за реха-
билитација на деца и младинци со оштетен вид Скопје 

83. Центар за професионална рехабилитација на 
младинци со оштетен слух Скопје 

84. Училиште за применета уметност Скопје 

85. Гимназија „Браќа Миладиновци" Струга 
86. Металско училиште за занимања при Заедни-

цата за вработување Струга 
87. Градежен училишен центар „Нико Нестор" Струга 

88. Гимназија „Јане Сандански" Струмица 
89. Училишен центар за електро и металска струка Струмица 
90. Земјоделско училиште „Димитар Влахов" Струмица 

91. Економско училиште „Вељко Влаховиќ" Струмица 

гимназијален и економски 
гимназијален 
гимназијален 

електро и металски, ракувач на ком-
пресори, постројки и мотори со вна-
трешно спарување и ракувач на пар-
ни хидропостројки 

металски и металуршки 

електро и металски 

градежен и градежна механизација 

градежен, архитектонски, хидротех-
нички, геодетски и отсек за заним. 

хемиски 

дрвопреработувачки 

автосообраќаен 
угостителски (келнери, готвачи и 
слаткари) 
стенодактилографски 
економски и управен 
економски 
трговски 

медицински сестри, акушерки, болно-
гледачки, аптекарски, санитарни тех-
ничари, лаборанти и заботехничари 
музички 
балетски 

шивачки, графички, стакларски и 
услужни дејности (бербери, фризери 
и козметичари), прехранбена, кожа, 
гума, изработка и преработка на хар-
тија, хемиско училиште 

физичка култура 
металски и сообраќај но-комерција-
лен 

техничар заварувач, економски и 
противпожарникар (за возрасни) 

електрометалски лимари, радио и ТВ 
техничари, прецизна механика, про-
тивпожарникари (за возрасни) 

преработуван на пластика, картона-
жер и манипулант на телефонски 
централи 

металски, графички, градежен, тек-
стилен и услужни дејности 
графички, текстилен, внатрешна 
архитектура, керамички, сликарски 
вајарски и др. 
гимназијален 

металски 
градежен и текстилен (подготвителен 
период) 
гимназијален 
електро и металски 
по л јод е л ски и текстилен (подготви-
телен период) 
економски 
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92. Електро-металско училиште за занимања при 
Заедницата за вработување Струмица 

93. Училиште за занимања од текстилна и неме-
т а л н а насока при Работничкиот универзитет Струмица 

94. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ" Тетово 
95. Текстилен училишен центар Тетово 

96. Средно медицинско училиште за медицински 
техничари Тетово 

97. Училишен центар за образование стручни кад-
ри во стопанството „Моша Пијаде" Тетово 

98. Електро-металско училиште за занимања при 
Заедницата за вработување Тетово 

99. Гимназија „Кочо Рацин" Т. Велес 

100. Хемиско-технолошко-техничко училиште „Бо-
рис Кидрич" Т. Велес 

101. Економско училиште „Јовче Тесличков" Т. Велес 
102. Индустриско училиште „Коле Неделковски" со 

практична настава , Т. Велес 

103. Гимназија „Славчо Стојменски" Штип 
104. Електро-металски училишен центар „Коле Нех-

тенин" Штип 

105. Текстилен училишен центар Штип 
106. Училиште за медицински сестри и акушерки Штип 
107. Музичко училиште Штип 

Бр. 07-1407/1 
16 мај 1977 година 

Скопје ^ 

електро и металски (за возрасни) 

преработуван на неминерални суро-
вини и текстилен (за возрасни) 
гимназијален 
текстилен и ткаач на безалкални 
стаклени влакна 

медицински сестри и акушерки 

полјоделски, земјоделска механиза-
ција, автомеханичарски и трговски 

електро и металски (за возрасни) 
гимназиј ален, медицински сестри и 
акушерки (подготвителен период) 

хемиско-технолошки и хемиско-ме-
талуршки 
економски 

електро-металски, текстилен и кера-
мички и угостителски (подготвите-
лен период) 
гимназијален 

електро-металски, текстилен, (преда-
ни ткаачи и конфекција и плетач на 
трикотажа) 

медицински сестри и акушерки 
музички 

Републички секретар за 
образование и наука, 

^ ^ ^ ^ Љупчо Копровски, с. р. 

290. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на ставовите 1 и 2 на член 22 од Само-
управната спогодба за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд на Основната орга-
низација на здружен труд Леарница во состав на 
Металскиот завод „Тито" во Скопје, усвоена на со-
бирите на работниците одржани на 7 декември 
1974 и на 19 јуни 1975 година, по јавната расправа 
одржана на 5 мај 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 1 и 2 на член 22 
од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд на Основната 
организација на здружен труд Леарница во состав 
на Металскиот завод „Тито" во Скопје, усвоена на 
собирите на работниците одржани на 7 декември 
1974 година и на 19 јуни 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жен труд Леарница во состав на Металскиот завод 
,,Тито" во Скопје на начинот определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка со решение У. бр. 18/77 од 4 
март 1977 година поведе постапка за оценување за-
конитоста на ставовите 1 и 2 на член 22 од самоуп-
равната спогодба означена во точката 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со ставот 2 на член 5 од Зако-
нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд („Службен весник на СРМ", бр. 16/74). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права од 5 мај 1977 година Судот утврди дека со 
ставот 1 па член 22 од оспорената самоуправна спо-
годба е определено дека при изборот, органот над-

лежен за избор на работникот може да одлучи ра-
ботникот при стекнувањето својство на работник во 
здружениот труд да помине определено време на 
пробна работа, но само во обем потребен за про-
верување на неговите стручни и други работни спо-
собности. Во ставот 2 на истиот член е определено 
дека пробната работа може да се одреди за сите 
работни места освен за работното место директор на 
основната организација на здружениот труд. 

Според ставот 1 на член 10 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) свој-
ството на работник во здружениот труд се стек-
нува врз основа на условите утврдени во основната 
организација и врз основа на условите утврдени со 
закон, општествен договор или самоуправна спогод-
ба. Во ставот 2 на член 5 од републичкиот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд е предвидено, за проверување на струч-
ните и другите работни способности на работниците, 
со самоуправна спогодба, може да се утврди како 
посебен услов за стекнување својството на работник 
го здружениот труд, на определени работни места 
работникот да помине одредено време на пробна 
работа, а најмногу до 60 дена. 

Судот смета дека е неотуѓиво право на работни-
ците со самоуправна спогодба, однапред да одредат 
дали и на кои работни места во основната органи-
зација ќе се воведува пробна работа под условите 
определени со републичкиот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. Според 
мислењето на Судот смислата на ставот 2 на член 
5 од наведениот закон е во тоа работниците сами не-
посредно да одлучуваат за воведувањето на пробна 
работа. Ако пак работниците се определат за вове-
дување на пробна работа, во самоуправната спо-
годба самите ги определуваат работните места на 
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кои ќе се воведе пробна работа. Определувањето 
пак органот надлежен за избор од случај до случај 
да може да одлучува, работникот при засновањето 
на работниот однос одредено време да помине на 
пробна работа, не е во согласност со наведените 
законски одредби, затоа што на таков начин одлу-
чувањето за воведување на пробна работа се пре-
несува од работниците на органот надлежен за из-
бор, што не е интенција на законот. 

Судот исто така смета дека со ставот 2 на член 
5 од републичкиот Закон за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд е дадена мож-
ност пробна работа да се воведува само на одредени 
работни места. Според мислењето на Судот под од-
редени работни места можат да се подразберат само 
некои, а не сите работни места. Изземањето само 
на индивидуалниот работоводен орган од режимот 
на пробна работа не ја задоволува законската од-
редба според која под тој режим можат да се под-
ведат некои категории на работници. Ова уште по-
веќе што овој орган е под посебен режим на вра-
ботување, односно работен однос воопшто. Според 
мислењето на судот со неговото изземање од режи-
мот на пробна работа всушност сите категории ра-
ботници остануваат под режим на пробна работа. 
Оттука произлегува и заклучокот дека ставот 2 на 
член 22 од оспорената самоуправна спогодба е спро-
тивен на смислата на ставот 2 на член 5 од законот. 
Поради тоа Судот смета дека во согласност со наве-
дената одредба може да биде само оној самоуправен 
општ акт на организацијата на здружен труд во 
кој се предвидува пробна работа само за одреден 
дел од работниците, а не за сите работници. Интен-
цијата пак на законот е во тоа, со ограничувањето 
на можноста да се определува пробна работа 
само за одредени категории на работници, а 
не за сите, да се обезбеди сигурност на работни-
ците во поглед на нивното дефинитивно вработува-
ње. Таа се огледа во тоа што еднаш примениот 
работник останува во траен работен однос под усло-
вите предвидени со законот, а не под услов на 
пробна работа која неспорно претставува одреден 
степен на сигурност за него. 

Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 22 од 
оспорената самоуправна спогодба е предвидено де-
ка при изборот, органот надлежен за избор може 
да одлучи работникот одредено време да помине на 
пробна работа на работните места определени со 
ставот 2 на член 22, Судот оцени дека на таков 
начин одлучувањето за определувањето на пробна 
работа се пренесува од надлежност на работниците 
на органот надлежен за избор што е во спротив-
ност со ставот 2 на член 5 од републичкиот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд. Исто така, со тоа што со ставот 2 на 
член 22 од оспорената самоуправна спогодба е опре-
делено дека пробна работа може да се воведе за 
сите работни места освен за директорот на основ-
ната организација на здружен труд, Судот оцени 
дека таквото определување е во спротивност со стар-
иот 2 на член 5 од републичкиот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд, би-
дејќи според наведената одредба од законот пробна 
работа може да се воведе само за некои, а не за 
сите работни места. 

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

У. бр. 18/77 
5 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

291. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на табеларниот преглед на 
Самоуправната спогодба за утврдување основите и 
мерилата за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка 
на органите на управата на Собранието на општина 
Кавадарци, донесена од собирот на работните луѓе 
на 22 септември 1976 година, во делот во кој се 
одредени мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи по основот стручна подготовка за 
работните места за кои алтернативно е определена 
потребната стручна подготовка и на ставот 3 на 
член 14 од Правилникот за организација и работе-
ње на органите на управата на Собранието на оп-
штина Кавадарци, донесен од работните луѓе на 
органите на управата во согласност со секретарот 
на Извршниот совет на Собранието на општината 
Кавадарци од 17 декември 1974 година, на седница-
та одржана на 6 април 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) табеларниот преглед на Самоуправната спо-

годба за утврдување основите и мерилата за стек-
нување и распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка на органите на 
управата на Собранието на општина Кавадарци, 
донесена од собирот на работните луѓе на 22 сеп-
тември 1976 година, во делот во кој се одредени ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи по основот стручна подготовка за работните 
места за кои алтернативно е определена потреб-
ната стручна подготовка; и 

б) ставот 3 на член 14 од Правилникот за орга-
низација и работење на органите на управата на 
Собранието на општина Кавадарци, донесен од ра-
ботните луѓе на органите на управата во соглас-
ност со секретарот на Извршниот совет на Собра-
нието на општината Кавадарци од 17 декември 
1974 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во органите на управата на Собра-
нието на општина Кавадарци на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 108/76 од 20 јануари 1977 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
актите означени во точката 1 на оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за нивна-
та согласност со членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија. 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
6 април 1977 година Судот утврди дека: 

а. Според точката 10 од табеларниот преглед, 
кој што е составен дел на самоуправната спогодба, 
ркупниот број на бодовите на стартната основа на 
работното место инспектор на трудот со висока 
стручна подготовка изнесува 420 бода од кои 250 
бода за стручна квалификација , 60 бода за вид и 
сложеност на работата, 60 бода за одговорност на 
работата и 50 бода за услови за работа, а според 
точката 37 од истиот табеларен преглед, вкупниот 
број на бодовите на стартната основа на истото 
работно место инспектор на трудот, но со виша 
стручна подготовка изнесува 380 бода од кои 210 
бода за стручна квалификација, 60 бода за вид и 
сложеност на работата, 60 бода за одговорност на 
работата и 50 бода за услови за работа. Произлегува 
дека стартната основа на ова работно место изнесува 
420 бода односно 380 бода во зависност од тоа дали 
работникот поседува висока или виша школска 
подготовка додека за другите критериуми се утвр-
дени еднаков број на бодови независно од школ-
ската подготовка. 

Според точките 4, 34 и 64 од табеларниот преглед, 
вкупниот број на бодовите на стартната основа на 
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личниот доход за работното место градежен инспек-
тор изнесува 450, 400 или 343 бода со тоа што раз-
ликата во вреднувањето на ова работно место се 
однесува само на школската подготовка (висока, 
виша или средна). 

Мето така, за работното место инспектор по 
сообраќај и патишта, според точките 6, 35 и 65 од 
табеларниот преглед, вкупниот број на бодовите на 
стартната основа на личниот доход изнесува 420, 
380 и 343 бода со тоа што разликата во вреднува-
њето на ова работно место се однесува само на 
школската подготовка, додека другите основи се 
вреднувани со еднаков број на бодови. 

И на крајот, за оспореното работно место кому-
нален инспектор со виша стручна подготовка спо-
ред точката 21 од табеларниот преглед вкупниот 
број на бодовите на стартната основа на личниот 
доход изнесува 380 бода од кои 210 бода за струч-
на квалификација, 60 бода за вид и сложеност на 
работата, 60 бода за одговорност на работата и 50 
бода за услови за работата, додека за истото работ-
но место ако работникот поседува средна стручна 
подготовка, според точката 67 од табеларниот прег-
лед, вкупниот број на бодовите на стартната осно-
ва на личниот доход ќе изнесува 343 бода од кои 
173 бода за стручна квалификација, 55 бода за вид 
и сложеност на работата, 65 бода за одговорност 
на работата и 50 бода за услови за работата. 
Произлегува дека бројот на бодовитие по ос-
новот вид и сложеност на работата, одговорност 
на работата и услови на работата е определен во 
еднаков износ, додека по основот школска подго-
товка вишата школска подготовка е вреднувана со 
37 бода повеќе од средната школска подготовка. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
на секој работник во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот и со порастот на продук-
тивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работници-
те во здружениот труд, му припаѓа од доходот на 
основната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите лични, заеднич-
ки и општи општествени потреби, според резулта-
тите од неговиот труд и неговиот личен придонес 
што со својот тековен и минат труд го дал во зго-
лемувањето на доходот на основната организација. 
Исто така, во ставот 2 на член 42 од сојузниот За -
кон за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) е 
определено дека на работникот му припаѓа личен 
доход во согласност со начелото за распределба 
според трудот и со порастот на продуктивноста на 
неговиот и на вкупниот општествен труд и со на-
челото на солидарноста на работниците, сразмерно 
со резултатите од неговот труд и со личниот придо-
нес што го дал со својот тековен и минат труд и со 
тоа придонел за зголемување на доходот во основ-
ната организација и на вкупниот општествен доход. 

Според мислењето на Судот, ако за одредено 
работно место алтернативно се предвидени различ-
ни степени на образование (стручна подготовка-ква-
лификација) се смета дека е оценето дека работата 
на тоа работно место успешно можат да ја вршат 
сите работници што ги имаат тие степени на обра-
зование, а доколку работникот со повисоко образо-
вание фактично оствари поголеми резултати тоа 
ќе се изрази преку основите и мерилата за утвр-
дување на конкретно реализираниот труд на ра-
ботникот. Со оглед на тоа што во табеларниот прег-
лед на оспорената самоуправна спогодба, во делот 
ео кој се одредени мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи по основот стручна 
подготовка за работните места за кои алтернатив-
но е определена потребната стручна подготовка е 
определен различен број бодови по основот струч-
на подготовка, Судот оцени дека тој не е во сог-
ласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 

Според ставот 3 на член 14 од оспорениот пра-
вилник секој работник што со вонредно школување 
ќе стекне повисок степен на образование во струка-
та во која работи по завршувањето на школува-
њето, се смета дека неговото работно место е така' 
систематизирано и ги добива правата од тој степен 
на образование предвидени во сите нормативни ак-
ти на органот. Иако една ваква одредба претставу-
ва стимулирање на работниците за здобивање со 
повисок степен на образование што ја подобрува и 
образовната структура на вработените, сепак, ако 
со актот за систематизација се оценило дека со од-
редена стручна подготовка може со успех да се 
извршува работата на соодветното работно место, 
тогаш, според мислењето на Судот ваквото награ-
дување на работникот се врши без оглед на ф а к -
тички вложениот труд и постигнатите резултати 
бидејќи за тоа работно место е предвидена пониска 
стручна подготовка од онаа со која се здобил работ-
никот што работел на тоа работно место. Поради 
тоа се до изменувањето на општиот акт со кој ќе 
се предвиди потреба од повисока стручна подготов-
ка, не ќе може автоматски да се смета дека за тоа 
работно место се бара повисока стручна подготовка. 

Со оглед на изложеново Судот оцени дека ста-
вот 3 на член 14 од правилникот не е во соглас-
ност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд. 

У. бр. 108/76 Претседател 
6 април 1977 година на Уставниот суд на 

Скопје Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

292. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за основите и мерилата за стекнување и рас-
поредување на доходот и распределба на средст-
вата за лични доходи, донесена на 23 јуни 1976 
година од собирот на работниците на Централното 
основно училиште „Кочо Рацин" во Кратово, на 
седницата одржана на 27 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 
основите и мерилата за стекнување и распореду-
вање на доходот и распределба на средствата за 
лични доходи, донесена на собирот на работниците 
на Централното основно училиште „Кочо Рацин" 
во Кратово одржан на 23 јуни 1976 година, во де-
лот во кој се утврдени основите и мерилата за 
распределба на средствата за лична и заедничка 
потрошувачка. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Кочо Рацин" во Кратово на начин определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Инспекторот за труд при Собранието на оп-
штина Кратово му поднесе предлог на Уставниот 
суд на Македонија за оценување уставноста и за-
конитоста на самоуправната спогодба означена во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот оспорената самоуправна спогодба отстапува-
ла од уставното начело за распределба според тру-
дот затоа што како основи при распределбата на 
личниот доход служеле само стручната подготовка 
и работниот стаж. Исто така, според наводите на 
предлагачот, оспорената самоуправна спогодба не 
била донесена според пропишаната законска пос-
тапка. 

Во одговор на наводите содржани во предло-
гот претседателот на собирот на работните луѓе на 
Централното основно училиште „Кочо Рацин" во 
Кратово, не оспорувајќи ги наводите во предлогот, 
по однос на постапката за донесување на оспоре-
ната самоуправна спогодба во одговорот се наве-
дува, дека откако комисијата за изработка на прав-
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ните акти при училиштето ја изготвила самоуправ-
ната спогодба на 26 мај 1976 година таа била пред-
ложена на советот на училиштето, а потоа во фор-
ма на предлог на самоуправната спогодба ставена 
на увид на работните луѓе во училиштето. На 23 
јуни 1976 година предлогот на самоуправната спо-
годба бил усвоен и потпишан со повеќе од дво-
третинско мнозинство од вкупниот број на работ-
ниците во училиштето. 

4. Во претходната постапка и на седницата одр-
жана на 27 април 1977 година Судот утврди, дека 
во членовите 42, 43 и 44 од оспорената самоуправна 
спогодба се определени основите за распределба на 
личниот доход на работниците според остварените 
резултати. Така, личниот доход на работникот, спо-
ред членот 42 од оспорената самоуправна спогодба, 
за остварените резултати во Воспитно-образовната 
работа се утврдува врз основа на стручната подго-
товка на работникот, количината на вложениот 
ТРУД, резултатите од работата, сложеноста и усло-
вите на работата, работното искуство, одговорнос-
та за раководење, самоуправната и друга актив-
ност на работникот во ученичките организации, со-
работка со општествената средина, иносациггге во 
работата и слично. Во членот 43 од оваа самоуп-
равна спогодба се определени договорните основи на 
основа на кои се утврдува личниот доход на работ-
никот во основното училиште и тоа: вредноста на 
работното место утврдено врз основа на анали-
тичка процена на работните места (стартен личен 
доход), додаток за работа во комбинирани одделе-
нија, во одделни и плански одделенија, додато-
ци за продолжена работа, ноќна работа и работа 
во недели и државни празници, личен доход по 
основ на минат труд и личен доход за постигнати 
резултати во Воспитно-образовната основна орга-
низација на здружениот труд. Од друга страна, 
според членот 44 од означената самоуправна спо-
годба, аналитичката процена на работните места 
во училиштето се врши според стручноста, сложе-
носта, тежината и одговорноста, напорите и усло-
вите за работа. Во членот 45 од истата самоуправна 
спогодба стартната основа на личниот доход е изра-
зена во бодови, а како основ за пресметување на 
овие бодови претставува стручната подготовка, а 
потоа постојат корективни елементи изразени во 
проценти од бодовите што работникот ги добива по 
основ на стручна подготовка, така што со оглед на 
сложеноста, тежината и одговорноста на поодделни 
работни места, мерилата по основ на стручноста се 
зголемуваат за определени индексни вредности во 
зависност од тоа колку паралелки води наставни-
кот и колку ученици бројат овие паралелки, како 
и дали наставникот е одделенски раководител. Исто 
така оспорената самоуправна спогодба има опреде-
лено индексни вредности и за директорот на учи-
лиштето и неговиот помошник односно секретарот 
на училиштето. Во однос на помошните службени-
ци (чистачките) е определено, дека тие се награ-
дуваат според образованието, местото на кое се 
распоредени, просторот што го чистат и тежината 
на работното место. Бодовите по работни места на 
овие работници се определени фиксно и во завис-
ност од тоа во кое училиште работат, па според тоа 
за овие работници се определени и различен број 
на бодови. Понатаму, во членот 48 од оспорената са-
моуправна спогодба е предвидено, дека личниот до-
ход за постигнатите резултати во работата се оп-
ределува врз основа на процената на квалитетот и 
благовременоста во извршувањето на работата, заш-
тедите во материјали, односот кон работата и дру-
гите критериуми што ќе бидат утврдени со посебен 
акт на училиштето. Меѓутоа, ваков акт работните 
луѓе во училиштето сеуште не донеле. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд да му припаѓа од 

доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби, спо-
ред резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Според ставот 1 на член 23 од Уста-
вот работниците во основната организација на 
здружениот труд утврдуваат основи и мерила за 
распределба на средствата за лични доходи, а со 
ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
(,.Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) е определено 
основите и мерилата да бидат однапред предвиде-
ни. Исто така и согласно ставот 1 на член 127 од 
Законот за здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 53/76), работниците во основната орга-
низација се должни да ги утврдат основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични 
доходи. 

Со оглед на тоа што според членот 48 од оспо-
рената самоуправна спогодба, за делот во кој се 
утврдени основите и мерилата за распределба на 
средствата за лична и заедничка потрошувачка, не 
се утврдени и конкретни мерила за основите на 
личните доходи на работниците, туку тие се опре-
делени без утврдени и доволно разработени мерила 
за влијанието на секој од основите определени во 
членовите 42, 43 и 44 од оспорената самоуправна 
спогодба во врска со работниот придонес на работ-
никот, Судот утврди дека овој дел од оспорената 
самоуправна спогодба не е во согласност со означе-
ните уставни и законски одредби, затоа што работ-
ниците во усвоениот самоуправен општ акт за рас-
пределба на средствата за лични доходи, освен 
предвидените основи, должни се да определат и 
мерила, преку кои ќе се изрази и влијанието на 
утврдените основи врз работниот придонес на ра-
ботникот. 

5. Испитувајќи ја постапката за донесување на 
оспорената самоуправна спогодба Судот утврди, де-
ка комисијата за изработка на правни акти при 
Централното основно училиште „Кочо Рацин" во 
Кратово изготвила нацрт на Самоуправната спо-
годба за основите и мерилата за стекнување и рас-
поредување на доходот и распределба на средства-
та за лични доходи и дека на 26 мај 1976 година го 
предложила на советот на училиштето, кој откако 
го разгледал и усвоил го дал на увид на работните 
луѓе во училиштето, така што работните луѓе има-
ле можност во временскиот период од месец дена 
да го разгледаат предлогот на оспорената самоуп-
равна спогодба и да стават забелешки. Потоа на 
собирот на работните луѓе одржан на 23 јуни 1976 
година, на кој од вкупно 60 члена биле присутни 
54, оспорената самоуправна спогодба била едноглас-
но усвоена и потпишана. 

Според ставот 1 на член 5 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд работничкиот совет на основната орга^ 
низација на здружениот труд го подготвува пред-
логот на самоуправната спогодба за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд, а спо-
ред ставот 4 на спомнатиот член предлогот на са-
моуправната спогодба го утврдуваат работниците 
со мнозинство гласови од вкупниот број на работ-
ници во основната организација на здружениот 
труд. Самоуправната спогодба за меѓусебните од-
носи во здружениот труд, според ставот 3 на член 
5 од означениот закон, се смета за склучена кога 
две третини од вкупниот број на работници во ос-
новната организација ќе дадат писмена изјава со 
која ги прифаќаат правата и должностите утврдени 
во самоуправната спогодба. Со оглед на изнесеното 
Судот утврди дека постапката за донесувањето на 
оспорената самоуправна спогодба е во согласност со 
членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Зако-
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пот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, Судот ја донесе на седница, без претходно 
одржување на јавната расправа, затоа што оцени 
дека за натамошното разјаснување на состојбата на 
работите по предметот не беше неопходно присуст-
вото на учесниците во постапката. 

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

У. бр. 110/76 Претседател 
27 април 1977 година на Уставниот суд на 

Скопј е Македониј а, 
д-р Асен Групче, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

250. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодба за промена 
на затечените цени на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/72), претставни-
ците на индустријата за градежни материи али-про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат: 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ 
МАТЕРИЈАЛИ (ГЛИНЕНИ ПРОИЗВОДИ - БЛО-

КОВИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЅИДОВИ И 
КЕРАМИДИ) 

1. Претставниците на производителите и пот-
рошувачите на производи од индустријата за гра-
дежни материјали на 26. IV. 1977 година, склучија 
и потпишаа спогодба за промена на затечените це-
ни на глинените производи — блокови за исполну-
вање на ѕидови и керамиди, со тоа да можат произ-
водителите да ги зголемат постојните продажни 
цени за 9%, според ценовникот што е составен дел 
на спогодбата. 

2. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето согласност од Републичкиот завод за це-
ни, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

ИСПРАВКА 

Во Правилникот за начинот на утврдувањето 
па стручната оспособеност за вршење на занает-
чиска дејност, со личен труд и средства во сопст-
веност на граѓаните, објавен во „Службен весник 
на СРМ" бр. 22/77, во членот 14, вториот пасос мес-
то зборот „најмногу" треба да стои „најмалку". 

Од Редакцијата 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
3. На оваа спогодба даде согласност Републич-

киот завод за цени, со решение бр. 02-228/2 од 25. V. 
1977 година. 

Претставници на производителите: ИГМ „Скоп-
је" - Скопје, „Киро Ќучук" - Титов Велес, ИГМ 
„8 Ноември" - Неготино, „КИБ" - Битола, „КИК" 
- Куманово, „Пролетер" — Виница, „Еленица" — 
Струмица, „Вранештица" - Кичево, „Вардар" — 
Гостивар, „Победа" - Прилеп, „Брегалница" - с. 
Кучичино, „Славеј" - с. Арбиново, „Слога" — Ре-
сен, и „Неметали — Тетово. 

Претставници на купувачи — потрошувачи: 
Градежно претпријатие „Гранит" - Скопје, Гра-
дежно претпријатие „Маврово" — Скопје, Градежно 
претпријатие „Илинден" — Скопје, Градежно прет-
пријатие „Техника" — Скопје, Градежно претпри-
јатие „Младост" - Т, Велес, Градежно претприја-
тие Козјак" - Куманово, Градежно претпријатие 
„Прилепец" Прилеп, Градежно претпријатие „Цр-
вена ѕвезда" — Гостивар, Тртовско претпријатие 
,.Караорман" — Скопје, Трговско претпријатие „Ја-
вор" — Битола, Трговско претпријатие „Јасен" — 
Прилеп, Трговско претпријатие „Велеспром" — Ти-
тов Велес, Трговско претпријатие „Технопетрол" — 
Тетово. 

Бр 02-283/1 
31 мај 1977 година 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -

ПРИЛЕП 
251. 

Врз основа на член 23 точка 3 од Статутот на 
Заедницата на основното образование на Општина 
Прилеп, Собранието на Заедницата на основното 
образование на Општината Прилеп, на седницата 
одржана на 30 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОС-
НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ЗА 

1977 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 1 алинејата втора на точката 2 се ме-

нува и гласи: 
„Од самостојно вршење стопанска дејност и не-

стопанска дејност 5 с / с" . 

Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-78 
30 март 1977 година 

Прилеп 

Претседател, 
Милан Ѓорѓиоски, с. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
КАВАДАРЦИ 

252. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и врз основа на член 22, став 3 од 
Статутот на СИЗ на основното образование, Собра-
нието на Заедницата на основното образование, на 
седницата одржана на 21 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Собранието на Заедницата на основното образо-

вание ги утврди следните стапки на приходи за 
1977 година: 

1. придонес од бруто личен доход за ос-
новно образование од стопанство и нестопан-
ство — по стапка од 6% 

2. придонес за основно образование од 
личен доход од земјоделска дејност — по 
стапка од 
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3. придонес за основно образование од 
личен доход од вршење на самостојни сто-
пански дејности — по стапка од 7% 

4. данок на промет на стоки на мало и 
услуги од собраните средства — по стапка од 50% 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 01-10/1 
21 март 1977 година Претседател, 

Кавадарци К. Марковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

253. 
Врз основа на член 23 точка 8 од Самоуправна-

та спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 30 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА-
ТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТО-

ДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата за 
здравственото осигурување на лицата вработени ка ј 
приватните работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утврде-
на основица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување и за утврду-
вање на правата од здравственото осигурување за 
лицата вработени како градежни работници, угос-
тителски работници, превозници, молери, електро-
инсталатери, машин-бравари, бравари и автомеха-
ничари се утврдуваат според квалификациите во 
следните износи: 

— за неквалификувани работници — 1.800 дин.; 
— за полуквалификувани работници — 2.100 

дин.; 
— за квалификувани работници (стручно ос-

пособени) — 2.700 дин,; 
— за висококвалификувани работници — 3.300 

дин.. 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејности 

ненаведени во член 2 основиците се утврдуваат спо-
ред квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници — 1.350 дин.; 
— за полуквалификувани работници — 1.500 

дин.; 
— за квалификувани работници — 1.650 дин.; 
— за висококвалификувани работници — 2.250 

дин.; 
— за домашни помошнички — 1.200 дин.. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-4142 од 14. 6. 1974 
година. 

Бр. 05-10966 
30 декември 1976 година Претседател, 

Охрид Раде Смилевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
КРИВА ПАЛАНКА 

254. 
Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 21 точка 3 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на основното образо-
вание — Крива Паланка, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 25. II. 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за фи-

нансирање на основното образование за 1977 го-
дина се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос — 
по стапка од 5,00%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 5,00%; 

3. придонес од личен доход од занаетчиска деј-
ност — по стапка од 6,00%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година. 
Бр. 93 

5 март 1977 година Претседател, 
Крива Паланка Златко Стојановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУГА 

255. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Струга, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струга, на заедничка седница на Соборот 
на делегатите на корисниците на услугите — работ-
ници и Соборот на делегатите на давателите на ус-
лугите, одржана на 25. И. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување на работниците се утврдува во височина од 
7,6% од бруто личниот доход во која се содржани: 

— стапка на придонесот за обезбедување на за-
должителните видови здравствена заштита — од 
3,2%; и 

— стапка на придонесот за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата — од 4,4%. 

П 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај на несреќа при работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува во ви-
сочина од 0,4%) од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став на оваа точка претставува: 

1. за обврзниците на придонесот кои се обврз-
ници на данок на доход — остварениот доход нама-
лен за законските и договорните обврски, освен да-
нокот на доход; 
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2. за обврзниците на придонесот кои не се об-
врзници на данок на доход — бруто личниот доход. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1977 година. 

Бр. 01-1376/1 
25 февруари 1977 година Претседател, 

Струга Прентоски Борис, с. р. 
256. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Струга, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Струга, на заедничка седница на Соборот на 
делегатите на корисниците на услугите — работни-
ци и Соборот на делегатите на давателите на услу-
гите, одржана на 25. П. 1977 година, донесе 

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

ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојани месечни износи за 1977 година се плаќаат: 
1. за лицата' на доброволна практика (волонте-

ри) кои не примаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време — во износ од 100,00 динари; 

2. за учениците во средните училишта за од-
делни занимања за кои покрај училишната се из-
ведува и практична настава во организацијата на 
здружениот труд, училиштето или ка ј приватен ра-
ботодавец — во износ од 50,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции, ако на тие работи работат најмал-
ку 6 часа дневно, лица на предвојничка обука — 
логорување и лицата — припадници на територи-
јалните единици и припадници на цивилната зашти-
та за време на изведувањето задачи на територи-
јалната одбрана — во износ од 50,00 динари; 

4. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — во износ 
од 80,00 динари. 

П 
За учениците во средните училишта и студен-

тите на вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, за лицата 
кои учествуваат во организирани јавни акции, за 
лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, за 
лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на 
територијалната одбрана или на цивилната зашти-
та, за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација што ги упатила Заед-
ницата за вработување и за припадниците на до-
броволните организации на противпожарната за-
штита (член 18 став 1, точка 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од За-
конот), се плаќа придонес за здравствено осигуру-
вање за случај несреќа при работа и заболување 
од професионални болести — во постојан месечен 
износ од 9,00 динари. 

Ш 
Посебниот придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословенски-
те државјани на работа во странство што живеат на 
подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обез-
бедена здравствена заштита ка ј странскиот носи-

тел на здравственото осигурување го плаќаат сами-
те осигуреници вработени ка ј странските работо-
давци или членовите на нивните семејства, во посто-
јан месечен износ од 80,00 динари за секој член на 
семејството што е здравствено осигурен. 

IV 
Доколку придонесите од точките I, П и Ш на 

оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден 
месец, за секој календарски ден во соодветниот пе-
риод се плаќа по 1/30 од определениот месечен из-
нос на придонесот. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-1375/1 
25 февруари 1977 година Претседател, 

Струга Борис Прентоски, с. р. 

257. 
Врз основа на член 24 точка 12 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Струга, а во врска со член 24 од Законот за ус-
ловите и постапката за санација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Собранието на Заедницата на 
здравството, на редовната седница одржана на 31. 3. 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ПОСТАПКА ЗА САНАЦИЈА НА 
ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА РАСХОДИ ЗА 1976 

ГОДИНА 

I 
Се определува постапка и рокови во кои се 

утврдуваат причините за настанатите непокриени 
расходи на фондот за здравство од работничко оси-
гурување во износ од 1.941.851,00 динари. 

П 
Причините за настанатите непокриени расходи 

на фондот за работничкото осигурување да се утвр-
дат во рок од 30 дена од одобрувањето на заврш-
ната сметка за 1976 година. 

Ш 
Се определува постапка и рокови за донесува-

ње програма за санирање на вишокот на расходи-
те на фондот за работничко осигурување за 1976 
година. 

Програмата за санација да биде донесена во 
рок од 30 дена од денот на остварувањето на за-
вршната сметка за 1976 година. 

IV 
Собранието на Заедницата на здравството ќе 

преземе мерки за покривање на дел од расходите на 
фондот за работничкото осигурување за 1976 годи-
на да ги покрие во согласност со Самоуправната 
спогодба за основање на Самоуправната интересна 
заедница. 

V 
Одлуката за отворање постапка за санација на 

вишокот на расходите на фондот за работничко 
осигурување да се достави во рок од 8 дена од неј-
зиното донесување до Собранието на општината 
Струга. 

Санационата програма за покривање на вишо-
кот на расходите да биде доставена во рок од 30 
дена до ООЗТ од областа на здравството од општи-
ната Струга и до надлежниот орган при Собранието 
па општината Струга. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување. 
Бр. 01-1819/2 

31 март 1977 година Претседател, 
Струга Борис Прентовски, с р. 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување — реизбор 

на директор на управата за комунални услуги 
, Градска чистота" — Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на директор (реизбор) 

Кандидатите, покрај општите услови предвиде-
ни со Законот, мораат да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— висока стручна подготовка (економски, пра-
вен или технички факултет) и три години работ-
но искуство, или 

— виша стручна подготовка (економска, правна) 
со пет години работно искуство. 

Кандидатот со молбата треба да поднесе и: 
— диплома за стручната подготовка; 
— работна книшка за работното искуство; 
— согласност од РО дека ќе биде разрешен од 

досегашната должност доколку биде примен; 
— уверение дека нема обвинителен акт ниту не-

која осудителна пресуда. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите се поднесуваат до Конкурсната коми-

сија на Управата. 
Личен доход според Самоуправната спогодба 

за заедничките основи и мерила за условите за 
стекнување и распоредување на доходот и распре-
делба на средствата за ЛД на работниците во 
Управата за комунални услуги „Градска чистота" 
- Крива Паланка. 

Некомплетирани молби и молбите што се под-
несуваат по истекот на конкурсниот рок нема да 
се земаат предвид. (165) 

Конкурсната комисија при ОЗТ управа за чис-
тота и зеленило — Кичево, врз основа на одлука 
на Собирот на работниците од 19. V. 1977 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на ОЗТ Управа за чистота 
и зеленило — Кичево 

Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: 

— да има средно образование и најмалку 5 го-
дини стаж во земјоделска струка или со вишо об-
разование; 

— да има 5 години практика на раководно 
место; 

— да нема пречки по основ на законските про-
писи и да поседува морално-политички квалитети. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Документите се доставуваат до Конкурсната 
комисија на адреса: Управа за чистота и зеленило 
- Кичево. (166) 

Врз основа на член 123 од Законот за основно-
то воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 11/76) и член 67 и 69 од Статутот на 
Училиштето и Одлуката на работните луѓе при 
Основното училиште „Ацо Русковски" — с. Дво-
риште, општина Берово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на училиштето (реизбор) 
Услови: 
— да има завршено филозофски факултет — 

педагошка група, педагошка академија — отсек за 
одделенска настава, лице кое завршило соодветна 
група за образование на наставници на: факултет, 
висока школа, ликовна академија, музичка акаде-
мија, педагошка академија или виша школа; 

— работно искуство над три години во просвет-
на струка; 

— позитивни морално-политички квалитети; 
— да поседува организаторски способности. 
Молбите со комплетирани документи да се дос-

тавуваат до Училиштето. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Некомплетирани документи нема да се земаат 

предвид при разгледувањето. (167) 

Врз основа на член 123 од Законот за основно-
то воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр 11/76) и член 67 и 69 од Статутот на учи-
лиштето и одлуката на работните луѓе при ЦОУ 
„Гоце Делчев" — с. Панчарево, општина Берово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на училиштето (реизбор) 
Услови: 
— да има завршено филозофски факултет — 

педагошка група, педагошка академија отсек за 
одделенска настава, лице кое завршило соодветна 
група за образование на наставници на: факултет, 
висока школа, ликовна академија, музичка акаде-
мија, педагошка академија или виша школа; 

— работно искуство над пет години во прос-
ветна струка; 

— позитивни морално-политички квалитети; 
— да поседува организаторски способности. 
Молбите со комплетирани документи да се дос-

тавуваат до Училиштето. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Некомплетирани документи нема да се земаат 

предвид при разгледувањето. . (168) 

Врз основа на член 123 од Законот за основното 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 11/76) и член 67 и 69 од Статутот на учи-
лиштето и одлуката на работните луѓе при ЦОУ 
,.Гоце Делчев" — с. Митрашинци, општина Берово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на училиштето (реизбор) 
Услови: 
— да има завршено филозофски факултет — 

педагошка група, педагошка академија — отсек за 
одделенска настава, лице кое завршило соодветна 
група за образование на наставници на: факултет, 
висока школа, ликовна академија, музичка ака-
демија, педагошка академија или виша школа; 

— работно искуство над пет години во прос-
ветна струка; 

— позитивни морално-политички квалитети; 
— да поседува организаторски способности; 
— да не е осудуван и против него да не се во-

ди кривична постапка; 
— со закон да не му е забрането вршењето на 

оваа функција. 
Молбите со комплетирани документи да се дос-

тавуваат до Училиштето. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Некомплетирани документи нема да се земаат 

предвид при разгледувањето. 

Работничкиот совет на работната организација 
на здружен труд „ЗЕМ ПРОМЕТ" - Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на РОЗТ „ЗЕМ ПРО-
МЕТ" - Скопје 

Кандидатите, покрај општите услови предви-
дени во Законот, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 
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— да имаат висока стручна подготовка од пра-
вен или економски смер со 5 години работно искуст-
во на раководно работно место или виша стручна 
подготовка од правен или економски смер со 8 го-
дини работно искуство на раководно работно место; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не се осудувани за кривично дело против 

народот — непријателска дејност или стопански 
криминал; 

— да не се под истрага и да не им е забрането 
вршење должност — директор. 

Кандидатите кон молбата прилагаат: 
— диплома за стручна подготовка; 
— уверение — потврда за работен стаж на ра-

ководно работно место; 
— уверение дека не е осудуван и дека не е 

под истрага; 
— кратка биографија за досегашното движење 

во работата. 
Молбите се поднесуваат во рок од 15 дена од 

/денот на објавувањето на конкурсот, до Работнич-
киот совет на РОЗТ „ЗЕМ ПРОМЕТ" - Скопје, ул. 
. Максим Горки" бр. 31. 

Некомплетни документи нема да бидат земе-
ни предвид. (170) 

Врз основа на член 67 од Статутот на Стопан-
ското претпријатие „Братство" — Ростуше, Кон-
курсната комисија го објавува следниот 

п о в т о р е н 
К О Н К У Р С 

за реизбор на раководни работни места: 
1. Директор на работната организација, 
2. Шеф на Комерцијалната служба, 
3. Шеф на сметководството, 
4. Шеф на општата служба, 
5. Шеф на работната единица Текстил, 
6. Технички раководител. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. За работното место под реден бр. 1 — да 
имаат високо образование од економска, 
правна или техничко-текстилна насока со 
3 години работно искуство на раководни ра-
ботни места; 

2. За работното место под реден бр. 2 — да 
имаат висока стручна спрема од економска 
насока со 3 години работно искуство на ра-
ководно работно место; 

3. За работното место под реден бр. 3 — да 
имаат висока стручна спрема од економска 
насока со 3 години работно искуство на ра-
ководно работно место; 

4. За работното место под реден бр. 4 — да 
имаат висока стручна спрема од правна на-
сока со 3 години работно искуство во стру-
ката; 

5. За работното место под реден бр. 5 — да 
имаат висока стручна спрема од текстилна 
насока со 3 години работно искуство во стру-
ката ; 

6. За работното место под реден бр. 6 — да 
имаат висока стручна спрема од текстилна 
насока со 3 години работно искуство во стру-
ката. 

Кандидатите за сите работни места треба да ги 
исполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не им е изречена забрана за вршење на 

таквите работи од член 511 од Законот за 
здружен труд. 

Кон молбите да се достават следните доку-
менти : 

— диплома за школска подготовка; 
— потврда за работно искуство; 

— уверение дека не е осудуван и не е под 
истрага. 

Стан не е обезбеден. 
Молбите со другата документација да се дос-

тавуваат до Конкурсната комисија при Стопанското 
претпријатие „Братство" — Ростуше, 91254 Ростуше. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните и неблаговремено доставени-
те документи нема да се земаат во разгледување и 
ќе бидат вратени на кандидатите. .(171) 

Врз основа на одлуката на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на културата до-
несена на 2. 06. 1977 година, а во склад со одред-
бите на Законот за изградба на инвестициони об-
јекти („Службен весник на СРМ" бр. 35/73) и Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
изградба на инвестициони објекти („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/74) инвеститорот Самоуправна-
та интересна заедница на културата — Демир Хи-
сар, објавува 

К О Н К У Р С 
(јавно наддавање) 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ДОМ НА 
КУЛТУРАТА ВО ДЕМИР ХИСАР 

1. Предмет на отстапување е: изведување на 
градежни, градежно-занаетчиски, инсталатерски 
(електрична, водоводна, канализација и парно), под-
готвителни и завршни работи со елементи клуч на 
рака. 

2. Ориентационата вредност на работите од точ-
ка 1 е 8.000.000 динари. 

3. Рок за завршување на работите е 2 години 
од денот на потпишувањето на договорот. 

4. Гарантниот рок за квалитетот на извршените 
работи е 3 години. 

5. Понудата мора да ги содржи сите елементи 
наведени во членот 8 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградба на инвестицио-
ни објекти, како и сите елементи од договорената 
документација и условите дадени од инвеститорот 
т.е. елементите барани во овој конкурс. 

6. За утврдување која понуда е поповолна ќе се 
смета понудата која ќе биде поповолна во следното: 

а) пониска цена во изведувањето на работите; 
б) понизок фактор, бруто час по работник и ма-

теријал за евентуални дополнителни работи; 
в) поповолни услови за кредитирање на рабо-

тите; 
г) подобар стручен кадар, механо-техничка оп-

ременост, работна сила која може да се издвои за 
изведување на овие работи; 

д) пониски барања за аванс. 
7. Со понудата се приложува и следното: 
— доказ дека понудувачот е овластен за изве-

дување на работи по овој конкурс; 
— податоци за стручната и механо-техничката 

опременост на понудувачот; 
— податоци за изведени вакви или слични об-

јекти; 
— цена на поединечните главни материјали и 

список на бруто час по работник; 
— извод од Завршната сметка (биланс на ус-

пехот) оверен од СОК. 
8. Секој учесник на конкурсот должен е да да-

де гаранција со гарантно писмо на банката во ви-
сина од 500.000 динари како гаранција дека одбра-
ниот понудувач на позив на инвеститорот, ќе склу-
чи договор за градба. 

9. Рокот за поднесување на понуди е 30 дена 
од денот на објавувањето на овој конкурс. 

10. Заинтересираните ОЗТ во рокот за подне-
сување на понуди можат да се запознаат со инвес-
тиционо-техничката документација секој работен 
ден од 7—15 часот во просториите на инвеститорот. 
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11. Секој понудувач може да поднесе само една 
понуда. 

12. Јавното наддавање ќе се одржи во 11 часот 
во просториите на Самоуправната интересна заед-
ница на културата — Демир Хисар. 

13. Јавното наддавање ќе се одржи наредниот 
работен ден, освен сабота, по истекот на 30 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ". 

14. Овластените претставници се должни да 
имаат полномоштва од работните организации за 
учество на наддавањето. 

15. Понудувачите ќе бидат известени за резул-
татите од јавното наддавање во законскиот рок. 

Работната заедница на Претпријатието за про-
изводство на конфекција и трговија на мало и 
големо „Македонски ќилим" ООЗТ „Солун" — 
Скопје врз основа на член 48 од статутот на прет-
пријатието 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место: 
— ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
(избор — реизбор) 

Услови: 
Покрај општите услови пропишани со ЗМОРЗТ, 

кандидатите треба да ги исполнуваат следните по-
себни услови: 

— да имаат завршено висока или виша стручна 
спрема со над 10 години работно искуство или сред-
на економска насока со над 15 години на раковод-
но работно место во конфекција; 

— да имаат морално-политички квалитети; 
— да не се осудувани за кривично дело и за 

стопански престап; 
— да поднесат програма за работа со предлог, 

услови и начинот за извршувањето на таа програ-
ма за мандатниот период. 

Личниот доход за ова работно место е предви-
ден со Самоуправната спогодба за распределба на 
доходот и личните доходи на претпријатието. 

Кандидатите, покрај молбата, се должни да ја 
поднесат и следнава документација: 

— диплома за завршено образование во ориги-
нал или во препис; 

— доказ за работниот стаж; 
— уверение дека не се осудувани и не се нао-

ѓаат под истрага. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со оригинални документи, кандидатите 

треба да ги доставуваат до претпријатието ООЗТ 
- „СОЛУН" - Скопје. 

Некомплетираните документи и неблаговреме-
но поднесените, Комисијата нема да ги разгледува. 

За резултатите од конкурсот, кандидатите ќе 
бидат известени во рок од 10 дена од донесувањето 
на одлуката за изборот. (173) 

СОДРЖИНА 
Страна 

288. Одлука за утврдување на општиот инте-
рес за изградба на регионалниот водовод 
на подрачјето на општините Кичево, Ма-
кедонски Брод, Крушево и Прилеп — 473 

289. Извод од Регистарот на верифицираните 
училишта и други организации за сред-
но образование во СР Македонија — — 476 

290. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 18/77 од 5 мај 1977 година - - 479 

291. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 108/76 од 6 април 1977 година - 480 

292. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 110/76 од 27 април 1977 година - 481 
Исправка на Правилникот за начинот на 
утврдувањето на стручната оспособеност 
за вршење на занаетчиска дејност, со 
личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните — — — — — — — — 483 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

250. Спогодба за промена на затечените цени 
на производите од индустријата за гра-
дежни материјали (глинени производи 
— блокови за исполнување на ѕидови и 
керамиди) — — — — — — — — 483 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Прилеп 
251. Одлука за изменување на Одлуката за 

утврдување стапките на придонесите за 
основно образование и воспитување за 
1977 година - - - - - - - - 483 
Кавадарци 

252. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на Заедницата на основното 
образование за 1977 година — — — — 483 
Охрид 

253. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување на лицата 
вработени ка ј приватните работодавци 484 
Кр. Паланка 

254. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на основното 
образование за 1977 година — — — — 484 
Струга 

255. Одлука за утврдување височината на 
стапките на придонесот за здравствено 
осигурување на работниците за 1977 го-
дина — — — — — — — — — 484 

256. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории 
осигуреници — — — — — — — 485 

257. Одлука за отворање постапка за санација 
на остварениот вишок на расходи за 1976 
година — — — — — — — — — 485 
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