
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Четврток, 24 ноември 1983 
С к о п ј е 

Број 33 Год. XXXIX 

Претплатата за 1983 година изне-
сува 1.200 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

505. 
Врз основа на член 62 точка 7 и член 254 став 

3 од Законот за народна одбрана („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76), Претседателството на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИДОТ, ОБЛИКОТ И НАЧИНОТ НА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, ПОФАЛНИЦА! 
И НАГРАДИ ЗА ПОСЕБНИ УСПЕСИ ПОСТИГ-
НАТИ СО ОРГАНИЗИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОПШТОНАРОД-

НАТА ОДБРАНА 

Член 1 

Во Одлуката за видот, обликот и начинот на 
доделување на плакети, значки, пофалници и на-
гради за посебни успеси постигнати во организи-
рањето и спроведувањето, на подготовките за опш-
тонародна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 
34/77), во членовите 1, 2, 3, 4, 10, 11 и 12 се бришат 
зборовите „и наградите". 

Член 2 

Во членот 2 ставот 3 се брише. 

Член 3 

Членот 9 се брише. 

Член 4 
Ставот 2 од членот 5 се менува и гласи: 
„Златната плакета ја доделува Претседател-

ството на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Член 5 

Членот 6 се менува и гласи: 
„Плакетата е со елипсоиден облик со големина 

од 100 х 80 x 5мм., златната е позлантена, пескарена 
и лапидирана, а сребрената е посребрена и бро -
нирана. Основата на плакетата е со втиснат пра-
воаголник окружен со ловоров венец на чиј врв 
е втисната ѕвезда петокрака чии два долни крацл 
се втиснати во правоашлната основа и се допи-
раат до штитот Во средината на плакетата има 
штит 'во КОЈ е изгравиран грбот на СР Македонија. 
О ш л у штитот, со големи печатни букви полукруж-
но се испишани зборовите „Општонародна одбра-
на" Од десната страна на штитот е изгравиран 
симбол на припадник на невооружените сили, а од 
левата страна симбол на припадник на воору-
жените сили на општонародната одбрана". 

Член 6 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Значката за општонародна одбрана ја -доде-

луваат: командантот на територијалната одбрана 
на Републиката, командантот на Републичкиот 
штаб за цивилна заштита и републичкиот секре-
тар за народна одбрана. 

Значката е со елипсоиден облик со големина 
28 х 22 мм., позлатена, лапидирана, со печен емајл 
— бела и црвена боза. 'Основата на значката е со 
втиснат правоаголник окружен со ловоров венец 
на чии врв е втисната црвена ѕвезда петокрака 
чии два. долни краци се втиснати во правоатолпа-
та основа и се допираат на штитот. Во средината 
на значката има штит IBO кој е изгравиран грбот 
на СР Македонија, околу штитот полукружно со 
печатни букви се испишани зборовите „Општ,она-
родна одбрана". Од десната страна на штитот е 
изгравиран симбол на припадник на невооружс-
ните сили, а од левата страна симбол на припад-
ник на вооружените сили на општонародната or -
брана. 

На добитниците на значката за општонародна 
одбрана, командантот на територијалната одбрана 
на Републиката, командантот на Републичкиот 
штаб за цивилна заштита и републичкиот секре-
тар за народна одбрана ги издаваат уверенијата. 

Член 7 
Од ставот 5 на членот 10 зборовите во поче-

токот на реченицата „Советот за народна одбрана 
на", се бришат. 

Член 8 

Во ставот 2 на членот 5 зборовите „Командан-
тот на Републичкиот штаб за територијална од-
брана" да се заменат со зборовите „Командантот 
на територијалната одбрана на Републиката". 

Член 9 

Оваа одлука влегува ,во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
СРМ". 

Претседател 
на Претседателството на СРМ. 

Благоја Талески, с. р. 

506. 
Врз основа на член 33 од Законот за електро-

стопанството („Службен весник на СРМ" бр. 10/78) 
и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, на седни-
цана одржана на 10. XI. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ 
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА ПРЕНОСОТ П, 
ПРАГОТ НА ДИСТРИБУЦИЈАТА 

1. Се дава согласност на Одлуката на Работ-
ничкиот совет на Сложената организација на здру-
жен труд за производство, пренесување и дистрибу-
ција на електрична енергија „Електростопанство на 
Македонија" — Скопје за зголемување на постој-
ните тарифни ставови за продажба на електрична 
енергија на прагот на преносот и прагот на дистри-
буцијата за 16%, сметано од 11. XI. 1983 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на СРМ". 

Број 23-1814/1 
10 ноември 1983 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

507. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 
алинеја 2 - и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 5 октомври 1983 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 16 од Правилникот за 
систематизација на работите и работните задачи, 
донесен од Работничкиот совет на Основната ор-
ганизација на здружениот труд Фабрика за доби-
точна храна во село Радобор, во состав на Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија" зо 
Битола на седницата одржана на 20 октомври 1982 
година во делот во КОЈ работното искуство за оп-
ределените работи и работни задачи е предвидено 
во траење подолго од времето пропишано во З а -
конот 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и 1во Основната организација ца зд-
ружениот труд Фабрика за добиточна храна во 
село Радобор на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на член 16 од Правилникот означеа 
во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за неговата законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспоре-
ниот Правилник се утврдени работите и работните 
задачи на работниците и условите за нивното вр-
шење. Меѓу другите услови, предвиден е и ус-
ловот работно искуство. Така, со член 16 за дирек-
торот на основната организација на здружениот 
труд, за раководителот на сметководство, финансо-
вата и комерцијалната служба е предвидено над 8 
години на работоводно работно место; на контер, 
самостоен референт за изработка на план и ана-
лиза, ш е ф по суровини и на референт за манипу-
лација и одржување на суровини над 3 години; ма-
гационер за суровини за работа на претоварната 
станица, финансов сметководител за сообразување 
на обврските и побарувањето, благајник, ликвида-
тор и на дактилооператор за лични доходи — по-
гонско сметководство над 2 години. 

Со член 7 став 1 од Законот за работните од-
носи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77 и 3/83) е 
предвидена можност работниците во означената 
организација на здружениот труд да го утврдат к 
работното искуство како посебен услов за заснова-
ње на работен однос за вршење определени работи 
и работни задачи. Според ставот 3 на истиот член, 
доколку работниците го предвидат работното иску-
ство како посебен услов, тоа за раководните и по 
сложеност и одговорност на нив слични работи и 
работни задачи не може да биде подолго од 6 го-
дини, а за другите помалку сложени работи и ра-
ботни задачи не подолго од 2! години. 

Со оглед на тоа што со член 16 од оспоре-
ниот Правилник работното искуство, како услов за 
засновање на работен однос за вршење на одделни 
работи и работни задачи е предвидено во траење 

подолго од 2 односно 6 години, Судот утврди дека 
оваа одредба, во означениот нејзин дел,^не е во 
согласност со член 7 од Законот за работните од-
носи. 

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

У. бр. 55/83 
5 октомври 1983 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

508. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Зако-
нот за основите на постапката пред Уставниот сул 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 13 октомври 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 62 став 3 од Статутот 
' на Основната организација на здружениот труд на 

мало, во состав на Работната организација „Охрид-
ска трговија" во Охрид, донесен од работниците 
на основната организација со референдум одржан 
на 12 март 1979 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување зако-
нитоста на Одлуката за усвојување на Предлогот 
за измени и дополнувања на самоуправни општи 
акти ДЕЛ. бр. 02-1224/4, донесена од Работничкиот 
совет на означената основна организација, на сед-
ницата одржана на 2 декември 1981 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на зд-
ружениот труд на мало во состав на Работната 
организација „Охридска трговија" во Охрид, на 
начин предвиден за објавување наѕ самоуправните 
општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола поведе постапка Пред Уставниот суд на Ма-
кедонија за оценување законитоста на самоуправ-
ните општи акти означени во точките 1 и 2 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, озна-
чените самоуправни општи акти не се во соглас-
ност со Законот и тоа: оспорената Одлука затоа 
што е донесена од работничкиот савет на основ-
ната организација, а не од работниците со рефе-
рендум, а член 62 став 3 од Статутот затоа што 
предвидува една третина од членовите на дисци-
плинската комисија да бидат претставници на оп-
штествената заедница. 

5. На седницата Судот утврди дека со оспо-
рената одлука што ја донел работничкиот совет 
на означената основна организација само се кон-
статира дека Предлог измените и дополнувањата 
на Самоуправната спогодба за здружување во ра-
ботната организација, на Статутот и на Правил-
никот за работните односи се усвоени на рефе-
рендум што се установува од записникот за рабо-
тата на избирачкиот одбор за референдумот одр-
ж а н на 11 ноември 1981 година. Поради тоа не е 
основан наводот во предлогот дека оспорената 
одлука е донесена од ненадлежен орган. 

Со член 62 од Статутот е предвиден составот 
на дисциплинската комисија. Според став 1 од 
овој член комисијата се состои од 5 члена, а спо-
ред став 3 една третина од членовите на комиси-
јата се избираат од листата што ја утврдува Со-
борот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината Охрид, по предлог од синдикатот. Со 
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означениот состав на дисциплинската комисија е 
пречекорена горната граница на членовите вон 
организацијата на здружениот труд, која според 
член 200 став 3 од Законот за здружениот труд, 
изнесува 1/4 од вкупниот број на членовите на 
комисијата. Поради тоа, Судот утврди дека оваа 
одредба од Статутот е спротивна на член 200 став 
3 од Законот за здружениот труд. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

307. 
Врз основа на член 16 ,од Општествениот до-

говор за висината ,на вкупните средства за одделни 
издатоци што можат да се надоместуваат од вкуп-
ниот приход односно приходот, Собранието на СР 
Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Републичката конференција на ССРНМ 
и Собранието на Стопанската комора на Македо-
нија донесуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТ-
ВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТ-
ВАТА ЗА ОДДЕЛНИ ИЗДАТОЦИ ШТО МОЖАТ 
ДА СЕ НАДОМЕСТУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИ-

ХОД ОДНОСНО ПРИХОДОТ 

Член 1 
Во Општествениот договор за висината на сред-

ствата за одделни издатоци што можат да се надо-
местуваат од вкупниот приход односно приходот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/83) во член 1 
зборовите: „општествено-политичките и другите оп-
штествени организации и здруженија на граѓаните'' 
се заменуваат со зборовите: „органите и организа-
циите на општествено-политичките заедници, оп-
штествено-политичките организации и другите оп-
штествени организации што користат општествени 
средства". 

Член 2 
Во член 4 алинеја 1 по зборовите: „квантите-

тот на стоки", се додаваат зборовите: „се занима-
ваат со застапување на странска фирми, вршат сер-
висирање на производи, вршат геолошки истражу-
вања, вршат истражувачко-развојни услуги, вршат 
научно-истражувачка работа". 

Во алинеја 2 по зборовите: „туристичко посре-
дување", се додаваат зборовите: „(образованието, 
науката, културата, здравствената и социјална заш-
тита и заедниците за осигурување на имоти и 
лица". 

Член 3 
Во членот 10 став 1 по зборовите: „народната 

одбрана" се става запирка и се додава зборот „без-
бедноста", по зборовите „на привремена работа во 
странство", се додаваат зборовите: „и со привре-
мено вработување на граѓани на СРМ во стран-
ство", а зборовите: „што се однесуваат на неоп-
ходното воспитување на децата и младината, ра-
ботата на социјалните работници и обезбедува-
њето на задолжително следење на организираните 
групи сезонски работници што привремено се вра-
ботуваат во странство", се бришат, а по зборовите 
„судските постапки", се додаваат зборовите: „што 
ги исплатуваат судовите, издатоците што се ис-
платуваат за спроведување на статистичките ис-
тражувања предвидени со програмите на статис-
тичките истражувања од интерес за целата зем-
ја, издатоците што се исплатуваат во врска со 
организирањето на XIV зимски олимписки игри 
во Сараево, издатоците што се исплатуваат во вр-
ска со преговорите со меѓународни финансиски 
институции со странски комерцијални банки и со 
влади на други држави заради добивање странска 
финансиска поддршка на југословенската програ-
ма за економска стабилизација". 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 104/83 
13 октомври 1983 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

Член 4 
Во членот 11 став 3 по зборовите: „овој дого-

вор" се додаваат зборовите: „пропишува обрасци 
и". 

Член 5 
Во членот 12 став 14зборовите по зборот: „про-

пишан" се бришат, а се додаваат зборовите: „од 
страна на Координациониот одбор". 

Член 6 
Во членот 13 став 1 по зборовите: „на Маке-

донија" се додаваат зборовите: „ги прилагодува 
пропишаните обрасци за ' автоматска обработка". 

Член 7 
Координациониот одбор да изготви пречистен 

аекст на Општествениот договор. 
Член 8 

Овој општествен договор влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари: 1983 година 

Потписници: 
1. За Собранието на СРМ, 

Александар Андоновски, ,с р. 
2. За Републичката конференција на ССРНМ, 

Илија Бошков, с. р 
3. За Сојузот на CM, 

д-р Синиша Спасов с. р. 
4 За Стопанската комора на Македонија, 

м-р Томислав Атанасовски, с. .р 

308. 
Врз основа на член 3 од Општествениот договор 

за висината на вкупните средства од одделни изда-
тоци што можат да се надоместуваат од вкупниот 
приход, односно приходот, Собранието на СР Маке-
донија, Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, Републичкава4 конференција на ССРНМ и 
Собранието на Стопанската комора на Македонија 
ги донесуваат следниве 

К В А Л И Ф И К А Ц И И 

ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ 
ШТО СЕ НАДОМЕСТУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИ-
ХОД ОДНОСНО ПРИХОДОТ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со овие к в а л и ф и к а ц и и се определува можната 

динамика на движењето на одделните издатоци што 
можат да се надоместуваат од вкупниот приход од-
носно приходот во 1983 година. 

Член 2 
Издатоците за дневници за службени патува-

ња, надоместоците на трошоците за службени па-
тувања, надоместоците за користење на сопствено 
патничко возило за службени цели, репрезентација, 
реклама и пропаганда, авторски хонорари и врше-
њето на повремени или привремени работи во 1983 
година ќе се извршуваат во висина утврдена со са-
моуправните општи акти односно општите акти на 
корисниците на општествени средства, под услах 
тие да не се поголеми од висината што се добива 
кога на вкупниот приход од тековниот пресметко-
вен период се приметат следните стапки во про-
мили (%0) 
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р Шифра и назив на дејност на 
' корисникот на општествени 

средства 

И з д а т о ц и з а : 
Дневни и Корист.''на Репрезента- Реклама и 
патни тро- сопствени иија пропаганда 

т о д и за автомобили 
службени за службени 
патувања цели 

Авторски Вршење на 
хонорари времени или 

привремени 
работи 

1 2 3 

1. 0101 Електростопанство 0,5584 
2 0102 Производство на јаглен 1,8016 
3 0106 Производство на железна 

руда 2,8897 
4 0107 Црна металургија 0,5203 
5 0108 Производство на руда 

на обоени метали 1,0644 
6. 0109 Производство на обоени 

метали 0,3194 
7. 0110 Преработка на обоени 

метали 2,4637 
8 0111 Производство на неметали 2,6148 
9. 0112 Преработка на неметали 2,1099 

10. 0113 Металопреработувачка 
дејност 3,8694 

11 0114 Машиноградба 6,1490 
12. 0115 'Производство на сообраќајни 

средства 3,0283 
13. 0117 Производство на елек-

трични машини и апарати 7,8808 
14 0118 Производство на хемиски 

производи 1,2659 
15. 0119 Преработка на хемиски 

производи 3,4016 
16. 0120 Производство на камен 

и песок 1,7215 
17. 0121 Производство на градежни 

материјали 1,5435 
18. 0122 Производство на режана 

граѓа 2,9326 
19. 0123 Производство на финални 

производи од дрво 3,1644 
20. 0124 Производство и преработка 

на хартија 1,1633 
21. 0125 Производство на граѓа и 

ткаенини 1,9720 
22. 0126 Производство на готови 

текстилни производи 3,4259 
23. 0127 Производство на кожа и 

крзно 1,8488 
24. 0128 Производство на кожни 

обувки и галантерија 3,6791 
25. 0129 Преработка на каучук 1,9109 
26. 0130 Производство на прехран-

бени производи 1,0554 
27. 0131 Производство на пијалаци 1,4528 
28. 0132 Производство на добиточна 

храна 0,4118 
29. 0133 Преработка на тутун 0,4314 
30. 0134 Графичка дејност 1,8180 
31. 0139 Производство на разно-

видни производи 6,6258 
32. 0201 Земјоделско производство 1,1386 
33. 0202 Земјоделски услуги '1,2765 
34. 0203 Рибарство 2,4974 
35. 0300 Шумарство 4,7654 
36. 0400 Водостопанство 1,4267 
37. 0501 Високоградба 1,3301 
38. 0502 Нискоградба и хидро-

градба 2,5451 
39. 0503 Инсталатерски и завршни 

работи 4,5897 
40. 0601 Железнички сообраќај 3,4054 
41. 0604 Воздушен сообраќај 23,5373 
42. 0605 Друмски сообраќај 30,2982 
43. 0606 Градски сообраќај 7,4967 
44. 0609 ПТТ услуги 3,9077 
45. 0701 Трговија на мало 0,8147 
46. 0702 Трговија на големо 1,1139 
47. 0703 Надворешна трговија 0,9802 
48. 0801 Угостителство 1,8468 
49. 0802 Туристичко посредување 2,5055 

4 5 6 7 8 

0,0023 0,0807 0,0745 0,0512 0,0527 
- 0,1005 0,0870 — 0,1260 

0,2205 0,0025 
0,0048 0,0188 0,1674 0,0106 0,1124 

0,0091 0,0982 0,1527 0,0096 0,0604 

- 0,0311 0,0270 - 0,1828 

0,0320 0,2070 0,6562 0,0660 0,0622 
0,0201 0,3395 0,3709 0,1000 0,1627 
0,1498 0,2529 0,3875 0,0444 0,4336 

0,0541 0,2633 0,3839 0,1250 0,0802 
0,0007 0,4468 0,5172 0,0062 0,1202 

0,1062 0,2728 0,4507 0,0347 0,1539 

0,2738 0,2537 0,2584 0,0416 0,0792 

0.0154 0,1278 0,2(154 0,0056 0,0872 

0,4430 0,2630 2,7189 0,0111 0,0589 

- 0,2391 0,2875 - 0,0589 

0,0730 0Д292 0,3444 0,1075 0,0376 

0,0123 0,4663 0,1584 - 0,0919 

0,0481 0,2726 1,9960 0,0099 0,1855 

0.1431 0,1592 0,1731 - 0,0452 

0Д412 0,2750 0,6620 0,0098 0,0656 

0,5112 0,2773 1,2755 0,0071 0,0894 

0,0580 0,2230 0,0931 - 0,0395 

0,4412 0,3806 0,3869 0,0070 0,0988 
- 0,1716 0,0869 — 0,3985 

0,0843 0,1026 0,4174 0,0023 0,3989 
0,0366 0,1806 0,0128 — 0,3267 

0,0353 0,0110 — 

0,0112 0,0844 0,0821 — 0,2282 
0,0137 0,3433 0,2032 0,6733 0,6224 

0,1909 0,4272 0,6181 ^ 0,0636 
0,0381 0,2004 0,1318 0,0521 4,7706 
0,0833 0,1354 0,1332 0,0145 0,6767 
0,0180 0,5374 1,1317 0,0129 — 

0,0331 0,3370 0,1549 0,0568 10,0829 
0,0210 0,6279 0,1221 0,0008 3,1800 
0,0016 1,1316 0,0766 0,0100 0,2181 

0,0136 0,1919 0,1241 О,03i05 0,4092 

0,2161 0,4460 0,3091 0,0535 1,3537 
— 0,0448 0,5235 0,0123 0,1822 
— 0,4850 1,0149 0,1641 0,3955 

0,0399 0,2629 0,1603 0,0083 0,2311 0,0399 
0,0673 0,0149 — 0,0006 

— 0,1373 0,0248 0,0150 0,1949 
0,0494 0,1367 0,1445 0,0093 0,2962 
0,0673 0,1643 0,2147 0,0175 0,1275 
0,0169 0,1683 0,0343 — 0,0253 
0,0105 0,1509 0,2364 0,4766 0,7897 

— 0,5782 1,744 — — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

50. 0901 Занаетчиски услуги и 
поправки 2,3350 0,1186 0,2595 0,1632 0,0750 0,3074 

51. 0902 Лични услуги 3,0344 — 0,3275 0,0517 — 0,9448 
52. 1001 Уредување на населби и 

простор 1,7669 — 0,3385 0,0136 — 0,0933 
53 1002 Станбена дејност 1,1282 0,0341 0,9230 0,0683 — 3,4273 
54. 1003 Комунални дејности 1,8234 0,0041 0,1780 0,2423 0,0174 0,3583 
55. 1101 Банки 0,4782 0.0005 1,2829 0,0719 0,0010 0,0232 
56. 1102 Осигурување имоти и лица 1,0201 — 0,1121 0,7952 — 1,4132 
57. 1103 Услуги во областа на 

прометот 1,5733 0,2210 0,2824 " 0,2225 0,0485 0,1587 
58. 1104 Проектирање и сродни 

услуги 6,9236 0,1238 0,2530 0,3245 0,9349 0,8194 
59. 1105 Геолошки истражувања 20,0115 6,0162 0,6712 0,2152 0,8727 4,9629 
60. 1106 Истражувачка развојна 

6,0162 0,6712 

работа 20,1372 0,1568 0,8137 0,9509 7,0686 2,4313 
61. 1109 Деловни услуги 12,7199 0,0751 0,7637 4,0300 1,3415 0,3606 
62. 1106 Истражување во општестве-

ните дејности 13,8648 — 0,3333 0,1621 4,2972 0,4864 
63. 1109 Услуги 24,0000 — 1,0660 — 384,8666 3,5667 
64. 1201 Образование 2,6979 0,0687 0,1280 0,0601 3,0081 1,3657 
65. 1202 Научно-истражувачка 

дејност 24,8645 1,0017 1,1709 О,ЗђОО 11,4642 2,5571 
бб 1203 Култура, уметност, 

информации 11,1460 0,3354 0,4466 '0,6867 23,9644 4,0151 
67. 1204 Физичка култура и спорт/ 7,9217 1,4868 1,0956 — 0,2782 2,3043 
68. 1301 Здравствена заштита 1,7112 0,0402 0,0925 0,0268 0,0357 0,3978 
69. 1302 Социјална заштита 2,4513 0,0766 0,2199 0,1589 0,0601 0,5.159 

Член 3 
Корисниците на општествени средства со ш и ф -

ра на дејност од областа 14 определените издато-
ци од членот 2 на овие к в а л и ф и к а ц и и , во 1983 
година ќе ги извршуваат во висина утврдена со 
своите акти под услов тие да не ги, надминуваат 
износите што се добиваат кога на извршувањето 
во претходната година ќе се применат следните 
норми: 

— издатоците за дневници за службени пату-
вања и надоместоците на трошоците за службени 
патувања да бележат побавен пораст за на јмалку 
12 индексни поени, а издатоците за реклама и 
пропаганда и за авторски хонорари најмалку 18 
индексни поени од порастот на вкупниот приход 
односно приходот; 

— надоместоците за користење на сопствено, 
патничко возило за службени цели можат да из- ' 
несуваат најмногу 70'%, издатоците за репрезен-
тација најмногу 50% и издатоците по основ на до-
говори за вршење на привремени или повремени 
работи најмногу до 90% од истите во претходната 
година. 

Член 4 
Корисниците на општествени средства кои имаат 

формирано работна заедница која не остварува 
вкупен приход, туку доход кој се состои од сред-
ства за лични доходи и заедничка потрошувачка, 

делот од определените издатоци кој се однесува 
за работната заедница го искажуваат во посебен 
образец ОИ Податоци за определени издатоци кој 
како составен дел на периодичната и завршната 
сметка на работната заедница го доставуваат до 
Службата на општественото книговодство. 

Член 5 
Овие к в а л и ф и к а ц и и ќе се применуваат за 

утврдување на висината на одделните издатоци 
кои се надоместуваат од вкупниот приход односно 
приходот според периодичните пресметки и заврш-
ната сметка за 1983 година, а ќе се објават во 
„Службен весник на СРМ". 

П о т п и с н и ц и ' 

ј. За Собранието на СРМ, 
Александар Андоновски, с. р. 

2. За Републичката конференција на GCPHM, 
Илија Бошков, с. р. 

3. За Сојузот на CM, 
д-р Синиша Спасов, с. р. 

4. За Стопанската комора на Македонија, 
м-р Томислав Атанасовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

309. 
Врз основа на член 116 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ" број 
10/83) и единствените критериуми за учество на 
корисниците на здравствена заштита во цената на 
одделни ,видови здравствени услуги при набавка 
на ортопедски помагала, протетички средства и 
лекови, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 25. X. 1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Заради поекономично и порационално троше-

ње ,на средствата за здравствена заштита, вклопу-
вање на Заедницата во стабилизационите мерки, 
со оваа одлука се утврдуваат здравствени услу-
ги за кои работните луѓе и граѓаните (корисни-
ци на здравствени услуги) во остварувањето на 
здравствената заштита учествуваат (партиципираат) 
во трошоците за користење на здравствена заштита. 
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Член 2 
Во ^сварувањето на здравствената заштита во 

здравствените организации, корисниците на здрав-
ствените услуги учествуваат (партиципираат) во 
трошоците и тоа за: 

1. издаден лек по рецепт, освен за оние ле-
кови за чија примена е потребна непосредна ин-
тервенција на стручен медицински работник, 20 
динари; 

2. здравствени услуги применети со цел за 
хируршки корекции на вродени недостатоци, 500/о 
од цената на услугата; 

3. абортуси за кои не постои медицинска ин-
дикација, 30% од цената на услугата плус матери-
јалните трошоци ги сносува целосно; 

4. чевли со протези, 40% од цената; 
5. ортопедски чевли, 50% од цената: 
6. ракавици, 40% од цената; 
7. сите видови чорапи, 50%) од цената; 
8. затеги, суспензориуми и појаси, 50.% од це-

ната; 
9. корсети и мидери, 50 % од цената; 
10. ортопедски влошки, 50% од цената; 
11. кожни капи, 50% од цената, 
12. сите видови оч,ил^ 50% од цената; 
13. слушни апарати стандардни, 20% од цената; 
14. забнопротетички помагала, 20%) од цената; 
15. вештачки дојки, 50% од цената; 
16. перика, 50% од цената; 
17. преглед ,при специјалист кога услугата не е 

неопходна, 80% од цената. 

Член 3 
Од партиципација се ослободуваат: 
1) лицата до ^шестгодишна возраст, корисници 

на постојана социјална помош и членови на нив-
ните потесни семејства, лица кои користат здрав-
ствена заштита преку Заедницата за вработување, 
лица кои остваруваат здравствена заштита преку 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Штип. 

Од партиципација за здравствени услуги од 
точка 2 до точка 18 се ослободуваат и тоа: 

1. децата и младината до 20 годишна возраст и 
лицата над 65 годишна возраст, ученици и студен-
ти, но, најмногу до 26 годишна возраст, корисници-
те на постој.ана социјална помош и членовите на 
потесните семејства, лица кои користат здравствена 
заштита преку Заедницата за вработување и Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, уживатели на пензии со заштитен 
додаток, инвалида од Л и III категорија кои чекаат 
вработување, учесници во НОВ и НО ДЕМ, BoeiH'n 
и мирнодопски инвалиди. 

Член 4 
За лицата ослободени од партиципацијата по 

издаден лек по рецепт, на рецептот се внесува ед-
но од контата 048321602 или 0483200403, а за децата 
до п е т г о д и ш н а возраст денот, месецот и годината 
Е а раѓањето. 

Сите рецепти по кои постои осноз од ослободу-
вањето од партиципацијата посебно се фактури -
раат, а со фактурата се прилагаат и рецептите. 

Член 5 
Средствата што ќе се реализираат од партици-

пацијата ,по оваа одлука посебно се искажуваат и 
се наменуваат за покривање на трошоците за ле-
карства. 

Член 6 
Со цел да се следи реализацијата на оваа од-

лука се формира комисија од 7 члена која се сос-
тои од: претставник на Општинскиот синдикат — 1, 
претставник на Социјалистичкиот сојуз — 1, прет-
ставници на Медицинскиот центар —2 и претстав-
ници на Заедницата — 3. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се применува од 1. XI 1983 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за учество на 
осигурените лица во трошоците при користење на 
здравствената заштита, број 04—6/10, донесена на 
29. IV. 1983 година. 

Број 04-8/14 
25 октомври 1983 година 

/Штип 
Претседател, 

Драган Димитровски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
- ДЕБАР 

310. 
Врз основа на член 16 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), Собрание-
то на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, на сед-
ницата одржана на 26. X. 1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - ДЕБАР ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите и тоа: придонес од доходот на органи-
зациите на здружен труд, придонес од личен доход 
од работен однос од стопанство и нестопанство, при-
донес од личен доход од земјоделска дејност, при-
донес од личен доход од самостојно вршење на сто-
панска дејност и придонес од личен доход од са-
мостојно вршење на нестопанска дејност и по тие 
пресметковни стапки се обезбедуваат средства на 
ОСИЗ за социјална заштита — Дебар. 

Член 2 
Досегашните пресметковни стапки на придоне-

сите се менуваат, а истите изнесуваат и тоа: 
1. придонес од доходот на работните органи-

зации, 0,38%, 
2. придонес од личен доход од работен од-

нос од стопанството, 0,35%, 
3. придонес од личен доход од нестопанство, 

0,35%, 
4. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, 0,25'%, 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, 0,10%, 
6. придонес од личен доход од самостојно вр -

шење на нестопанска дејност, 0,10%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на СРМ" и ќе 
се применува од 1. X. ,1983 година. 

Брод 03-40/1 
26 октомври 1983 година 

Дебар 
Претседател. 

Мухамед Равмановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

311. 
Врз основа на член 116 од Законот за здравс-

твена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) 
и член 199 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Охрид, 
Собранието на Општинската заедница на здравс-
твото и здравственото осигурување — Охрид, на 
седницата одржана на 26. X. 1883 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ПРИ КО-

РИСТЕЊЕ НА ЛЕКОВИ 

Член 1 
Корисниците на права од здравствена заштита: 

работници, работни луѓе, земјоделци и други ко-
рисници и членови на семејства за издаден лек по 
еден рецепт, освен за лековите за чија примена 
е потребна непосредна интервенција од стручен ме-
дицински работник, партиципираат (учествуваат) со 
по 20,00 динари. 

Член 2 
Висината на партиципацијата секоја година ќе 

се валоризира со просечното зголемување на цената 
на здравствената заштита. 

Член 3 
Од партиципација се ослободуваат: 
а) Корисници — работници и работни jiyfe: 
1. децата до 6 годишна возраст; 
2. корисн,иците на постојана социјална помош и 

членовите на нивните потесни семејства кои тие 
ги издржуваат; 

3. при користење на здравствена заштита како 
последица на несреќа на работа и професионални 
заболувања; 

4. невработените лица. 
б) Корисници — земјоделци и други: 
1. деца до 6 годишна возраст. 

Член 4 
Корисниците на лекови партиципацијата ќе ја 

плаќаат во аптеката која ќе го издаде лекот. 

Член 5 
Средствата што се наплатуваат од корисниците 

на здравствена заштита ша име партиципација се 
наменуваат за набавка на лекови. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. XI 1983 година 
и ќе се објави во „Службен В О Ј Н И К на СРМ". 

Бр. 03-4477 
26 октомври 1983 година 

Охрид 
Претседател. 

Јордан Цаноски, с. р. 

312. 
Врз основа на член 199 од Статутот на Опш-

тинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Охрид, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Охрид, на седницата одржана на 26. X. 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА (САН АДНОН А) СТАПКА ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА ^ П О К Р И Е Н И О Т ВИШОК НА РА-

СХОДИ ОД 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се укинува Одлуката за висината на посебна-

та (санациона) стапка за покривање на непокрие-
ниот вишок на расходи од 1982 година, донесена 
на седницата на Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
- Охрид од 12. VII. 1983 година, бр. 05-3010. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува важењето и применувањето на Одлуката од 
член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 03-4476 
26 октомври 1983 година 

Охрид 
Претседател. 

Јордан Цаноски, тс. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРАТОВО 

313. 
Врз основа на 'член 116 став 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83) и член 155 став 1 точќа 8 од Статутот на Оп-
штинската заедница за здравствена заштита, Кра-
тово, Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита - Кра-
тово, на заедничката седница на трите собори, одр-
жана на 4. XI. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА 

ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ 

Член 1 
Висината на учеството во трошоците при ко-

ристењето на издадените лекови, освен лековите 
за чија примена е потребна интервенција на стру-
чен здравствен работник, изнесува 20,00 динари по 
издаден лек препишан на рецепт и набавен во ап-
тека или друга здравствена работна организација, 
без оглед 'на цената на вредноста на издадениот 
лек. 

По исклучок од ова, ако препишаниот лек е под 
вредноста од 20,00 динари, лекот на осигуреникот 
му се издава со наплата на неговата вредност. 

Член 2 
Учество во трошоците од претходниот член на 

оваа одлука не плаќаат: 
— децата до шестгодишна возраст 
— корисниците на постојана социјал,на помош 

и чле,новите на нивните потесни семејства кои тие 
ги издржуваат, 

— при користење на здравствена заштита како 
последица на несреќа на работа и професионални 
заболувања, х 

— невработените лица. 

Член 3 
Висината на партиципацијата секоја година ќе 

се валоризира со просечното зголемување на цената 
на лековите. 

Член 4 

Оваа одлука влегува цо сила со објавувањето 
во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од денот на донесувањето. 

Бр. 3627/1 
4 ноември 1983 година 

Кратово 
Претседател, 

Атанас СТОЈМАНОВСКИ, с р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СВЕТИ НИКОЛЕ 

314. 
Врз основа на член 1 од Законот за начинот 

на располагање со вишоците на приходи на буџе-
тите на општествено-политичките заедници и со 
вишоцит,е на прихо,дите на самоуправните интерес-
ни заедници во 1983 година („Службен: лист на 
СФРЈ" број 76/82) и член 28 од Статутот на Опш-
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тинската самоуправна интересна заедница на кул-
турата — Св. Николе, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 26. X. Г983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТКОВ-
НА СТАПКА НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ЗДРУ-
ЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО РСИЗ НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за пресметковна стапка за здружу-
вање на 'средствата за остварување на програмата 
на Општинската СИЗ на културата и здружување 
на средствата во Републичката СИЗ на културата, 
број 1203-2 од 14. I. 1983 година во член 2 став 1 
точка 2 се менува и гласи: 

— „придонес од остварен доход во стопанство-
то, по стапка од 0,60%". 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. X. 1983 година. 

Број 1203-51 
27 октомври 1983 година 

Св. Николе 
Претседател. 

Панче Насков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

315. 
Врз основа на член 1 од Законот за начинот 

на располагање со вишоците од приходите на 
буџетите на општествено-политичките заедници и 
со вишоците на приходите на самоуправните ин-
тересни заедници во 1983 година („Ол. лист на 
СФРЈ", број 76/82) и член 25 став 4 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за образование и наука — Св. Николе, Собранието 
на Општинската заедница, на седницата одржана 
на 27. X. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСИЗ ЗА ОБРАЗО-
ВАНИЕ И НАУКА - СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1983 

ГОДИНА 

Член 1 

Bio Одлуката за утврдување на стапките на при-
.донесите за финансирање на дејноста на Општинс-
ката СИЗ за образование и наука на општината Св. 
Николе во 1983 година („Сл. весник на СРМ" број 
11/83) се врш-ат следните измени: 

1. Во член 2 став 1 точка 1, бројката „5,40%" се 
заменува со „5,20%". 

2. Во член 3 бројката „2,70%" се заменува со 
„2,60%". 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 октомври 1983 година. 

Број 0903-110 
31 октомври 1983 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Благој Николовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 1 

316. 
Врз основа на член 1 од Законот за начин,от на 

располагање со вишоците на приходите на буџети-
те на општествено-политичките заедници и со ви-
шоците на приходите на. самоуправните интересна 
заедници (,,Службен лист на С Ф Р Ј " број 76/82) и 
член 29 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката култура — Св. 
Николе, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 28. X. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

Член 1 
Се ослободуваат стопанските организации од 

плаќање на придонес од остварен доход на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница на ф и -
зичката култура — Св. Николе и за Републичката 
СИЗ на физичката култура и тоа: 

— од остварен доход од 'стопанството, по стап-
ка од 0,30%. 

Член 2 
Стопанските организации се ослободуваат од 

плаќање на придонес за месец ноември 1983 го-
дина. 

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

вувањето во „Службен весмик на СРМ", а ќе се 
применува за месец ноември 1983 година. 

Број 1101-57 
28 октомври 1983 година 

Св. Николе 
Претседател, 

Павле Саздов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

317. 

Врз основа на член 1 од Законот за начинот 
на располагањето со вишоците од приходите на 
буџетите на општествено-политичките заедници и 
со вишоците на приходите на самоуправните инте-
ресни заедници во 1983 година („Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 76/82), член 56 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност („Сл. вес-
ник на СРМ" бр. 13/78) и член 39 од Статутот на 
СИЗ за вработување на град Скопје, извршните 
одбори на СИЗ за вработување на општините: Га-
зи Баба, Карпош, ,Кисела Вода, Центар, Чаир и на 
Здружената заедница, на седницата одржана на 
ден 22. 11. 1983! година, донесоа 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 
ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1983 

ГОДИНА 

Член 1 

Придонесот за вработување за месеците ноем-
ври-декември 1983 година се намалува од 0,38% 
на 0,30%. 

Член 2 

Придонесот за вработување го уплатуваат ра-
ботниците и работодавачите-членови на СИЗ-от за 
вработување на град Скопје. 
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Член 3 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот за вработување е: 

— за работниците во основната организација 
и за работниците вработени ка ј работодавачот — 
личниот доход на 'работниците во кој се содржани 

придонесите и даноците што се плаќаат од лич-
ниот доход (бруто личен доход); и 

за работодавачот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавачот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработува-
ње се утврдува на 15'% (од вкупниот износ на да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во стран-
ство, уплатуваат придонес за вработување, според 
основицата што ја утврдува Републичката заедни-
ца за вработување. 

Член 4 

'За начинот ,на пресметувањето и уплатувањето 
на придонесот за вработување, се применуваат со-
одветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Облогот на наплатата на придонесот за вра-
ботување за работодавачите го врши надлежниот 
орпан за приходи на Собранието на општините. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува за месеците но-
ември и декември 1983 година. 

Член 6 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Број 02-5099 
22. ноември 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Петровска Васка, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
г:о тужбата на тужителот Сафет Џеладини од Скоп-
је, сега на привремена работа во Париз, а кој е зас-
тапував од полномошникот Салиха Џеладин од 
Скопје, против тужената Пирхан Ракипова од Скоп-
је, сега на привремена работа во Франција, со не-
познато место на живеење и непозната адреса. 
Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Пирхан Ракипов а да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена од објавување-
то на овој оглас или во истиот рок да ја достави 
СВОЈ ата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави, во рок од 30 де-
на, ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV. 
П. бр. 2955/83. (118) 

Во овој суд е заведен спор за сопственост на 
недвижен и подвижен имот по тужбата на тужите-
лот Бошковиќ Михајло од Скопје, ул. ,Никола Ру-
сински", кула V, влез I, стан 9, против тужената 
Даница Златкова од Скопје, ул. „Методија Митев-
ски", бр. 8, влез II, стан 17, населба Топаанско По-
ле, а сега привремено во Будва без позната адре-
са. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува тужената Даница Златкова од Ско-
пје да се јави во овој суд во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас или во истиот рок да ja 
достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави, во рокот од 30 
дена, ќе биде з а с т а п у в а а од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. 
бр. 2783/83. (122) 

Пред овој суд се води постапка за расправање 
оставината на пок. Драгутиновиќ Мито, бивш од 
с Трубарево, Скопје. Покрај другите учесници ка-
ко наследници се јавуваат и внуците на шок. Дра-
гутиновиќ Зоран, Драгутиновиќ Ратко и Драгути-
новиќ Милан кои се наоѓаат во Италија со не-
позната адреса на живеење, 

Се повикуваат Драгутиновиќ Зоран, Драгути-
новиќ Ратко и Драгутиновиќ Милан да се јават 
во овој суд во рок од 1-една година по објавува-
њето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достават својата сегашна адреса на живеење. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. 
бр 537/83. ' (124) 

Пред овој суд се води постапка за амортизаци-
ја на бланков чек бр. 16981966, по чековна карта 
бр. 2221748, издаден од Поштенската штедилница 
— Белград на име Велковски Ацко од Скопје, ул. 
,,Горѓи Војтех" бр. 27—б. Со овој оглас чекот се 
прогласува за загубен. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 29/83. (126) 

Ѓуриќ Момчило од Скопје со стан на ул. „Бла-
гој Стевковски" бр. 4/25 — Маџари — Скопје, под-
несе предлог до Општинскиот суд Скопје И за 
амортизација на чековна картичка, издадена од 
Љубљанска банка — Скопје под бр. 840-80-17-
901/74 и чекови со бр. 132995 заклучно со 133000, 
со предлог истите да бидат поништени бидејќи се 
загубени. 

Се повикува наоѓачот на чековната картичка и 
чековите да ги пријави на судот или, пак, ли-
цето кое ги држи чековите и чековната картичка 
да го пријават на судот. Доколку во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот никој 
не се пријави дека ги, има чековите и чековната 
картичка, или не стави приговор на предлогот за 
поништувањето на чековите, истите заедно со че-
ковната картичка ќе бидат поништени. 

Лицето должно за исплата на чековите од мо-
ментот на објавувањето на огласот или од оној мо-
мент кога на друг начин дознало за поведување 
на постапката за поништување на чековната кар-
тичка и чековите не може полноважно да ги ис-
полнува обврските по чековите ниту да ги пре-
несе, обнови, преправи, замени или издаде нови. 
Забраната трае до донесување правосилна одлука 
по барањето за поништување. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 38/82. (132) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Општинскиот суд во Битола го повикува Ж е -
жевски Лазар од с. Ѓавато, Битола, роден во 1883 
година, а наводно исчезнал во 1960 година во Ар-
гентина, во рок од ари месеци од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ" 
да се јави на овој суд, IBO колку е жив, како и 
секој оној што знае дека ова лице е живо. Во 
спротивно, по истекот на споменатиот рок, исчез-
натиот Ж у ж е в с к и Лазар ќе биде прогласен за 
умрен. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Битола, Р, бр. 455/83. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово по предлог 
на предлагачот Рецепи Абдилазис Рецеп од с. Теар-
це се води постапка за докажување смртта на лице . 
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то Рецепи Абдилазис, роден IBO текот на 1880 годи-
на во с. Теарце, а кој по кажувањето на предлага-
чот умрел на ден 4. IV. 1946 година во с. Теарце 
каде и е погребан во селските гробишта. 

Се повикува лицето Абдилазис Рецепи, во кол-
ку е жив, или било кој друг што знае нешто за 
него во рок од 20 дена по објавувањето на овој 
оглас да се јави во судот. Во спротивно судо,т ќе 
му постави привремен старател и ќе ја докаже 
неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 380/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост и владение по тужбата на тужи-
телката Глишовска Бо јка од Тетово, ул. „Г. Дел-
чев" бр. 31, против тужените Глишовска Рада и 
Борис, двајцата од село Блаце. 

Се повикува лицето Борис Глишовски од с. 
Блаце, а сега со непознато место на живеење, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово или пак 
да одреди свој полномошник кој ќе го застапува, 
се до окончувањето на постапката. Во спротивно 
ќе му се постави привремен старател преку Цен-
тарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 14060/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води 
постапка по тужбата на тужителката Менка вд. 
Костова Иванова од Тетово, ул. „Илинденска" бр 
64, против тужениот Стивен (Славко) Костов Го-
ровски од Тетово, а сега со непозната адреса во 
САД, за раскинување на договор за доживотна из-
дршка. 

Се повикува тужениот Стивен (Славко) Кос-
тов Геровски, да се јави пред судот во рок од ме-
сец дена од објавувањето на огласот или да од-
реди полномошник кој ќе ги штити неговите ин-
тереси пред судот. По истекот на овој рок ќе му 
биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1519/83. 

Пред Општинскиот1 суд во Тетово се води бра-
коразводна парница по тужбата на тужителката 
Михајлсмвиќ родена Илиевска Павлина од с. Са-
раќино, тетовско, против тужениот Ми^хај ловиќ Пет-
ков Воислав од с. Вратница, а сега со непозната 
(адреса во САД. 

Се повикува тужениот Михајловиќ Воислав 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот или да од-
реди свој полномошник кој ќе ' ги штити неговите 
интереси пред судот. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за 
социјални работи во. Теново. 

Од Општинскиот суд BIO Тетово, П. бр. 989/83. 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Мех-
меди Мугбил е од Тетово се води постапка за ут-
врдување, односно докажување смртта на сега 
покојниот Максути Амет, бивш од Тетово, кој по 
кажувањето на предлагачката и свидетелите ум-
рел во село Теарце во месец ноември 1943 година 

Се повикува лицето Максути Амет, во колку е 
жив, или некој друг кој знае за неговиот живот 
да го извести за тоа судот. Во спротивно судот, 
по објавувањето на огласот, ќе ја докаже неговата 
смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 636/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за зголемување на издршка по тужбата на 
малолетната Стојна Рајовска од Тетово, застапу-
ва на од законскиот застапник Вера Рајовска од 
Тетово, а против тужениот Стојан Рајовски од се-
ло Кучевиште, Скопско, сега со непозната адреса 
во Германија. 

Се повикува тужениот Стојан Рајовски да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот или да одреди 
свој полномошник. 

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе 
му биде поставен привремен старател кој е го за-
стапува до окончувањето! на постапката. 4 

Од Општинскиот суд во Тетово/ П. бр. 903/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог 
на предлагачот Азири Изаир Шабан од с. Бого-
виње се води постапка за докажување смртта на 
лицето Ибиши Исмаилов Шабан, бивш од с. Бо-
говиње, кој според кажувањето на предлагачот 
умрел на неутврден ден и месец пред пролетта 
.1931 година во с. Боговиње каде е и погребан. 

Се повикува лицето Ибиши Исмаилов Шабан, 
БО колку е жив, или некој друг КОЈ знае нешто за 
него во рок од 20 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во овој суд. Bto спротивно судот ќе му 
постави привремен старател и ќе за докаже не-
говата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 315/83 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка по предлог на предлагачот Адеми Адем од 
Тетово, ул. „Ѓоце Стојчевски" бр. 2, за докажу-
вање смртта на Зеќири Хуриша, бивпѓа од Тетово, 
а живеела на ул. „Ѓоце Стојчевски" бр. 2, ко ј а 
по кажувањето на предлагачот умрела на ден 
Ј. X. 1945 година во Тетово каде и била потребана. 

Се повикува Зеќири Хуриша, во колку е жива, 
или некој друг кој знае за неа да го извести судот 
во рок од 20 дена од објавувањето на огласот. Во 
спротивно судот ќе и постави привремен старател 
и ќе ја докаже нејзината смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 563/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка но предлог на предлагачите М а -
злами Шаќир и други од с. Шемшево, против про,-
тивниците Мазлами Р е ф и к и други од истото село, 
за физичка делба. 

Се повикува Мазлами Р е ф и к од с. Шемшево, 
а сега со непозната адреса, да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот или да постави свој полномошник 
кој ќе ги штити неговите права и интереси. Во 
спротивно ќе му биде одреден привремен стара-
тел од Центарот за социјални работи — Тетово^ 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВИС. бр. 506/83. 

. ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Општинскиот суд во Прилеп по пред-

лог на предлагачот Трајаноска Слободанка од При-
леп, ул. „Борис Кидрич" бр. 12 е покрената пос-
тапка за прогласување за умрено лицето Тра-
јаноски Славе од Прилеп, роден 1947 година, вра-
ботен во РО „Пелагонија-турист" — Прилеп. Ова 
се бара од причини што истиот во месец декем-
ври 1981 година заминал на пат со товарно вози-
ло од „Пелагонија-турист" — Прилеп да превезе 
стока за Ирак. На враќање оттаму се утоварил 
во грчки брод со кој требало да се истовари во 
грчкото пристаниште во градот Волос. На ден 
2. I. 1982 година по еден час возење со бродот 
пред да пристигне во пристаништето скокнал од 
бродот. По неговото с к о к а л е бродот бил укотвен и 
е извршено пребарување, но исчезнатиот не бил 
пронајден. 

Поради тоа се повикува исчезнатото лице 
Трајановски Славе, во колку е жив, како и секое 
лице што знае за неговиот живот да се јави во 
судот во рок од три месеци од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ". Во спро-
тивно, по истекот на рокот, исчезнатото лице ќе 
се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 446/83. 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 228 од 9. VIII. 1982 година, на ре-
лнотарска влошка бр. 14 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ООИЗ за1 општествена заштита на де-
цата — Струга со следните податоци": Заедницата 
ќ е ја застапува К остој ниноски Анастас, секретар, 
-без ограничување. t 

Му престанува овластувањето на Илија Ќ у ш -
коски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
^бр. 228/82. ,(259) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 4,1/79 од 9. VIII. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 31 за запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Општинската заедница за образование 
и наука — Струга со следните податоци: Заедни-
цата ќе ја застапува Анастас Костајниноски, сек-
ретар на СИЗ, без ограничување. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Никола Наумовски. -

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 41/79. (260) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 185 од 16. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка1 бр. Id ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО Историски архив — Битола, со ц. о. 
со следните податоци: Историскиот 'архив — Би-
тола ќе го застапува Александар Крстевски, дирек-
тор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 185/83. (263) 

Окружниот стопански суд ЕО Битола со реше-
нието Фи. бр. 41 од 15. II. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 5 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Самоуправната интересна заедница -на ста-
нувањето — Крушево, со ц. о. со следните пода-
тоци: Заедницата ќе ја застапува Петар Иванов-
ски, претседател на Собранието на СИЗ на ста-
нувањето, без ограничување. 

Ѓорѓи Стојчески, секретар, без ограничување, 
ј а застапува Заедницата пред органите, судовите 
и другите правни лица. 

Му престанува овластувањето на Ж и в к о Та-
лески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 41/83. (264) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 183 од 11. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 4 ј а ' з а п и ш а во судскиот регис-
тар промената на л,ицето овластено за застапува-
ње на Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп, со 
ц. о. со следните податоци: Гимназијата ќе ја зас-
тапува Трајкоска Виолета, в. д. директор, со нео-
гр-аничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на ѓорѓиоски 
Димитар. 

Од ' Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 183/83. (266) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 174 од 10. V. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 411 за запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Заводот за унапредување на претшкол-
ското и основното образование и воспитување — 
Прилеп, со ц. о. со следните податоци: Работната 
организација ќе ја застапува Димитар ѓорѓиоски, 
индивидуален работоводен орган, со' неограничени 
овластувања. ^ 

Му престанува овластувањето на Веселин Пет-
коски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр.174/83. (2.66) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 62 од 5. III. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 141 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата РО за згрижување 
и воспитание „8 Март" Струга, со ц. о. со следните 
податоци: Комбинираната детска установа „8 Март" 
— Струга ја менува фирмата и истата ќе гласи: 
Работна организација за згрижување и воспита-
ние „8 Март", Струга, со ц. о. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 62/83. ' (267) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 100 од 24. III. 1983 -година, на регис-
тарска влошка бр. 93 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за патишта 
— Струга, со ц. о. 

Основни дејности.: 140213. 
Членовите на Заедницата преку своите деле-

гати во самоуправните органи на Заедницата ги 
вршат следните работи: 

— донесуваат самоуправни спогодби за основа-
ње на облици на самоуправно интересно здружу-
вање; 

— донесуваат статут; 
— управуваат со локалните и другите патиш-

та и ули,ци; 
— ја утврдуваат и остваруваат политиката и 

мерките за развој, одржување, заштита и корис-
тење на локалните и другите патишта и улици; 

— донесуваат самоуправни спогодби за осно-
вите на долгорочните планови и програми за одр-
жување, користење и развој на патната мрежа; 

— донесуваат долгорочни, среднорочни и го-
дишни планови ,и програми и се грижат за нивно-
то извршување; 

— утврдуваат основи за изворите на потреб-
ните средства и мерки за нивното остварување, 

— во согласност со Собранието на општината 
Струга, ја ,утврдуваат висината на надоместоците 
за употреба на патиштата што се плаќаат за друм-
ските запрежни зозила; 

— в о согласност со Собранието на општината 
Струга, ја утврдуваат висината на надоместоците 
за поставување натписи и реклами во појасот на 
локалните патишта и улици; 

— одлучуваат за воведување плаќање надо-
местоци за вонреден превоз на локалните патиш-
та и улици, како и за висината на надоместокот; 

— одлучуваат за воведување на опсебни надо-
местоци за употреба на локалните и другите па-
тишта и улици или нивните објекти, како и за 
висината на тие средства; 

— одлучуваат за воведувањето плаќање на на-
доместоци за штетите сторени на локалните и дру-
гите патишта и улици, како и на нивните објекти; 

— одлучуваат за одржување; реконструкција 
и изградба на локалните м другите патишта и 
улици; 

— ги донесуваат едногодишните и повеќего-
дишните програми а изградба, реконструкција и 
одржување на локалните и другите патишта и 
улици; 

— вршат работи на инвеститор за изградба и 
реконструкција на јавните патишта; 

— работите на заштитата на јавните патишта 
ги доверуваат на организација за одржување на 
патиштата, или организација на здружен труд ос-
пособена за вршење на тие работи. 

— организираат изработка на студии и проек-
ти во областа. на локалните и другите патишта и 
улици; 
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— во согласност со Собраниет-о на општината 
Струга ги утврдуваат локалните патишта на по-
драчјето на општината; 

— одлучуваат по прашањата од општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита во 
оолаѓста на локалните и другите патишта и улици, 

— иреку организација на која и се доверува 
одржувањето организира водење евиденција за тех-
ничките и другите податоци за локалните и дру-
гите патишта и улици; 

— вршат и други работи определени со зако-
нот остваруваат заеднички интереси утврдени со 
Самоуправната спогодба и Статутот на Заедни-
цата. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има целосни овластувања. 

Заедницата одговара за своите обврски со сред-
ствата со кои располага, согласно чл. 5 од Само-
управната спогодба за основање на СИЗ. 

Лефтер Даути, претседател на ОСИЗ за па-
тишта — Струга ќе ја застапува Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 100/83 (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 922 од 31. VIII. 1983 година, на реги-
старска влошка 'бр . 2-1026-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на Елек-
тротехничката монтажно-иксталатерска . задруга 
„Електро-Скопје" Ц. О., Скопје, населба Козле, 
кула 13 со следните податоци: Досегашното седиш-
те на Е л биротехничката монтажно-иисталатерска 
задруга „Електроскопје", населба Козле, кула 13, 
Ц. О., Скопје се менува и во иднина ќе гласи' 
Електротехничка монтажно-иисталатерска задруга 
„Електроскопје", Ц. О. — Скопје, ул. „Јужна ин-
дустриска зона" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 922/83. (396) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 848 од 28. VII. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1851-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Сингелиќ", Р. О. од село 
Сингелиќ, Скопје. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување во земјоделската задруга од 
15. V. 1982 година, заклучена помеѓу 17 земјоделски 
производители. 

Основни дејности: по лј одел ство, градинарство, 
овоштарство со производство на овошни садници, 
лозарство со производство на лозови садници, сто-
чарство, собирање на лековити растенија, шумски 
плодови, печурки и цвеќе "и давање на земјодел-
ски услуги. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските сторени во правниот промет одговара со 
сите свои средства. За обврските -на задругата од-
говараат супсидијарно и основачите односно не ј -
зините членови до износот од 2.000,00 динари за 
секоја обврска. 

Задругата ќе ја застапува Ибиши Сами, в.д. 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 848/83. (359) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 273 од 12. IX. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 8 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на РО Музичко училиште со ц.о. — Битола 
со следните податоци: Музичкото училиште во Б и -
тола ќе го застапува Кузев Јонче, в.д: директор, 
со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Стојановски 
Димче. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 273/83. (374) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 929 од 7. IX. 1983 година, ^ а реги-
старска влошка бр. 1-1631-5-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО за основно воспитание и обра-
зование „Илинден", ООЗТ ОУ „Живко Бра јков -
ски" — Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бб со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Тагасов-
ски Петар, директор, а се запишува новиот зас-
тапник Пеева Танка, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 929/83. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 827 од 19. VII. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1846-0-0-0 го запиша чао суд -
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежната занаетчиска задруга „Кровомонт", Ц. 
О. Скопје. 

Задругата е основана со самоуправна спогодба 
за здружување во задругата од 20. III. 1983 го-
дина, заклучена помеѓу задругарите: Милошевиќ 
Драгиша, Трајчевски Властимир, Крстевски Борис, 
Зекир Асан и Богдан Ангеловски, сите од Скопје. 

Основни дејности: ѕидаро-фасадерски, покривач-
ки и изолатерсќи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица 
задругата одговара со сите свои средства. За обвр-
ските на задругата емчат и задругарите до висо-
чина на здружениот влог од 3.000,00 динари за 
секоја обврска. 

Задругата ќе ја застапува Милошевиќ Драги-
ша, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 827/83. (358) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 278 од 19. IX. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 8 ја запиша во судскиот ре-
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Инвалидското одморалиште „Сутјеска" 
со ц.о. — Охрид со следните податоци: Инвалид-
ското одморалиште во Охрид ќе го застапува Ва-
сил Каревски, в. д. директор, со неогранечени ов-
ластувања. 

Му престанува овластувањето на Чингоскч 
Крсте. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 278/83. (375) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 270 од 5. IX. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 77 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената ,на лицето овластено за заста-
пување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за водостопанство — Охрид со следните 
податоци: Општинската самоуправна интересна за -
едница за водостопанство — Охрид ќе ја застапу-
ва Костадин Цветаноски, овластено лице, без ог-
раничување. 

Му престанува овластувањето на досегашниот 
застапник Димче Стефановски, овластено лице на 
ОСИЗ за водостопанство — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 270/83. (376) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 78 од 16. III. 1982 година, на реги-
старска влошка бр. 622 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на дејноста и промената на ов-
ластеното лице на РО Центар за средно образова-
ние ,,НИКЈО Нестор" со џ,о. — Струга со следните 
податоци: Центарот за средно образование „Нико 
Нестор" — Струга ја менува дејноста и истата ќе 
гласи: 
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Основна дејност: 120122 — образовно-воспитна 
д еј ност, средно насочено образование. 

VL престанува овластувањето на Милеска Цве-
та. 

Име на лицето овластено за застапување. Јан-
коски Драган, колегијален работоводен орган, со 
неогра-ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 78/82. (377) 

застапување на Самоуправната интересна заедница 
за старосно осигурување на земјоделците на оп-
штината Карпош — Скопје со Ц. О., ул. „Кочо 
Рацин" бр. 91 со следните податоци. Се брише досе-
гашниот застапник Киро Ефремов, секретар, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник 
Прим. д-р Илија Кувенџиев, секретар, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 819/83. (351) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 241 од 28. VII. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 584 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста,пу-
вање на Центарот за информации — Струга со 
следните податоци: Центарот за информации во 
Струга ќе го застапува Ристо Тодоровски, директор, 
со полни овластувања 

Му престанува овластувањето на 'Ристоски Ѓуро. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 

бр. 241/83. (378) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 253 од 31. VIII. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 50 го запиша во судскиот ре-
гистар престанокот на ОЗТ ХТУЦ „Борка Талески" 
— Прилеп со следните по даноци: Престана со ра-
бота и се брише во судскиот регистар Хемиско-тех-
нолошкиот училишен центар „Борка Талески" — 
Прилеп поради здружување со Тутун,ското училиш-
те „НХ О. Чопела" — Прилеп и Земјоделското учи-
лиште со практична обука „К. Ј. Питу", с. Славеј 
и се организира и конституира нова работна орга-
низација Земјоделско-прехранбен, тутунски учили-
шен центар „НХ Орде Чопела" — Прилеп, р. в. 657. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 253/83. (379) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 8И7 од 8. VII. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1446-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за старосно осигурување на земјоделците на оп-
штината Кисела Вода — Скопје со Ц. О., ул. „Кочо 
Рацин" бр. 91 со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Киро Ефремов, секретар, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник 
Прим. д-р Илија Кувенџиев, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окрултиот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 817/83. (352) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 723 од 27. VII. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1698-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Земјоделската за-
друга „Скопје производ" Р. О. — село Бунарџик со 
следните податоци: Земјоделската задруга „Скоп-
је производ", Р. О. — село Бунарџик, Скопје пре-
стана со својата работа поради здружување со 
Работната организација „Мишелук" од Нови Сад. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 723/83. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 820 од 8. VII. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1494-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за старосни осигурување на земјоделците на опш-
тината Гази Баба — Скопје ^со Ц. О., ул. „Кочо 
Рацин" бр. 91 — Скопје со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Киро Ефремов, сек-
ретар, без ограничување, а се запишува новиот за-
стапник Прим. д-р Илија Кувенџиев, секретар, без 
ограничување. 

Од Окрулшиот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 820/83. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 854 од 29. III. 1983 година, на реги-
старска влошка бр. 2-46-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Илинден", 
Р. О. — село Петровец со следните податоци: Досе-
гашниот застапник на задругата Лалиќ Драгутин, 
в.д. директор, се брише од судскиот регистар, а на 
негово место се запишува Манолев Кирил, ди-
ректор, без ограничување, како нов застапник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 854/83. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 818 од 8. VII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1444-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за ста,росно осигурување на земјоделците на општи-
ната Чаир — Скопје со Ц. О., ул. „Кочо Рацин" бр. 
91 — Скопје со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Киро Ефремов, секретар, без ог-
раничување, а се запишува новиот застапник прим. 
д-р Илија Кувенџиев, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 818/84. (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр'. 819 од 8. VII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1445-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 921 од 31. VIII. 1983 година, на 
регистарска влошка бр. 2-1637-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Градежно-занаетчиската задру-' 
га „Китка" — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бб 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Б о б а н о в с к а Борида, в.д. директор, без ог-
раничување, а се запишува новиот застапник Де-
лов Јован, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 921/83. (355) 

ЗАГУБЕНИ1, ПЕЧАТИ 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Сла-
вија" увоз-извоз, продавница бр. 117, Скопје", се 
огласува за неважен. (7980) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О 
У. ,.Кирил и Методи" — Берово на име Трајчев-
ска Милица, с. Владимирово, Берово. (7571) 

Свидетелство за II клас гимназија на име Тра ј -
чевска Милица, с. Владимирово, Берово. (7572) 

Свидетелство за III клас, издадено од Училиш-
тето „Коле Неделковски", Титов Велес на име Те-
мишова Пенка, ул. „Енгелоова" бр. 4, Титов Велес. 

Книшка за повластено патување бр. 143727, из-
.дадена од Општина Струга на име Ида Нафис, 
с. Делогожда, Струга. (7879) 

Чековна карта бр. 21-10-011279572, издадена од 
Привредна банка — Сарај ево на име Јованк/а Бр -
заковска, Скопје. (7884) 

Пасош бр. 18749, издаден од Каиро — Египет 
- па име Ибрахим Сами, Скопје. (7885) 

Воена книшка на име Абдирезак Исмаили, ул. 
,.В. Тоска" бр. 168, Тетово, (7911) 

Воена книшка на име Раметула Садики, с. 
Боговиње, Тетово. (7922) 

Воена книшка, издадена од Загреб на име 
Ж е љ к о Форуглаш, Загреб. (7934) 

Воена книшка, издадена од Панчево на име 
Петров Бошко, ул. „11 Октомври" бр. 2/16, Ти-
тов Велес. (7966) 

Воена книшка на име Трифчо Панаотов, ул. 
„П. Гули" бр. 3, Штип. " (7979^ 

Лична карта на име Миџаит Дурмиши, с. Че-
лопек, Тетово. (8007) 

Сообраќајна дозвола за трактор — приколка 
на име Миџаит Дурмиши, с. Челопек, Тетово. (8008) 

Возачка дозвола на име Миџаит Дурмиши, с. 
Челопек, Тетово. (8009) 

Сообраќајна дозвола на име Ѓоре Манов, 
ул. „Ѓ Петров" бр. 11, Штип. (8012) 

Цертификат бр. 0208906 во износ од 99.500,00 
динари на име Душка Кодевска, ул. „Катланов-
ска" бр. 30, нас. Сингелиќ, Скопје. (8086) 

Цертификат бр. 0208906 во износ од 29.500,00 
динари на име Душка Кодевска, Скопје. (8087) 

Воена книшка бр. АШ ,063710 на име Јован 
Трајковиќ, с. Сирково, Кавадарци. (8112) 

Чек 3pi исплата на личен доход во износ од 
12.772,00 динари, издаден од ООУР „Југомонт" — 
Скопје на 27. X. 1983 година, бр. на штедна книшка 
4000-01-02868-3 при Инвест банка — Београд — 
Деловна единица, Скопје на име Ж и в к о Петков-
ски, с. Руѓинци, Куманово. (8133) 

Здравствена легитимација на име Алтана Ис-
маиловска, Куманово. (63) 

Здравствена легитимација riа име Емил Исма-
иловски, Куманово. (64) 

Здравствена легитимација на име Воислав Ми-
товски, Куманово. (65) 

Здравствена легитимација на име Гани Рама-
дани, Куманово. i(66) 

Свидетелство за III година на ике Томислав 
Спасовски, Куманово. (67) 

Здравствена легитимација, на име Џемали Ше-
наси, Куманово. .(68) 

Здравствена легитимација на име Стамена Сто-
левска, Куманово. (69) 

Диплома на име Керим Бајрами, Куманово. 
(70) 

Здравствена легитимација на име З у љ ф и Б а ј -
рами, Куманово. (71) 

Диплома на име Идајете Аљиу, Куманово. (72) 
Свидетелство на име Јадранка Давидовиќ, К у -

маново. (73) 
Диплома на име Агим Селими, Куманово. (74) 
Здравствена легитимација на име Адем Б а ј р а -

ми, Куманово. (75) 
Свидетелство на име Јосип Пауновски, К у -

маново. (76) 

Здравствена легитимација на име-Невенка Спа-
сова,' Кратово. (77) 

Свидетелство за VIII одделение на име Никола 
Радивој евиќ, Куманово. (78) 

Свидетелство за I година на име Снежана То-
дорова, с. Босилово, Т. Велес. (79) 

Свидетелства за II и III година на име Снежа-
на Гаџирова, с. Босилово, Титов Велес. (80) 

Лична карта на име Каменко Николовски, Ти-
тов Велес. (81) 

Свидетелство за IV одделение на име Анте 
Стефанов, Титов Велес. . (82) 

Работна книшка на име Војко Мициќ, Скопје. 
Воена книшка на име Лазо Цветковски, с. 

Коњари, Скопје. (84) 
Воена книшка на име Добре Андоновски, Скоп-

је, (85) 
Ученичка книшка на име Валентина М. Б л а -

жевска, с. Раштак, Ск-опје. (86) 
Индекс бр. 4528, издаден од градежниот ф а к у л -

тет — Скопје на име Абдул Керим, Скопје. (87) 
Индекс бр. 4531, издаден од Градежниот ф а -

култет — Скопје на име Касим Фадил Калиф, 
Скопје. (88) 

Индекс бр. 4537, издаден од Градежниот ф а -
култет — Скопје на име Беџет Хусеин, Скопје. 

Воена книшка на име Благоја Богданоски, 
Скопје. (90) 

Работна книшка на име Димитар Пановски, 
Битола. (91) 

Работна книшка на име Тра јан Ангелевски, 
Битола. (92) 

Работна книшка на име Виолета ѓорѓиевска, 
Битола. (93) 

Работна книшка на име Видан Митрески, П р и -
леп. (94) 

Свидетелство за I и II година на име Санија 
Џигал, с. Десово. Прилеп. (95) 

Свидетелство за VI одделение на име Сашо 
Ристески, Прилеп. (96) 

Свидетелство на име Томе Ангелески, Прилеп. 
(97) 

Свидетелство на име Слободан Ристески, При-
леп, (198) 

Свидетелство за VI одделение на име Севдија 
Велиоска, Прилеп. (99) 

Лична карта на име Славе Димовски, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Адем 

Ајдароски, Прилеп. (101) 
Лична карта на име Велика Ангелова, Прилеп. 
Свидетелство на име Киро Зајкоски, Прилеп. 
Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 

Бимов, Прилеп. (104) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ѓунер 

Ибраимоски, Прилеп. (105) 
Здравствена легитимација на име ѓурѓа Б и -

коска, Прилеп. (106) 
Здравствена легитимација на име ѓорѓија 

Стојчески, Прилеп (107) 
Свидетелство за III клас на име Славка Сто-

јанова, Прилеп. (108) 
Индекс на име Зора Слабенкоска, Прилеп. (109) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вален-

тина Трајковска, Прилеп. (НО) 
Работна книшка на име Илија Спиркоски, 

Прилеп. (113) 
Свидетелство за VIII одделение на име Б л а -

гоја Иваноски, Прилеп (114) 
Лична карта на име Влатко Ристески, Прилеп. 
Свидетелство на име Добре Јованоски, Прилеп. 
Свидетелство за IV одделение на име Спасија 

Пашоска, Прилеп. (118) 
Работна книшка на име Јунус Садикоски, При-

леп. (119) 
Свидетелство за IV одделение на име Јани Бо-

гоески, Прилеп. (120) 
Свидетелство за VIII одделение на име Менсур 

Ала, Струга. (Ii2il) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Амди 

Љазари, Струга. (122) 
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Свидетелство за I година на име Тони Тонев, 
Титов Велес. (123) 

Свидетелство за IV одделение на име Бериша 
Зекир, с. Г. Врановци, Титов Велес. (124) 

Работна книшка на име Зеј,нелов Ружди, Ти-
тов Велес (125) 

Свидетелства за I и II година на име Горанчо 
Ристовски, Титов Велес. (126) 

Свидетелство на име Марина Симонова, Титов 
Велес. (127) 

Уверение за в. к. работник на име Петко Рис-
товски, Кавадарци. (128) 

Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение 
на име Мифтари Шемседин, Тетово. (129) 

Свидетелство за IV одделение на име Имер 
Мемиши, Тетово. (130) 

Свидетелство за VIII одделение и работна 
книшка на име Мирјана Стефческа, Тетово. (131-132) 

Лична карта и здравствена легитимации на име 
Менка СТОЈ медиовска, Тетово. (133—134) 

Работна книшка на име Маринка Радеска, Те-
тово. (135) 

Лична карта на име Рецеп Имери, Тетово. (136) 
Свидетелства за I, II, III и IV година и дип-

лома на име Исак Азизи, Тетово. (138) 
Здравствена легитимација на име Крсте Симо-

носки, Тетово. (139) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фејтула Исмаили, Тетово. (142) 
Здравствена легитимација ,на име Веби Џемаи-

ли, Тетово. (143) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Byjap Идризи, Тетово. (144) 
Здравствена легитимација на име Радизе Иља-

зи, Тетово. (145) 
Здравстве,на легитимација на име Назми Иља-

зи, Тетово. (146) 
Здравствена легитимација на име Кенан Ади-

ли, Тетово. " (147) 
Диплома на име Сакип Адеми, Тетово. (148) 
Здравствена легитимација на име Џелал Рама-

дани, Тетово. (149) 
Свидетелство за I година на име Шемседин 

Мифтари, Тетово. (150) 
Свидетелство на име Неби Велии, Тетово. (151) 
Свидетелство на име Даут Камили, Тетово. 
Ученичка книшка на име Надија Селимани. 

Тетово. (153) 
(Свидетелство за VIII одделение на име Ќамил 

Камили, Тетово. (154) 
Здравствена легитимација на име Ирфет Идри-

зи, Тетово. (155) 
Лична карта на име Феми Даути, Тетово. (156) 
Свидетелство за V одделение на име Осман 

Бафтијари , Тетово. (157) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нејази Бекири, Тетово. (158) 
Здравствена легитимација на име Сами Јусуфи, 

Тетово. (159) 
Лична карта на име Енве,р С е ф у л а и , Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Тахир 

Мамути, Гостивар. (161) 
Свидетелство на име Оруз Куртоски, Гостивар. 
Свидетелство за VI одделение на име Абдулна-

сер Шабани, Гостивар. (/163) 
Свидетелство за VIII одделение на иоде Бедри 

Зеќири, Гостивар. (164) 
Свидетелство за IV одделение на име Исман 

Јанузи, Гостивар. (165) 
Уверение на име Бардил Хасипи, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Џема-

ледин Ислами, Гостивар. (167) 
Лична карта на име Џулије Алили, Гостивар. 
(Свидетелство за VIII одделение на име З у л ф и 

Алиу, Гостивар. , , )(169) 
Свидетелство за VIII одделение на име Иса Си-

нани, Гостивар. (170) 
Здравствена легитимација на име Невенк-а Сто-

јанова, Штип. (171) 
Здравствена легитимација на име Ниметула 

Исмаил, Скопје. (172) 
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Диплома за завршен испит на име Башим Џе-
ладини, Куманово. (173) 

Диплома за завршен испит на име Џеват Саити, 
Куманово. (174) 

Воена книшка на име Селимовиќ Идриз, Скоп-
је. (175) 

Диплома на име Нехат Алими, Куманово. (176) 
Диплома на име Р у ж д и Алили, Куманово. (177) 
Здравствена легитимација на име Мил03а Сми-

левски, Куманово. (178) 
Работна книшка на име Слаѓана Смаилковиќ, 

Куманово. (179) 
Здравствена легитимација на име Незири Са-

фете, Куманово. (180) 
Здравствена легитимација на име Ќазим Ре-

цепи, ,Куманово. (181) 
Работна книшка на име Ќемал Арифи, Кума-

ново. (182) 
Здравствена легитимација на име Џеват Фаз-

лиза, Куманово. (183) 
Диплома на име Идриз Исмаили, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Атиџе Ј аки -

је, Куманово. (185) 
Здравствена легитимација на име Горица Сто-

зановиќ, Куманово. (186) 
Здравствена легитимација на име Мара Ѓор-

ѓиевска, Куманово. (187) 
Здравствена легитимација на име Фериде Ма-

лиќи, Куманово. (188) 
Здравствена легитимација на име Воислав По-

падиќ, Куманово. (189) 
Диплома на име Неџат Малиќи, Куманово. (190) 
Одобрение на име Ба јрман Алили, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Тоде Андре-

јевски, Куманово. (193) 
Работна книшка на име Меџит Јашари, Кума-

ново. х (194) 
Свидетелство за I година на име Самет Ајди-

ни, Куманово. (195) 
Здравствена легитимација на име Хармет А ј -

вази, Куманово. (196) 
Здравствена легитимација на име Арслан Ра -

мадани, Куманово. (197) 
Здравствена легитимација на име Лилјана Си-

моновска, Куманово. (198) 
Здравствена легитимација на име Аљизан Аса-

ни, Куманово. (199) 
Здравствена легитимација на име Војо Арсов-

ски, Куманово. (200) 
Здравствена легитимација на име Миљаим Са-

лији, ,Куманово. (201) 
Свидетелство на име Марјан Трајковски, Ку-

маново. (202) 
Диплома на име Спахија Башим, Куманово. 
Диплома на име Фадил Арифи, Куманово. (204) 
Свидетелство на име Демиша Исљами, Струга. 
'Свидетелство на име Фејза Муламет, Струга. 
Свидетелство на име Томче Шикалески, Ресен. 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мухамет Имери, Тетово. (208) 
Работна книшка на име Загорка Трпевска, Те-

тово. 1 (209) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Миљаим Мемети, Тетово. (210) 
Свидетелство за VI одделение на име Сервет 

Џељињи, Тетово. ^ (211) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мус-

тафа Абдула, Тетово. (212) 
Свидетелства за II, III и IV година и диплома 

на име Мисим Исени, Тетово. (213) 
Здравствена легитимација на име Меаид Меме-

ти, Тетово. (214) 
Свидетелства за I и II година на име Драган 

Спасеноски, Тетово. (215) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нервије Адили, Тетово. (216) 
Свидетелство на ме Насер Сали, Тетово. (218) 
Лична карта на име Фатиме Фе ј зули, Тетово. 
Лична карта на име Измит Куртиши, Тетово. 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Имери, Алиу, Тетово. (221) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 656 - Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 ноември 1983 

Лична карта на име Абас Абдиу, Гостивар. 
Диплома на име Васил Наумовски, Гостивар. 
Здравствени легитимации на име Денис и Са-

није Усин, Штип. (224) 
Здравствена легитимација на име Снежана По-

столова, Штип. (225) 
Свидетелство за I година на име Зорица Рис-

товска, Штип. (226) 
Свидетелство на име Мира Соколова, Штип. 

(227) 
Лична карта на име Мара Буровска, Берово. 
Свидетелство на име Тоде Велков, Кочани. 
Ученичка книшка за II година на име Борис 

Цеков, Кочани. -(230) 
Ученичка книшка на име Ружа Јованова, Ко-

чани. '(231) 
Ученичка книшка на име Зора Георгиевска, 

Кочани. (232) 
Ученичка книшка на име Ванчо Воиновски, 

Кочани. (233) 
Свидетелство за VII одделение на име Живко 

Димитровски, Виница. (234) 
Здравствена легитимација на име Златка Ва-

силева, Виница. (235) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Драги Митев, Виница. (236) 
Здравствена легитимација на име Бекир Мус-

тафов, Виница. (237) 
Свидетелство за I година на име Маре Манева, 

Радовиш. (238) 
Бродарска книшка на име Гино Пашевски, 

Скопје. (239t) 
Уче,ничка книшка 'на име Илко Пецковски, 

Скопје. (241) 
Работна книшка на име Мара Нацковска, Дра-

чево, Скопје. (242) 
Ученичка книшка на име Златко Нацковски, 

Скопје. (243) 
Свидетелство за V одделение на име Исмаил 

Имероски, Прилеп. (244) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ели-

забета Мехмедоска, Прилеп. (245) 
Здравствена легитимација на име Светлана 

Стојановска, Прилеп. (246) 
Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 

Макалоски, Прилеп. (247) 
Ученичка книшка на име Ирена Јовановска, 

Прилеп. (248) 
Свидетелство за III клас на име Блаже Кочо-

ски, Прилеп. (249) 
Ученичка книшка на име Снежа Конеска, При-

леп. - (!250) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Собранијата на општините Карпош и Центар 
— Скопје, врз основа на член 94 Законот за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ" бр 
17/79 и 46/82) објавуваат дека ќе вршат избор нѕ 
двајца судии на Општинскиот суд Скопје I —" 
Скопје. 

Заинтересираните кандидати за избор на су-
дии треба да ги исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со посебно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да поседуваат морално-политички квалитети 

за вршење на судскана функција. 
Пријавите за избор, со потребните документа, 

треба да се поднесат до Комисијата за праша-
њата на изборите и именувањата на Собранието 
на општината Карпош, 15 дена од денот на об-
јавувањето на соопштението. 

641 

641 

642 

642 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за видот, обликот и начинот на 
доделување на плакети, значки, пофал-
ница и награди за посебни успеси по-
стигнати со организирањето и спрове-
дувањето на подготовките за општона-
родната одбрана — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за зголемување на постојните та-
рифни ставови за продажба на елек-
трична енергија на прагот на прено-
сот и прагот на дистрибуцијата — — — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 55/83 од 5 октомври 1983 година — 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 104/83 од 13 октомври 1983 година 

643 

643 

ДЕБАР1 

Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Дебар за 1983 година — 
ОХРИД 
Одлука за учество на осигурените лица 
при користење на лекови — — — — 
Одлука за укинување на Одлуката за ви-
сината на посебната (санациона) стапка 
за покривање на непокриениот вишок на 
расходи од 1982 година — — — — — 

^КРАТОВО 
'Одлука за утврдување учество на осигу-
рените лица во трошоците при користе-
ње на издадените лекови — — — — 

V СВЕТИ НИКОЛЕ 
'Одлука за измена на Одлуката за прес-
метковна стапка на здружување на сред-
ствата за остварување на програмата на 
Општинската СИЗ на културата и здруже-
ните средства во РСИЗ на културата за 

11983 година — — — — — — — — 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на стапките на придонесите за 
финансирање на дејноста на ОСИЗ за. 
образование и наука — Свети Николе во 
1983 година — — — — — — — — 
Одлука за ослободување од плаќање на 
придонесот од страна на стопанските ор-
ганизации за месец ноември — — — 

I СКОПЈЕ 
' Одлука за намалување на придонесот за 
вработување на подрачјето на град 

645 

646 

646 

647 

647 

Скопје за месеците ноември и 
ври 1983 година — — — — — 

декем-

647 

643 

648 

648 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 1в-а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје 

Општествени договори и 
самоуправни спогодби 

Општествен договор за измена и допол-
нување на Општествениот договор за ви-
сината на средствата за одделни издатоци 
што можат да се надоместуваат од вкуп-
ниот приход односно приходот — — — 
К в а л и ф и к а ц и и за движење на оддел-
ните издатоци што се надоместуваат од 
вкупниот приход односно приходот во 
1983 година — — — — — — — — 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

ШТИП 
Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците при користење на здрав-
ствената заштита — — — — — — 


