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

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

Петок, 29 февруари 1980 
С к о п ј е 

Број 6 Год. XXXVI 

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

18. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од З а -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 8 февруари 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Наум Боре Крстаноски, од е. Пештани. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеца 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Мухарем Нуреди« Куртовски, од е. Долгаш. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. К а ј а А к и ф Феим, од Дебар, 
2. Љубомир ѓорѓи Трајановски, од е. Габер, 
3. Тодор Васил Костов, од е. Тимјаник, 
4. Јордан Душко Постолов, од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Злате Јоше Секуловски, од Чашка. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Томе Петар Павлов, од е. Пирава. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Миливоје Михајло Драгутмновиќ, од К р а -

гуевац, 
2. Светозар Глигор Захариев, од е. Саса, 
3. Хасани Нури Хасан, од е. Бојане. 

VII 
Изречената казна се намали за 1 година и 6 

месеци на: 
1. Минсур Ружди Мачев, од Скопје. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 18 

месеци на: 
1. Томе ѓорѓи Стојановски, од Скопје. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се замени со условна осуда со тоа што тој дел 
од казната нема да се изврши ако осудениот во 
рок од 1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Филип Стојан Камчев, од Титов Велес. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-117 
8 февруари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

19. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите за потребите 
на Републиката и општините во 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 43/79), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 

ОПШТИНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Девизите за потребите на Републиката и на 

општините утврдени во динарска противвредност 
од 249.500.000 динари, можат да се користат за не-
стоковни и стоковни плаќања на републичките ор-
гани и организации, ооштествено-политичките ор-
ганизации, општествените организации, општински-
те органи, Градот Скопје и Заедницата на општи-
ните и градовите на Македонија, и тоа: 

1) за нестоковни 
плаќања — до износ од 15.663.000 дин. 

2) за стоковни 
плаќања — до износ од 183.167.000 „ 

3) за отплата 
на ануитети 41.200.000 „ 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
овој член се издвојува износот од 9.470.000 динари 
за намирување на непредвидени и недоволно пред-
видени расходи (средства на резервата). 

Средства од резервата и средствата општин-
ските органи, Градот Скопје и Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија ќе се корис-
тат по одделни решенија на Извршниот совет. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии да може да одобрува користење на средствата 
од став 3 на овој член, по барање на одделни ко-
рисници кои во секој поединечен случај не го над-
минуваат износот од 50.000 динари. 

Член 2 
Со распоредот на девизите во 1980 година, што 

е составен дел на оваа одлука, се утврдуваат н а ј -
високите износи на девизите за одделни корис-
ници. 
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Член 3 
Од вкупниот износ на девизите од член 1 на 

оваа одлука може да се користат 90% во конвер-
тибилни девизи, а 10% во други девизи. 

Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии на одделни корисници да може да им одо-
брува користење на девизи во поголеми односно 
помали проценти утврдени во став 1 на овој член, 
со тоа што вкупниот износ на конвертибилни^ де-
визи не може да биде поголем од 90°/о. 

Член 4 
Во средствата утврдени во распоредот на де-

визите за 1980 година за одделни корисници се 
вклучуваат и искористените средства според членот 4 
од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на 
девизите за потребите на Републиката и на оп-
штините во 1980 година. 

Член 5 
Корисниците на девизите на Републичкиот сек-

ретаријат за финансии ќе му поднесуваат извештај 

за користење на девизите според оваа одлука, три-
месечно, кумулативно, во рок од 5 дена по исте-
кот на тримесечје^, а годишен извештај до 10 
јануари 1981 година. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе се 

грижи за спроведување на оваа одлука. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 23-259/1 
14 февруари 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА 
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20. 
Врз основа на член 19 од Законот за сценско-

уметничка дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТО-

ВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА 
ФИЛХАРМОНИЈА 

I. Се разрешува од должноста индивидуален 
работоводен орган на Македонската филхармонија 
Киро Давидовски, поради избор за наставник во 
Високата музичка школа. 

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

Бр. 17-192/1 
24 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

21. 
Врз основа на член 186 став 1 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 
11/76), републичкиот секретар за труд, во соглас-
ност со републичкиот секретар за народна одбрана, 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА КОИ ГИ 
ВРШАТ РАБОТИТЕ НА ЗАШТИТА И УНИШТУ-
ВАЊЕ НА НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕД-

СТВА ВО МИР 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдува струч-

ната спрема на лицата кои ги вршат работите 
на заштита и уништување на неексплодирани убој-
на средства во мир. 

Член 2 
Работите од член 1 на овој правилник можат 

да ги вршат само лица кои имаат соодветна струч-
на спрема и тоа: 

— да имаат завршено соодветни воени училиш-
н а и курсеви во кои се изучува пронаоѓање, де-
зактивирање и уништување на неексплодирани 
убојни средства; 

— курсеви за. дезактивирање и уништување на 
неексплодирани убојни средства при Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи, Вишата шко-
ла за цивилна заштита, Вишата школа за народ-
на одбрана и при Центарот за цивилна заштита — 
Белград; 

— соодветно воено училиште или курс за де-
зактивирање и уништување на сите видови убојни 
средства кои според прописите што важат за Ју -
гословенската народна армија им даваат право са-
мостојно да ја вршат оваа дејност. 

Сите наведени училишта и курсеви се приз-
наваат доколку истите траеле најмалку 30 дена. 

Член 3 
Работите на заштита и уништување на неекс-

плодирани убој ни средства во мир можат да ги 
вршат лицата кои не се помлади од 25 години ниту 
постари од 55 години. 

Член 4 
Лицата кои ќе ги вршат работите на заштита 

и уништување на неексплодирани убодни средства 
во мир, својата здравствена и физичка способност 
ја докажуваат со лекарско уверение за нивната 
здравствена и психофизичка способност. 

Член 5 
Општинскиот орган на управата за народна 

одбрана со сите потребни докази за пријавените 
кандидати кои поседуваат стручна подготовка по-
требна за вршење на работи на заштита и униш-
тување на неексплодирани убој ни средства во мир, 
ги доставува до Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана за издавање одобрение за вршење 
на заштита и уништување на неексплодирани убод-
ни средства во мир. 

Член 6 
Со влегувањето во оила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за стручна спре-
ма и физичка и здравствена способност на лица-
та кои ќе уништуваат неексплодирани убојни сред-
ства во мир („Службен весник на СРМ" бр. 10/73). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Дел. бр. 13-1196/1 
2 февруари 1980 година 

Скопје 

Републички секретар 
за труд, 

Андон Мојсов, е. р. 
Согласен: 

Републички секретар за 
народна одбрана 

генерал-потполковник, 
дипл. инж. Миле Арнаудовски, е. р. 

22. 
Врз основа на член 12 од Законот за гробиш-

тата и гробовите на борците („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/73), републичкиот секретар за здравст-
во и социјална политика пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА ЗА УРЕДУВАЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА 

ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на во-

дењето на евиденцијата за уредувањето и одржу-
вањето на гробиштата и гробовите на југословен-
ските борци, на југословенските воени заробеници, 
на интернираните лица и на други жртви на не-
пријателскиот терор, на територијата на Соција-
листичка Република Македонија, од II светска 
војна и од Илинденекото востание, како и гробиш-
тата и гробовите на борците од странски армии или 
одреди, на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, а кои се бореле во II светска 
војна во Југославија против заедничкиот непри-
јател, што ја води надлежниот општински орган 
на управата, односно Републичката управа за пра-
шања на борците и воените инвалиди, во состав на 
Републичкиот секретаријат за здравство и соци-
јална политика (во натамошниот текст: надлежен 
републички орган на управата). 

Член 2 
Надлежниот општински орган на управата еви-

денцијата за гробиштата и гробовите на борците 
ја води со запишување податоци во книгата на 
погребаните борци, регистарот за погребагките бор-
ци и книга за гробиштата на борците. 

Член 3 
Книгата на погребаните борци содржи: реден 

број, презиме, татково име и име, надимак или не-
познат борец, место и дата на раѓање, место и дата 
на загинувањето, чин или должност во моментот 
на загинувањето, единица на која и припаѓал, ме-' 
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сто и дата на погребувањето, начин на погребува-
н>ето (во гроб, заедничка гробница), број на парце-
лата, гробно место и забелешка. 

Во книгата на погребаните борци по хронолош-
ки ред се впишуваат сите борци кои се погребани 
ка одредени гробишта или место (образец број 1). 

Член 4 
Книгата на погребаните борци мора да биде од 

листови на цврста убава хартија, поврзана со твр-
ди корици и конец за прошивување на акти. 

Уписот во книгата се врши на целиот табак н а 
пропишаниот формат. Книгата на погребаните бор-
ци се нумерира со редни римски, а страниците со 
редни арапски броеви. 

Член 5 
Регистарот на погребаните борци содржи: ре-

ден број, презиме, татково име и име, реден број 
на книгата на погребаните борци и забелешка. 

Член 6 
Во регистарот на погребаните борци се внесу-

ваат податоците од книгата на погреб аните борци. 

Член 7 
Регистарот на погребани^ борци се води во 

облик на книга и во него се запишуваат по азбу-
чен ред сите борци погребани на одредени гро-
бишта или на определено место (образец бр. 2). 

Член 8 
Во случај на пренос на посмртните останки на 

борците на други гробишта во регистарот на пог-
ребамите борци во графата „забелешка" ќе се за-
бележи на кои гробишта се врши пренос на пос-
мртните останки. 

Во случаите од претходниот став, надлежниот 
општински орган на управата на чија територија 
се пренесени посмртните останки, го евидентира 
погребаниот борец во соодветниот регистар и во 
графата „Забелешка" ја впишува оваа околност. 

Име на органот 

Место 

Член 9 
Покрај евиденцијата од член 2 на ова упатство, 

надлежниот општински орган на управата на чија 
територија се наоѓаат повеќе гробишта на борци 
води и книга на гробиштата на борците според 
образец бр. 3. 

Книгата на гробиштата на борците мора да би-
де од листови на цврста убава хартија и да со-
држи: реден број, назив на гробиштата, место и 
катастарска парцела на која се наоѓаат гробовите 
на борците, назив на органот, односно организа-
цијата која се грижи за уредување и одржување 
на гробовите на борците. 

Член 10 
Обрасците број 1, 2 и 3 се составен дел на ова 

упатство. 
Член 11 

Во книгите не смее ништо да се брише, пре-
цртаните зборови мораат да останат читливи. Евен-
туалните измени се заверуваат со потпис на овлас-
тено лице. 

Член 12 
Надлежниот општински орган на управата ја 

чува техничката документација, со вцртаните гро-
бишта, односно гробови, пристапните патишта, па-
теките и другите објекти што им припаѓаат на гро-
биштата, фотографии на гробиштата, албуми и 
друго. 

Член 13 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-01-645 
1 февруари 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална политика, 
Петар Џундев, е. р. 

Образец бр 1 

Општина 

КНИГА НА П О Л Е В А Н И Т Е БОРЦИ 
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РЕГИСТАР НА П О Л Е В А Н И Т Е БОРЦИ 
Образец бр. 2 

Ред. 
број Презиме, татково име и име Реден број на книгата на 

погребаните борци З а б е л е ш к а 

КНИГА ЗА ГРОБИШТАТА НА БОРЦИТЕ 
Образец бр. 3 

Ред. 
број Назив на гробот 

Место и катастарска парцела 
на која се наоѓаат гробиштата 

на борците 

Назив на органот, односно организацијата 
која се грижи за уредувањето и одржува-

њето на гробиштатс на борците 
1 2 3 4 

1 1 

23. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на Табелата бр. 2 која е 
составен дел на Правилникот за заеднички осно-
ви и мерила за распоредување на доходот, чис-
тиот доход и за распределба на средствата за лич-
ни доходи во работната заедница на стручната 
служба на Општинската заедница за вработување 
во Берово, усвоен на референдумот одржан на 26 
декември 1977 година, во поглед вреднувањето на 
работната задача-приј авување на невработените 
што ја вршат соеетодателот за општи правни ра-
боти и работи на посредувањето и советодателот 
тза работи при посредувањето, на основа на членот 
493 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа на 20 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Табелата бр. 2 која е соста-
вен дел на Правилникот за заеднички основи и ме-
рила за распоредување на доходот, чистиот доход 
и за распределба на средствата за лични доходи во 
работната заедница на стручната служба на Оп-
штинската заедница на вработувањето во Берово, 
усвоен на референдумот одржан на 26 декември 
1977 година, во делот кој се однесува на вреднува-
њето на работната задача-оггриј ав ување на невра-
ботените што ја вршат советодателот за општи 
правни работи и работи на посредувањето и сове-
тодателот за работи при посредувањето. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Општинската заедница за вра-
ботување во Берово на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 98/79 од 20 
септември 1979 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на одредбите озна-
чени во точката 1 од оваа одлука затоа што осно-
вано се постави прашањето за нивната согласност 
со уставните начела за распределба според трудот 
и резултатите од трудот. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судов утврди дека во Табелата бр. 
2 која е составен дел на Правилникот за заеднич-
ките основи и мерила за распоредување на доходот 
и чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи е извршено вреднување на рабо-
тите и работните задачи што се вршат на одделни 
работни места. Од таа табела е видно и тоа дека 
во работната заедница, покрај другите работни 
места, постојат и работните места: советодател за 
општи и правни работи и работи при посредува-
њето и советодател за работи при посредувањето. 
На овие работни места покрај работите и работ-
ните задачи кои се различни се вршат и исти ра-
боти и работни задачи. Меѓу задачите кои се за-
еднички за двете работни места е и пријавувањето 
на невработените по системот личен картон на ра-
ботникот (ЛКР). За извршување на оваа работна 
задача од советодателот за општи и правни рабо-
ти и работи на посредувањето се предвидени 40 
часа и се определени 130 бода, а за извршувањето 
на истата работна задача од советодателот за ра-
боти при посредувањето се предвидени 50 часа и 
се определени 120 бода. 

5. Согласно алинејата 9 на ставот 3 на дел II 
од Основните начела од Уставот на СР Македони-
ја, работните луѓе и граѓаните се еднакви во пра-
вата, должностите и одговорностите во согласност 
со уставноста и законитоста. Согласно членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 
од Законот за здружениот труд на секој работник 
во согласност со начелото за распределба според 
трудот и со порастот на продуктивноста на него-
виот и вкупниот општествен труд, му припаѓа од 
доходот на организацијата личен доход за задово-
лување на неговите лични, заеднички и општи оп-
штествени потреби, според резултатите од него-
виот труд и неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот на организацијата. 

Од напред изложеново произлегува, дека ист 
вид работна задача која се врши од различни ра-
ботници е различно вреднувана што не е во сог-
ласност со уставното начело за еднаквоста во пра-
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вата бидејќи се прават разлики меѓу вработените, 
без да постои основ за тоа и на тој начин тие се 
доведуваат во нееднаква положба. Исто така вак-
вото определување не е согласно и со уставното 
начело за наградување според трудот затоа што за 
ист вид работни задачи различно се вреднува при-
донесот на работниците. 

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

У. бр. 98/79 
20 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

24. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката бр. 65/79 донесена од Прет-
седателството на Ракометниот сојуз на Македони-
ја на седницата одржана на 21 јуни 1979 година, 
врз основа на членот 433 од Уставот на СР Маке-
донија и членот 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по одржана-
та јавна расправа на 20 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 65/79, доне-
сена од Претседателството на Ракометниот сојуз 
на Македонија на седницата одржана на 21 јуни 
1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Ракометниот сојуз на Македо-
нија на начинот определен за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 167/79 од 10 
октомври 1979 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста на одлуката означена во точката 1 
од оваа одлука затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со ставот 2 на 
член 262 од Уставот на СР Македонија. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судов утврди дека Конференција-
та на Здружението на ракометните клубови на Ма-
кедонија, членовите на Извршниот одбор, члено-
вите на Натпреварувачката комисија и Дисциплин-
ската комисија на Ракометниот сојуз на Македо-
нија на 15 јули 1978 година донеле Пропозиции на 
македонските ракометни лиги за мажи и жени, 
вторите македонски лиги за мажи „исток" и „за-
пад" за натпреварувачката сезона 1978/79 година. 
Во ставот 2 на член 10 од означените пропозиции е 
определено дека претноследната и последната еки-
па испаѓаат од лигата доколку од втората сојузна 
лица „Југ" испадне еден претставник на Македо-
нија со тоа што доколку испаднат повеќе претстав-
ници на Македонија и од македонската лига испа-
ѓаат повеќе екипи. 

По завршувањето на натпреварувачката сезо-
на 1978/79 година (на 10 јуни 1979 година) Претсе-
дателството на Ракометниот сојуз на Македонија 
на 21 јуни 1979 година донело одлука бр. 65/79 во 
која е определено дека во натпреварувачката се-
зона 1979/80 година екипите кои се пласирале на 
11-то и 12-то место од првата машка македонска 
ракометна лига остануваат и натаму да се натпре-
варуваат во лигата. 

5. Според ставот 1 на член 261 од Уставот на 
СР Македонија законите и другите прописи и оп-
шти акти влегуваат во сила најрано осмиот ден од 
денот на објавувањето. Во ставот 1 на член 262 од 
Уставот е определено дека законите, другите про-
писи и општи акти не можат да имаат повратно 
дејство, а според ставот 2 од истиот член само со 

закон може да се определи одделни негови од-
редби, ако тоа го бара општиот интерес утврден 
при донесувањето на законот, да имаат повратно 
дејство. 

Од изнесеново се гледа дека со оспорената од-
лука се менува ставот 2 на член 10 од пропози-
циите според чии одредби последната и претпос-
ледната екипа напаѓаат од првата македонска лига 
за мажи. Ова менување на пропозициите не се од-
несува за во иднина односно за наредната натпре-
варувачка сезона, туку на изминатата сезона која 
во тоа време била завршена. На тој начин со оспо-
рената одлука се уредуваат односи кои настанале 
за време на важењето на пропозициите за прет-
ходната година со што на оспорената одлука и се 
дава важност за времето во кое бил во сила друг 
општ акт кој на подруг начин го уредувал пра-
шањето на испаѓање™ на клубовите од лигата и 
им оневозможувал на екипите кои ги освоиле први-
те места да се натпреваруваат во повисок ранг на 
натпреварување. 

Ставот 2 на член 577 од Законот за здружениот 
труд предвидува можност во самоуправниот општ 
акт да се утврди, во согласност со законот, дека ' 
тој акт или одделни негови одредби можат да 
имаат повратно дејство, но само ако тоа го доз-
волува природата на односите што се уредуваат 
со тој самоуправен општ акт. Прво е на конферен-
цијата на Ракометниот сојуз на Македонија да до-
несува пропозиции за натпреварување, меѓутоа ни-
ту тоа на било кој друг нејзин орган (претседа-
телството) не може да ги менува тие пронозиции 
противно на уставните принципи. Ова затоа што се 
работи за пропозиции кои како такви секогаш се 
донесуваат однапред за наредната натпреварувач-
ка сезона. Тие треба да бидат познати на натпре-
варувачите пред да започне натпреварувањето зо-
што во противно ако се поставува на начин како 
што е определено во оспорената одлука се губи 
смислата на натпреварувањето, бидејки админи-
стративно по завршетокот на сезоната се одлучува 
за судбината на натпреварувачите т. е. се одлучува 
дали тие ќе се натпреваруваат во повисок или по-
низок ранг на натпреварување што е и целта на 
натпреварувањето ако се исклучат спортските мо-
менти. 

Во врска со наводите на подносителот на прет-
ставката дека оспорената одлука била донесена 
од ненадлежен орган — Претседателството на Ра-
кометниот сојуз на Македонија, а не од Конферен-
ција на Ракометниот сојуз, Судов оцени дека по 
прашањето на согласноста на оспорената одлука со 
статутот на Ракометниот сојуз на Македонија, сог-
ласно членот 419 од Уставот на СР Македонија, 
Судов не е надлежен да одлучува, со оглед на тоа 
што во случајов се работи за согласност на само-
управен општ акт во однос на друг самоуправен 
општ акт, а не во однос на Уставот и законот. 

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

У. бр. 167/79 
20 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА 

84. 
Собранието на ОСИЗ на културата — Битола, 

на седницата одржана на 26. XII. 1979 година, врз 
основа на член 14 алинеја 5 од Законот за само-
управните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74 и 43/78) и член 
23 точка 5 од Статутот на Заедницата на културата 
на општината Битола, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личен доход од работен однос, 
од личен доход од земјоделска дејност, од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 
од личен доход од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност, од кои се обезбедуваат средства на 
ОСИЗ на културата — Битола и за здружување 
средства во Републичката СИЗ на културата — 
Скопје. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на при-

донес и тоа: 
1. придонес од доходот на основните органи-

зации на здружен труд, по стапка од 0,70%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанство, по стапка од 0,64%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,70%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 2,2%; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 2,2%. 

Член 3 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука, 

ОСИЗ на културата — Битола здружува средства 
во Републичката СИЗ на културата — Скопје, со 
издвојување на: 

— 0,31% од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината Битола и 

— 0,20% од личен доход од работен однос од 
нестопанството. 

Вкупнинот износ на средствата што ОСИЗ на 
културата — Битола ги здружува во Републичката 
СИЗ на културата и месечниот износ на средствата 
ќе се утврдат со посебна спогодба. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те средства ќе ги врши Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 5 
Основица за пресметување на придонесот од 

доходот на основните организации на здружен труд 
претставува остварениот доход. 

Член 6 
Стапките на придонесите од член 2 од оваа 

одлука ќе се применуваат од 1. I. 1980 година. 

Член 7 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ 
на културата — Битола („Службен весник на СРМ", 
бр. 16/79 и „Службен гласник на општината Би-
тола", бр. 6/79) /и Одлуката на Собранието на ОСИЗ 
На културата — Битола, бр. 02-229/11 од 5. 6. 1979 
година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
и „Службен гласник на општината Битола", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-484/3-79/П Потпретседател, 
26 декември 1979 година Јован Кочановски, е. р. 

Битола 
(Одлуката за измена и дополнување на Одлу-

ката за утврдување стапките на придонесите на 
ОСИЗ на културата — Битола, бр. 02-484/3 — 79, 
објавена во „Службен весник на СРИ" бр. 4 од 15 
февруари 1980 година, се огласува за неважна). 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО 
85. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 став 5 и 
член 69 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на културата — Кратово, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот од работен однос од нестопан-
ска дејност, личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност и личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност заради обезбедува-
ње средства на ОСИЗ на културата — Кратово и 
здружување на средства за разбој на творештвото 
и културните дејности од општ интерес за Ре-
публиката. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
— придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 

0,90%; 
— придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанството, по стапка од 1%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј -

ност, по стапка од 0,30%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот на кул-
турата ќе се применуваат одредбите од член 1 од 
Законот за изменување на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ", бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од За-
конот за СИЗ на културата („Службен весник на 
СРИ", бр. 5/74). 

Член 4 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на културата — Кратово за раз-
вој на творештвото и културните дејности од општ 
интерес за Републиката здружува средства во 
РСИЗ на културата со издвојување на: 

— 0,36% од доходот на ОЗТ и 
— 0,20% од личниот доход од работен однос од 

нестопанств ото. 
Вкупниот износ на средствата на Општинската 

СИЗ на културата ќе изнесува и тоа: 
— од доходот на ОЗТ, 1,26%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

панството, 1,20%; 
— од личен доход од земјоделска дејност, по 

стапка од 0,30% и ќе се утврдат со посебен до-
говор. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те средства ќе ги врши Службата на општестве-
ното книговодство, 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 01-9/2 
27 декември 1979 година 

Кратово 
Претседател, 

Љубиша .^ордановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
НЕГОТИНО 

Врз основа на член 13 од Законот за СИЗ за 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78) и член 11 од Статутот на Заедни-
цата за образование и наука, Собранието на СИЗ 
за образование и наука, на седницата одржана на 
20 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход на вработените во работ-
ните организации од стопанска и нестопанска деј-
ност, личен доход од земјоделска дејност и личен 
доход од стопанска и професионална дејност на 
СИЗ за образование и наука — Неготино. 

Член 2 
Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на 

СИЗ за образование и наука изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос 

на вработените во стопанството, по бруто стапка 
од 5,40%; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од 5,40%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,40%; 

— придонес од личен доход од стопанска и 
професионална дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од личен доход од работен однос ќе се врши 
на бруто износите, додека на нето личните дохо-
ди и другите примања ќе се применува само во 
случај да дојде до промена на бруто износите на 
придонесите во почетокот на примената на оваа 
одлука. 

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

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

Бр. 01-2 
10 јануари 1980 година 

Неготино 

Претседател, 
* Илија Теохарев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

87. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 
46 од Статутот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Него-
тино, Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Него-
тино, на седницата одржана на 24 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита и за здру-
жување средства во Републичката СИЗ за социјал-
на заштита. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на при-

донес и тоа: 
1. 0,58, придонес од доходот на основните орга-

низации на здружен труд; 
2. 0,60, придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. 1,30, придонес од личен доход од земјоделска 

дејност; 
4. 2,00, придонес од личен доход од самостојно 

вршење на нестопанска и стопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ за социјална заштита — Него-
тино здружува средства во Републичката СИЗ за 
социјална заштита со издвојување на: 

— 0,08 од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ за социјална заштита — Неготино ги здру-
жува во Републичката СИЗ за социјална заштита 
и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со 
посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен гласник на општината Неготино", а 
ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-19/2 
10 јануари 1980 година 

Неготино 
Претседател, 

Ристо Петров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — РЕСЕН 

88. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од За -

конот за определени облици на општествена заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за -
едници за општествена заштита на децата, а во 
врска со член 22 став 1 точка 4 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Ресен, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 26 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИ-

ТА НА ДЕЦАТА РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ќе ги плаќаат работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства за ф и -
нансирање на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата — 
Ресен. 
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Член 2 
етапните на придонесите се утврдуваат: 
— од личен доход од работен однос од стопан-

ството по стапка од 0,50%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

панството, по стапка од 0,50%; 
— од личен доход од земјоделска дејност по 

стапка од 0,03%; 
— од личен доход од вршење на самостојна 

стопанска дејност, по стапка од 0,55% и 
— од личен доход од работен однос од врше-

ње на самостојна нестопанска дејност, по стапка 
ОД 0,55%. 

Член 3 
Работните луѓе вработени во организациите на 

здружен труд ЗИК „Пречанско јаболко" — ООЗТ 
„Сточар" — Работна единица Килимара, З И К 
„Преспанско јаболко" ООЗТ Транспорт — сервис, 
како и организации на здружен труд кои ќе гра-
дат индустриски капацитети во ридско-планински-
те подрачја во Општината ќе плаќаат 50% од ут-
врдената стапка на придонес од личен доход од ра-
ботен однос утврден во членот 2 став 1 алинеја 1 
на оваа одлука. 

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

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

Бр. 01-318/1 
26 декември 1979 година 

Ресен 
Претседател, 

Мирослава Стојчевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

89. 
Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за воспитание 
и образование („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) 
и член 25 став 4 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за .образование и 
наука — Свети Николе, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 27 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОП-
ШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход на работниците за ф и -
нансирање на деј наста на Општинската СИЗ за 
образование и наука на општината Свети Николе, 
според која ќе се формираат средствата за 1980 
година. 

Член 2 
Стапките на придонесот од личен доход на ра-

ботниците за финансирање на дејноста на Општин-
ската СИЗ за образование и наука на општина 
Свети Николе за 1980 година изнесуваат: 

— од личен доход од работен однос, 5,00%; 
— од личен доход од земјоделска дејност, 1,70%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска и нестопанска дејност, 6,00%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците основиците, прес-

метувањето и уплатувањето на придонесите ќе се 
применуваат одредбите на член 14 и 15 од Зако-
нот за СИЗ за воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 9/78), 

Член 4 
Од плаќање на придонес се ослободуваат об- . 

врсниците чиј катастарски приход не надминува 
200,00 динари. 

Ослободувањето од претходниот став не се од-
несува на обврзници чии катастарски приход пое-
динечно е под 200,00 динари, а живеат во заеднич-
ко домаќинство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 110/3 
27 декември 1979 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Гурга Гонева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

90. 
Врз основа на член 32 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница на ф и -
зичката култура — Снети Николе, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 11 јануари 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на физичката култура — Све-
ти Николе и здружување на средства во Репуб-
личката СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Општинската СИЗ на физичката култура ги 

здружува средствата во Републичката СИЗ на ф и -
зичката култура за 1980 година и се утврдуваат 
следните стапки: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството по стапка од 0,40%; 

2. придонес од доход на организации на здру-
жен труд во стопанството, по стапка од 0,19%. 

Член 3 
Се овластува Службата на општественото кни-

говодство делот на здружените средства за Репуб-
личката СИЗ на физичката култура да го издво-
јува на нивна жиро сметка со процент и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството ,по стапка од 0,05%; 

2. придонес од доход на организациите на 
здружен труд во стопанството, по стапка од 0,04%. 

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

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

Бр. 2 
11 јануари 1980 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Стојан Гошев, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

91. 
Врз основа на член 28 од Статутот на Општин-

ската СИЗ на културата — Свети Николе, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 
11 јануари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС 
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧ-
КАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на културата — Свети Николе 
и здружување на средства во Републичката СИЗ 
на културата. 

Член 2 
Општинската СИЗ на културата ги здружува 

средствата во Републичката СИЗ на културата за 
1980 година и се утврдуваат следните стапки: 

1. 'придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството, по стапка од 0,40%; 

2. придонес од доход на организации на здру-
жен труд во стопанството, по стапка од 0,80%. 

Член 3 
Се овластува Службата на општественото кни-

говодство делот на здружените средства за Ре-
публичката СИЗ на културата да го издвојува на 
нивна жиро-сметка со процент и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос во 
нестопанството, по стапка од 0,20%. 

2. придонес од доход на организации на здру-
жен труд во стопанството, по стапка од 0,35%. 

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

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

Бр. 3 
11 јануари 1980 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Веселин Додевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 

92. 
Врз основа на член 59 од Статутот на СИЗ за 

општествена заштита на децата — Свети Николе, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 16 јануари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕД-

НИЦАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата од кои се финансира Општинската 

самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата ќе ги обезбедуваат работните 
луѓе: 

— придонес од бруто личниот доход на работ-
ниците, по стапка од 0,50%; 

— придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 0,60%; 

— придонес од занаетчиска дејност и самос-
тојно вршење на услуги, по стапка од 2%. 

Член 2 
Од плаќање на придонес се ослободуваат об-

врзници чиј катастарски приход не надминува 
200,00 динари. 

Ослободувањето од претходниот став не се од-
несува на обврзници чиј катастарски приход по-
единечно е под 200,00 динари, а живеат во заед-
ничко домаќинство. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 17 
22 јануари 1980 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Светлана Мицкова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

93. 

Врз основа на член И точка 3 од Законот за 
е амо упр ав нит е интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на ОРМ", бр. 5/74) и член 
59 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Свети Ни-
коле, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 10 јануари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1980 
ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува придонес од доходот на стопанст-

вото по стапка од 0,38%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 6 
18 јануари 1980 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Митре Гошев, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е 
спор за исполнување на договор по тужбата на 
тужителот Мислими Меметалија од село Лакавица, 
општина Гостивар, против тужениот Амети Ријан 
од село Лакавица, општина Гостивар, Вредност на 
спорот 3.000 динари. 

Бидејќи тужениот Амети Ријан се наоѓа во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави во Општинскиот 
суд во Гостивар, или да ја соопшти својата точна 
адреса. Доколку тоа не го стори ќе му биде пос-
тавен привремен старател кој ќе го застапува до 
окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 516/78. 
(6) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води пос-
тапка за зголемување на издршка, по тужбата на 
тужителот Светислав Петровски од село Доброш-
те, против тужениот Никола Петровски од село 
Доброште. 

Се повикува тужениот Никола Петровски од 
село Доброште, да се јави пред судот, достави ад-
реса 'или одреди полномошник кој ќе го застапу-
ва по овој предмет во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот. По истекот на овој рок, на ту-
жениот ќе му се постави привремен старател пре-
ку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1366/79. 
(7) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рама-
дани Насип од село Палатица се води постапка за 
утврдување смртта на неговиот покоен татко Ади-
ли Азиби, бивш од село Лисец. 

Согласно член 5 од Законот за прогласување на 
исчезнати лица за умрени и за докажување на 
смртта, Општинскиот суд во Тетово го повикува 
лицето Адили Азиби од село Лисец, роден 1886 во 
село Лисец, за кого се претпоставува дека почи-
нал на 12. VII. 1962 година во Тирана, да се јави, 
во колку е жив, како и секој оној што знае за 
неговиот живот да му соопшти за тоа на судот во 
рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок исчезнатото лице ќе се прог-
ласи за умрено, односно ќе биде утврдена неговата 
смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 612/79. 
(8) 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за владеење од страна на тужителката Мак-
сути, жена на Арун Хидает од село Доброште, про-
тив тужениот Емини Даутов Гафур и други од се-
ло Доброште, а сега на привремена работа во Гер-
манија. Вредност на спорот 500 динари. 

Се повикува тужениот Емини Даутов Гафур од 
село Доброште, а сега на привремена работа во 
Германија, со непозната адреса, да се јави во Оп-
штинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена, смета-
но од објавувањето на огласот, или да определи 
свој полномошник. Во колку тоа не го стори ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1344/79. 
(10) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Ра -
мадани Идриз од село Желино се води постапка за 
докажување на смрт на лицето Рамадани Осман 
од село Желино, а за кој се претпоставува дека 
умрел во месец јуни 1939 година во село Желино. 

Согласно член 5 од Законот за прогласување на 
исчезнати лица за умрени и докажување на смрт, 
Општинскиот суд во Тетово го повикува Рамадани 
Осман од село Желино, во колку е жив, да се јави 
како и секој оној што знае за неговиот живот да 
му соопшти за тоа на судот во рок од 3 месеци од 
објавувањето на огласот. По истекот на овој рок 
исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено, однос-
но ќе се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 189/79. 
(11) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Тесиров Мејди од село Коџалија, општина Ра-
довиш поднесе до овој суд тужба со основ за долг 
против тужениот Камберов Мефаил од град Стру-
мица, сега со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 2.000 динари. 

Бидејќи адресата на тужениот не е позната, се 5 

повикува во рок од 1 (еден) месец од објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ", да 
се јави или да одреди свој полномошник. Во спро-
тивно, судот по службена должност ќе му го одре-
ди за застапник Томе Семенков, приправник во 
Општинскиот суд во Струмица, а делото ќе се раз-
гледа во негово отсуство. 

О д ОПШТИНСКИОТ с у д в о С т р у м и ц а , П . б р . 924/76 . 
(9) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1147/78 од 14. XI. 1979 година, на 
регистарска влошка бр. 1-1304-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар организирањето и конституира-
њето на Центарот за примена на радиоизотопи во 
стопанството „Скопје", ЦО — Скопје, Карпош II 
бб, со следните податоци: 

Работната организација е организирана со из-
двојување на ООЗТ Центар за примена на радио-
изотопи во стопанството од составот на работната 
организација УЦМТН врз основа на одлуката бр. 
20 од 19. I. 1978 година, пренотирана со решение 
Фи. бр. 74 од 24. I. 1978 година. 

Основни дејности: 120202 — технички и техно-
лошки науки. Научно-истражувачка и апликатив-
на дејност од областа на примената на радиоак-
тивни изотопи во машинската индустрија, градеж-
ништвото, радио и електрохемијата, геологијата со 
хидрологијата и заштитата од корозија. 

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

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

Лице овластено за застапување е Јордан Ар-
с е в с к и , в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр.. 1147/78 од 14. XI. 1979 година. (432) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 63 од 31. I. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 49 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на култура-
та — Битола, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница на културата — 
Битола со ц.о. 

Основна дејност: шифра на дејноста — подгру-
па 140233, опис на дејноста (чл. 9 од Статутот): 

— да ја унапредува и утврдува политиката на 
развојот на културата; 

— да обезбедува средства за финансирање на 
културните дејности во општината Битола; 

— да учествува во финансирањето на изград-
бата, адаптацијата и опремувањето на организации-
те на здружен труд од областа на културата во 
општината Битола; 

— да утврдува услови и критериуми за финан-
сирање на дејностите од областа на културата во 
општината Битола; 

— да врши и други работи утврдени со закон, 
општествен договор, самоуправна спогодба, Стату-
тот и други акти на Заедницата. 

Одговорност во правниот промет: целосна од-
говорност. 

СИЗ на културата — Битола ја претставува 
претседателот на Собранието на Заедницата Стево 
Кочовски. 

Законски застапник на Заедницата е секрета-
рот на Заедницата Кирил Гаврил Танчевски. 
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Границите на овластувањата за застапникот на 
Заедницата се утврдени со Статутот на Заедница-
та. Во чл. 55 се наведени овластувањата на закон-
скиот застапник на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 63/79. (433) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 44 од 29. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 34 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Демир Хисар, со следните по-
датоци: Основање и конституирање на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата — Демир Хисар со цо 

Основна дејност: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на општествената заш-
тита на децата. 

Одговорност: целосна одговорност. 
Имиња на лицата овластени за застапување: 

Василе Здравевски, претседател на СИЗ, и Петко 
Станоевски, секретар на СИЗ — неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 44/79. (434) 

Основно училиште „Кочо Рацин" — Прилеп, со 
следните податоци: Име на лицето овластено за 
застапување: Арнаудовски Тодоров Стојан, дирек-
тор, со неограничени овластувања за застапување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 246/1979 година. (425) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 249 од 24. IV. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 576-01 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Работната организација на основ-
ното образование и воспитание „11 Октомври" — 
ООЗТ Основно училиште „Рампо Левката" — При-
леп, со следните податоци: Име на лицето овлас-
тено за застапување на ООЗТ Основно училиште 
„Рампо Левката" — Прилеп: Гешоски Благоја Ми-
лорад, директор, со неограниечни овластувања за 
застапување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 249/79. (426) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр 57 од 7. IX. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 45 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската 
самоуправна интересна заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците — Крушево, со следните 
податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците — Крушево со ц.о. 

Основна дејност: го спроведува старосното оси-
гурување и ги врши работите за остварување пра-
вата на осигурениците; го планира и програмира 
развојот на старосното осигурување на земјодел-
ците; го следи и проучува спроведувањето на ста-
р о с н о г осигурување; одлучува за правата на оси-
гурениците за старосно осигурување; остварува 
соработка со општествено-политичката заедница и 
организациите на здружен труд како и со инте-
ресните заедници од подрачјето на општината; вр-
ши и други работи. 

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

Име на лицето овластено за застапување: Или-
ја Адамоски, в.д. секретар, со ограничување, а во 
склад со спогодбата за основање на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 57/79. (436) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 248 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластеното лице за застапу-
вање на РО на основното образование и воспита-
ние „11 Октомври" — Прилеп со следните пода-
тоци: Име на лицето овластено за застапување: 
Трајкоски Светозар Душан, директор, со неогра-
ничени овластувања за застапување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 248/1979 година. (427) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 462 од 17. X. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-06 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за за-
стапување на РО на основното образование „11 Ок-
томври" — ООЗТ „Кире Гаврилоски-Јане" — Прилеп 
со следните податоци: Име на лицето овластено за 
застапување на ООЗТ „Кире Г а д и л о с к и - Ј а н е " 
— Прилеп: Петрески Душан, директор, со неогра-
ничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Александар 
Стојановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 462/1979 година (428) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 247 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-03 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на работната организација на основното 
образование и воспитание „11 Октомври" — Прилеп 
— ООЗТ Основно училиште „Добр^ Јовановски" — 
Прилеп, со следните податоци: Име на лицето ов-
ластено за застапување Хаџи-Илоска Милка, ди-
ректор, со неограничени овластувања за застапу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 247/79. (424) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 50 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 39 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Струга, со 
следните податоци: Основање и конституирање на 
Самоуправната интересна заедница на станување 
— Струга, со ц.о. 

Основна дејност: 140221 — СИЗ на станувањето. 
СИЗ во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со самоуправната спо-
годба за нејзиното основање. 

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

Име на лицето овластено за застапување: Томе 
Бил јановски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 50/79. (429) 

Окружниот стопански суд во Битола со ре-
шение Фи. бр. 426 од 24. IV. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 576-02 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Работната организација на основното 
образование и воспитание „11 Октомври" — ООЗТ 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1984 од 7. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1286-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Пионерскиот дом „Панче Попов-
ски" — Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски", 
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со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник- Кечаи И. Гани, в.д. директор, со неогра-
ничено овластување, а како нов застапник се за-
пишува Фикрет Пиргози, директор, без ограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
Ор. 1984/1979 година. (430) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1974 од 7. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1061-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Машино-браварската и метало-
стругарска задруга „Универзал" — Ѓорче Петров, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Андрески Блаже, а како нов застапник 
се запишува Петровски Драгољуб, директор, со не-
ограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 1974/1979 година. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1935 од 31. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-280-0-0-0 ја заниша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација „Централен 
забавен парк и детски игралишта", Ц. О. — Скоп-
је, ул. „Градски парк" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Наум Малевски, 
в. д. директор, а се запишува како нов застапник 
Славчо Атанасов, индивидуален работоводен орган, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1935/1979 год. (402) 

'Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 124 од 22. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1519-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на образование „Тетово", со 
целосна одговорност — Тетово, ул. „Иво Рибар Ло-
ла" бр. 96, со следните податоци: 

Општинската заедница е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 0101-837/1 од 4.̂  XII. 1978 го-
дина од 30 основачи. 

Основни дејности: 140231 — заедница за обра-
зование. 

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

Лице овластено за застапување е Коце Колес-
ки, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 124/1979 година. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 178 од 24. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1526-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, со целосна одговорност — Ма-
кедонски Брод. 

Основни дејности: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита. 

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

Лице овластено за застапување е Венче Зла-
тески, секретар, без ограничување . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 178/1979 година. (405) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 49 од 31. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 38 го запиша во судскиот,регис-
тар основањето и конституирањето на Самоуправ-
ната интересна заедница на станувањето — Демир 
Хисар, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Демир Хи-
сар, ЦО. 

Основна дејност: 140-221 — СИЗ на станува-
њето. 

СИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое 1име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со Статутот и Само-
управната спогодба за нејзиното основање. 

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

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Веле Велевски, секретар на СИЗ на станувањето, 
со ограничување на овластувањето, Живко Ива-
новски, претседател на СИЗ на станувањето, со 
ограничување на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 49/79 година. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 137 од 22. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1520-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
станувањето, со целосна одговорност — Титов Ве-
лес, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 23, со следните по-
датоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 03-1 од 
7. V. 1975 година од 20 основачи. 

Основни дејности: 140221 — самоуправна инте-
ресна заедница на станувањето. 

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

Лице овластено за застапување е Тихомир 
Смилев, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 137/1979 год. (404) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 46 од 29. I. 1979 година ,на регис-
тарска влошка 36 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Самоуправ-
ната интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Битола, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Битола, со ЦО. 

Основна дејност: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на општествената заш-
тита на децата. 

ОСИЗ во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамките 
на овластувањата утврдени со самоуправна спо-
годба за нејзиното основање. 

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

Име на лицето овластено за застапување: Јор-
данка Захари Андреевска, секретар на ОСИЗ, без 
ограничување. Обемот на овластувањата и одго-
ворноста утврдени се со Статутот на Заедницата и 
законот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 46/79. (410) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат под назив: „Сојуз на 

градежните инженери и техничари на Македонија 
— Скопје", се огласува за неважен. (770) 

Округли печат под назив: „Училишен центар за 
средно образование — Куманово ООЗТ Гимназија 
„Гоце Делчев" Социјалистичка Република Маке-
донија се огласува за неважен. (4956) 

Загубениот печат под назив: „Собрание на оп-
штина Кочани — Секретаријат за внатрешни ра-
боти", со грб на СРМ, големина 11 ми, со бр. 1 се 
огласува за неважен. (707) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Бејтула Даути, е. Рако-

вец, Тетово. (92) 
Воена книшка на име Мијал Сандев, е. Врса-

ково. Штип. (97) 
Воена книшка издадена од СО Гостивар, на име 

Абдули Сатки, е. Форино, Гостивар. (120) 
Воена книшка на име Нади Абди, е. Стримни-

ца, Тетово. (206) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ 

„Анче Пенов", е. Нивичани — Кочанско, на име 
Ташова Штерјова Горка, Штип. (224) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ 
„Анче Пенов", е. Нивичани Кочанско на име Та-
шова Штерјова Велика, Скопје. (225) 

Свидетелство издадено од ОУ „Рајко Ж и н -
зифов", е. Д. Оризари, Титов Велес на име Бу-
ровиќ Нуман, е. Г. Оризари, Титов Велес. (238) 

Воена книшка на име Садик Нухији, е. Г. Ре-
чица, Тетово. (304) 

Воена нкишка на име Шериф Укшини, Меди-
цински центар, Тетово. (308) 

Воена книшка на име Нимет Зекири, е. Стрим-
ница, Тетово. (309) 

Уверение за положен молеро-фарбарски занает, 
заведено под реден бр. 73 од 10. 7. 1968 год., на име 
Шалевски Вангел Науме, Ресен. (365) 

Воена книшка на име Абдиљмеџит Иљази, е. 
Теарце, Тетово. (430) 

Воена нкишка, издадена од СО Гостивар, Од-
деление за народна одбрана, на име Исеини Сабри, 
е. Чегране, Гостивар. (438) 

Работна книшка издадена од Гевгелија на име 
Ангелина Узунова, е. Негорци, Гевгелија. (432) 

Воена книшка, издадена од СО Гостивар — Од-
деление за народна одбрана, на име Алија Сали, 
е. Врапчиште, Гостивар. (482) 

Воена книшка издадена од ВП Билеќе, на име 
Фиуљанин Алија Шуќо, е. Водоврати, Титов Велес. 

512) 
Воена книшка на име Живко Крстовски, е. 

Милетино, Тетово. (566) 
Воена книшка на име Зеди Иљази, е. Богови-

ње, Тетово. (603) 
Воена книшка на име Мехмед Ламоски, е. 

Црниќ, Берово. (612) 
Воена книшка издадена од ВП 6592 — Ниш, на 

име Крстиќ Александар Живојин, ул. „15 Мај" 
бр. 14, Куманово. (641) 

Воена книшка на име Џемит Хисеини, е. Сла-
тино, Тетово. (655) 

Воена книшка на име Асип Зеќири, е. Пирок, 
Тетово. (658) 
Воена книшка на име Новак Мариниќ, Кума-

ново. (678) 
Воена книшка на име Асип Зеќири, Тетово. 

(686) 
Воена книшка АШ бр. 061/35 на име Владимир 

Костадинов, ул. „В. Прке" бр. 42, Штип. (706) 
Воена книшка, издадена од воен отсек — Ку-

маново на име Петрушевски Денка Александар, е. 
Карабичане, Куманово. (717) 

Воена книшка на име Радомир Николвоски, ул. 
„Биљановска" бр. 2/9, Куманово. (719) 

Воена книшка на име Иџет Беќири, е. М. Ре-
чица, Тетово. (740) 

Воена книшка, издадена од ВП 9190 — Битола 
на име Јовановски Југослав, е. Драгоманце, Ку-
маново. (771) 

Воена книшка А-Ш бр. 08510, издадена од ЈНА 
на име Рушти Иџет, е. Церово, Тетово. (774) 

Пасош МА: 676411 издадена од Тетово на име 
Е1мрули Сефедин, е. Камењане, Тетово. (777) 

Патна исправа (пасош), издадена од Југосло-
венскиот конзулат во Хамбург на име Исмани Се-
л а ј м и , е. Челопек, Тетово. (872) 

Ч е к б р . 4314743 н а и з н о с о д д и н . 5.000,00, и з -
даден од „ЈУГОБАНКА" Основна банка — Скопје 
на име кредитокорисникот Поповски Никола. (807) 

Сервисна книшка на возило „126 Р", бр. на ша-
с и ј а 7531416 и бр. на м о т о р 8109128 на и м е А К 
„Браќо", Титов Велес. (48111) 

Свидетелство за завршено подофицерско учи-
лиште за механичари и инженерски машини, из-
дадено од В.П. 5102 во Карловац на име Томислав 
Арсиќ, Скопје. (4988) 

Диплома за завршено железничко-индустриока 
школа — метален смер, издадена од „Станко Пау-
новиќ" во Ниш на име Томислав Арсиќ, Скопје. 

(4989) 
Воена буквица на име Христоски Д. Сотир, ул. 

„Цена Џинорозот" бр. 22, Прилеп. (5034) 
Воена книшка, издадена од Секретаријатот на 

народна одбрана, Ниш, на име Арифовски Таир 
Исмет, ул. „Вера Јоциќ" бр. 16, Куманово. (5047) 

Воена книшка, издадена од Одделението за на-
родна одбрана, Берово, на име Јован Соколчев-
ски, е. Владимиров©, Берово. (5052) 

Сообраќајна книшка за патничко возило „фиат 
750", регистарски број 64-85, број на мотор 242280, 
број на шасија 273567, на име З И К Работна заед-
ница „Заеднички служби" — Тетово. (5083) 

Воена книшка на име Асан Асани, е. Порој, 
Тетово . (5129) 

Воена книшка АГ 72233 на име Зија Лимани, е. 
Мерово, Тетово. (5245) 

Воена книшка на име Петко ѓорѓевски, е. Теар-
це, Тетово . (5787) 

Воена книшка на име Зенун Р. Лоповица, е. 
Крушје, Т. Велес. (3181) 

Училишниот центар за средно образование 
„Наум Наумовски — Борче" — Пробиштип ја по-
ништува дипломата број 0703-3/62 од 17. 07. 1979 
година, на име Предаенкоски Љубен од Прилеп. 

(5013) 
Ученичка книшка на име Марина Османовска, 

ул. „Прохор Пчински" бр. 3, Куманово. (2890) 
Свидетелства за I и II година на име Олга 

Стојчевић, е. Табановце, Куманово. (2891) 
Свидетелство за завршен испит на име Перо 

НИКОЛОВСКИ, ул. „В. Маслеша" бр. 39, Куманово. 
(2892) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Томислав Моро, ул. „III Македонска ударна 
бригада" бр. 35, Куманово. (2893) 

Свидетелство за III и IV година на име Мурте-
зи Неџити, е. Опае, Куманово. (2894) 

Работна книшка, издадена од СО — Куманово 
на име Иљаз Таири, Куманово. (2895) 

Свидетелство за И година на име Примислав 
Станојевић ул. „Гостиварска" бр. 22, Тетово. (2896) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ата-
нас Бошков, Скопје. (2899) 

Свидетелство за IV одделение на име Драган 
Драговски, е. Секирани, Битола. (2900) 

Работна книшка на име Хамди Рустеми, е. 
Черкеза, Куманово. (2901) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 117762 на име 
Ленка Митреска, ул. „М. Тито" бр. 60, Струга. 

(2092) 
Воена книшка, издадена во Титоград на име 

Амедов Назиф Нухи, е. Јаболчиште, Титов Велес. 
(2903) 

Свидетелство за VIII одделение на име Халит 
Халити, е. Пирок, Тетово. (2904) 

Свидетелства за I, II, III и IV година и дип-
лома на име Назим Адеми ул. „Н. Тесла" бр. 24, 
Тетово . (2905) 

Свидетелство за IV година на име Гарип Ш а -
ќири, е. Шемшево, Тетово. (2906) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Абдулазиз Весели, е. Џепчиште, Тетово. (2907) 

Здравствена легитимација на име Цвета Ма-
ринковић е. Сиричино, Тетово. (2908) 

Диплома за IV година на (име Шериф Сефери, 
е. Шипковица, Тетово. (2909) 
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Работна книшка на име Олга Тај ковска, ул. 
„Г. Делчев" бр. 3-а 1/15, Гостивар. (2910) 

Свидетелство на име Хазби Бафтијар^ , е. Не-
проштено, Гостивар. (2911) 

Воена книшка на име Невзат Алиески, ул. 
„Даб. завој" бр. 23-у, Прилеп. (2946) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општина Македонски Брод на име Ми денкоски Ва-
силе, е. Г. Крушје, Македонски Брод. (2947) 

Свидетелство за IV клас на име Зехир Реце-
пи, ул. „Пречанска" бр. 31, Тетово. (2948) 

Здравствена легитимација на име Веби је Б а ф -
ќари, е. Бродец, Тетово. (2949) 

Диплома на име Вахидин Исени, е. Д. Палчши-
те, Тетово. (2950) 

Свидетелство за IV разред на име Мухамет 
Хамити, е. Пирок, Тетово. (2951) 

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на 
име Трај коски Захарије, е. Д. Бањица, Гостивар. 

(2952) 
Диплома за завршен електроинсталатер, изда-

дена од ЦСНО „Злате Малакоски" на име Емру-
лаи Нагиб, е. Жеровјане, Гостивар. (2953) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љуљ-
зим Нуредина, е. Чајле, Гостивар. (2954) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Аме-
ти Ружди, Скопје. (2955) 

Уверение за положени испити, издадено од 
Економскиот факултет — Скопје на име Милорад 
Ковачевиќ, Белград. (2956) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Аљуш Алијов, Скопје. ^ (2957) 

Работна книшка на име Ќазим Хониќ, е. Град-
ско, Титов Велес. (2958) 

Здравствена легитимација на име Ремзи Помак-
ли, е. Пирок, Тетово. (2959) 

Пасош на име Зулкадри Рамадани, е. Богови-
ње, Тетово. (2960) 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНИТЕ МЕСЕЧНИ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ ПО РАБОТНИК И ПО ГРАНКИ НА 

ДЕЈНОСТА ЗА 9 МЕСЕЦИ ОД 1979 ГОДИНА 

Назив на гранката — дејноста 
Просечен 

ли«ен доход 
по работник 
(во динари) 

0101 Електростопанство 8.904 
0106 Производство на железна руда 8.692 
0107 Црна металургија 8.441 
0108 Производство на руда на обоени 

метали 9.614 
0109 Производство на обоени метали 8.084 
ОНО Преработка на обоени метали 8.255 
0111 Производство на неметални минерали 6.275 
0112 Преработка на неметални минерали 6.011 
0113 Металопреработувачка дејност 6.186 
0114 Машиноаградба 7.197 
0115 Производство на сообраќајни 

средства 8.123 
0117 Производство на електрични машини 

и апарати 6.611 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 8.388 
0119 Преработка на хемиски производи 7.358 
0120 Производство на камен, качал 

и песок 7.239 
0121 Производство на градежен материјал 6.884 
0122 Производство на резана граѓа 

и плочи 5.422 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 5.954 
0124 Производство и преработка на 

хартија 6.518 

0125 

0126 

0127 
0128 

0129 
0130 

0131 
0132 
0133 
0134 
0139 

0201 
0202 
0203 
0300 
0400 
0501 
0502 
0503 

0601 
0604 
0605 
0606 
0609 
0701 
0702 
0703 
0801 
0802 
0901 
0902 

1001 
1002 
1003 
1100 
1102 
1103 
1104 

1105 
1106 
1109 
1201 
1202 
1203 
1204 
1301 
1302 

Производство на текстилни произ-
води и ткаенини 5.347 
Производство на готови текстилни 
производи 4.920 
Производство на кожа и крзно 6.377 
Производство на кожни кондури 
и галантерија 5.499 
Преработка на каучук 7.422 
Производство на прехранбени 
производи 6.350 
Производство на пијалок 7.108 
Производство на сточна храна 6.190 
Производство и преработка на тутун 6.654 
Графичка дејност 6.171 
Производство на разноврсни 
производи 9.899 
Земјоделско производство 5.079 
Земјоделски услуги 6.629 
Рибарство 5.661 
Шумарство 5.791 
Водостопанство 5.866 
Високоградба 6.342 
Нискоградба и хидроградба 6.923 
Инсталатерски и завршни работи 
во градежништвото 6.977 
Железнички сообраќај 7.580 
Воздушен сообраќај 10.002 
Патен сообраќај 6.978 
Градски сообраќај 7.674 
ПТТ услуги 7.974 
Трговија на мало 6.019 
Трговија на големо 7.774 
Надворешна трговија 11.271 
Угостителство 5.828 
Туристичко посредување ' 7.662 
Занаетчиски услуги и поправки 7.646 
Лични услуги и услуги во 
домаќинството 4.610 
Уредување населби и простори 4.677 
Станбена дејност 8.676 
Комунална дејност 6.054 
Банкарство 8.809 
Осигурување 7.738 
Услуги во областа на прометот 8.437 
Проектирање и слични технички 
услуги 10.083 
Геолошки истражувања 6.578 
Истражувачко развојни работи 9.650 
Деловни услуги 7.961 
Образование 7.714 
Научно-истражувачка дејност 10.361 
Култура, уметност и информирање 8.569 
Физичка култура и спорт 6.144 
Здравствена заштита 8.212 
Општествена заштита на деца и 
младинци и социјална заштита 6.186 

ОД ЦЕНТРАЛАТА НА СОК ВО СКОПЈЕ 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 

ООЗТ — Институт за економика и организација на 
земјоделството — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Организација на земјоделското производ-
ство; 

— еден помлад асистент или асистент по пред-
метот Организација на лозаро-овоштарокото про-
изводство. 
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Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, а согласно донесената одлука за Критериу-
мите за избор на наставно-научните работници во 
РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за економика и организација на земјоделството 
— Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (133) 

Работничкиот совет на Комбинатот за гипс и 
гипсени префабрикати „Радика" — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на комерцијален директор 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— да има завршено економски факултет со над 
3 години работно искуство во струката, 

— да има завршено виша економска комерци-
јална школа со над 5 години работно искуство, 

— да има завршено средно економско училиш-
те со 6 години работно искуство. 

Со пријавата кандидатот треба да ги достави 
следните документи: 

—• диплома за образование, стручна подго-
товка и работно искуство. 

Кандидатот треба да поседува морално-поли-
тички квалитети. 

Некомплетираните и неблаговремено поднесе-
ните пријави нема да се земаат предвид. 

Пријавите со комплетирани^ документи да се 
доставуваат до Конкурсната комисија при Комби-
натот за гипс и гипсени префабрикати „Радика" — 
Дебар. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (134) 

Врз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 41/75), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

С О О П Ш Т У В А 

дека ќе врши избор на постојан судија на Ос-
новниот суд на здружениот труд во Штип. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 36 од Законот за судовите на здружениот 
труд, треба да поднесат пријави до Собранието на 
СОРМ — Комисија за прашања на изборите и име-
нувањата во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на (ова соопштение. 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА 

СОДРЖИНА 
Страна 

18. Одлука за помилување на осудени лица 81 
19. Одлука за распоредување на девизите 

утврдени за потребите на Републиката и 
на општините во 1980 година — — — 81 

20. Решение за разрешување индивидуален 
работоводен орган на Македонската фил-
хармонија — — — — — — — — 83 

21. Правилник за стручната опрема на лица-
та кои ги вршат работите на заштита и 
уништување на неексплодирани убојни 
средства во мир — — — — — — — 83 

22. Упатство за начинот на водењето на еви-
денцијата за уредувањето и одржувањето 
на гробиштата и гробовите на борците — 83 

23. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 98/79 од 20 декември 1979 година — 85 

24. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 167/79 од 20 декември 1979 година 86 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

БИТОЛА 
84. Одлука за измена и дополнување на Од-

луката за утврдување на стапките на при-
донесите на ОСИЗ на културата — Битола 
и за здружување средства во Републич-
ката СИЗ на културата во 1980 година — 87 
КРАТОВО 

85. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на културата — Кратово 87 
НЕГОТИНО 

86. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на СИЗ за образование и наука 
— Неготино — — — — — — — — 88 

87. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ за социјал-
на заштита и за здружување на средства 
во Републичката СИЗ за социјална заш-
тита во 1980 година — — — — — — 88 
РЕСЕН 

88. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита 
на децата — Ресен — — — — — — 88 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

89. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на дејноста на 
Општинската СИЗ за образование и наука 
на општина Свети Николе во 1980 година 89 

90. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската СИЗ на физич-
ката култура и за здружување на средства 
во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура во 1980 година — — — — — — 89 

91. Одлука за утврдување стапките на при-
донес на Општинската СИЗ на културата 
и за здружување на средства во Репуб-
личката СИЗ на културата во 1980 година 90 

92. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од изворите за финансирање на 
Заедницата за 1980 година — — — — 90 

93. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот од изворите за финан-
сирање на социјалната заштита за 1980 
година — — — — — — — — — 90 
Преглед на просечно исплатените месеч-
ни лични доходи по работник и по гран-
ки на дејноста за 9 месеци од 1979 година 95 
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