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82. 
(Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилу-
вање, Претседателството на СРЖ, на седницата 
одржана на 3 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Димоски Горѓи Наум, од Охрид, 
2. Бакрачески Владо Арсо, од е. Радожда, 
3. /Ивановски Александар Душан, од Скопје, 
4. Предарски Панчо Ванчо, од Струмица. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

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

1. Ристески Иљо Алексо, од Охрид, 
2. Ристеска Никола Славка, од Охрид. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 9 месеци на: 
1. Николовски Никола Паскал, од Скопје. 
2. Томов Илија Стојче, од Скопје. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. А ј рушев Демир Рифат , од Штип, 
2. Цури Џемаил Бејтула, од Скопје. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-1176 
3 март 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

III 
Изречената казна затвор во траење од 4 ме-

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

1. Николовски Киро Томе, од е. Г. Лисиче. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 5 ме-

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

II. Скоро Арслам Фадил е, од Струга. 
2. Камчев Иго Александар, од Кавадарци. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Гиговски Благоја Слободан, од Скопје. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудениот во рок од 2 годи-
ни не стори ново кривично дело на: 

1. Горшовски Стојан Славе, од Скопје. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 8 месе-

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

1. Јонуз Јонуз Мефаил, од Скопје. 

83. 
Врз основа на член 18 од Законот за обезбе-

дување постојани средства на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 го-
дина („Службен весник на СР1М", бр. 31/81), ре-
публичкиот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦАТА, 
ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И НАСО-
ЧУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА 

ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето 
на основицата, пресметувањето, уплатувањето и на-
сочувањето на задолжителниот заем за Фондот на 
Федерацијата („Службен весник на ОРИ", бр. 34/81 
и 3/82), во точката 6, запирката по заградата и 
зборовите: „а преку прео дната и собирната сметка 
на задолжителниот заем што се води к а ј Служба-
та на општественото книговодство" се бришат. 

2. Точката 7 се брише. 
лЗ. Досегашните точки 8 и 9 стануваат 7 и 8. 
4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Соци ј а листичка Република Маке дони ј а". 

Бр. 11-2325/1 
26 февруари 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 
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84. 
Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата за 

сметките за уплата на приходите на општествено-
политичките заедници и нивните фондови, на са-
моуправните интересни заедници и другите само-
управни организации и заедници и за начинот на 
известување на корисниците на тие приходи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/80 и 70/81), репуб-
личкиот секретар за финансии, во согласност со 
Службата на општественото книговодство на Со-
цијалистичка Република Македонија Централа — 
Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УП-
ЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите од личниот до-
ход на работниците и од доходот (обврзници) ги 
уплатуваат придонесите на уплатните сметки оп-
ределени со Наредбата за сметките за уплата на 
приходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и другите самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие приходи и 
за начинот на известување на корисниците на тле 
приходи (сојузна наредба) и на потсметките на 
уплатните сметки пропишани со оваа наредба. 

2. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот за самоуправните интересни за-
едници од областа на насоченото образование и 
научните дејности образувани на територијата на 
Републиката се уплатуваат на уплатните сметки 
определени со сојузната наредба и на потсметките 
на уплатните сметки означени во Списокот на пот-
сметките на уплатните сметки, а според поединеч-
ните стапки искажани во прегледот број 1, кои се 
составен дел на оваа наредба. 

6) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во сообраќајот и врските, 

— потсметка бр. 843-31567 — Придонес од до-
ходот за насоченото образование од сообраќајот и 
врските, 

7) Самоуправна интересна заедница на насо^-
ченото образование во трговијата, угостителството, 
туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, 

— потсметка бр. 843-31572 — Придонес од до-
ходот за насоченото образование од трговијата, ту-
ризмот, занаетчиството и комуналните дејности, 

8) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во здравството и социјалната 
заштита, 

— потсметка бр. 843-31588 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од здравството и 
социјалната заштита, 

— потсметка бр. 843-19415 — Придонес од ли-
чен доход за насочено образование од здравството 
и социјалната заштита, 

9) Општа самоуправна интересна заедница на 
насоченото образование, 

— потсметка бр. 843-31593 — Придонес од до-
ходот за Општата заедница на насоченото образо-
вание, 

10) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во рударството, црната и обоената 
металургија, металната индустрија, немета лите, 
електростопанството и електроиндустријата и со-
одветните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58608 — Придонес од до-, 
ход от за научните дејности од рударството и други, 

— потсметка бр. 843 — 60907 — Придонес од 
личен доход за научните дејности од рударството и 
Други, 

11) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во земјоделството, водостопанството, 

преработката на земјоделски и сточарски произ-
води, шумарствто, преработката на дрво и соодвет-
ните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58613 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од земјоделството и 
ДРУГИ, 

— потсметка бр. 843 — 60912 — Придонес од 
личен доход за научните дејности од земјоделство-
то и други, 

12) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во градежништвото, станбено-кому-
налните дејности, индустријата на градежни мате-
ријали, сообраќајот и врските и соодветните тргов-
ски дејности, 

— потсметка бр. 843-158629 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од градежништвото, 
сообраќајот и други, 

— потсметка бр. 843-60928 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од градежништво-
то, сообраќајот и други, 

13) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејност^ во хемиската, текстилната, кожар-
ската и гумарската индустрија, индустријата за це-
лулоза и хартија и соодветните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58634 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од хемиската, текстил-
ната индустрија и други, 

— потсметка бр. 843-60933 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од хемиската, тек-
стилната индустрија и други, 

14) Самоуправна интересна заедница на науч-
ните дејности во фармацевтската и козметичката 
индустрија, здравството и социјалната заштита и 
соодветните трговски дејности, 

— потсметка бр. 843-58655 — Придонес од до-
ходот за научните дејности од фармацевтската ин-
дустрија, здравството и други, 

— потсметка бр. 843-60949 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од фармацевтската 
индустрија, здравството и други, 

15) Општа самоуправна интересна заедница на 
научните дејности, 

— потсметка бр. 843-58660 — Придонес од дохо-
дот за научните дејности од графичката инду-
стрија, угостителството и други, 

— потсметка бр. 843-61465 — Придонес од ли-
чен доход за научните дејности од графичката ин-
дустрија, угостителството и други. 

Список на потсметки на уплатните сметки 
за уплата на придонесите 

,1) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во рударството, рударските ис-
траги, ' обоената и црната металургија и неметалите, 

— потсметка бр. 843-31504 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од рударството, ме-
т а л у р г ^ ата и др. 

2) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во електроенергијата, електроин-
дустријата, металната и графичката индустрија, 

— потсметка бр. 843-31525 — Придонес од до-
ходот* за насочено образование од електроенергија, 
електроиндустрија и др. 

3) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија и индустријата за чевли, ко-
ж а и гума, 

— потсметка бр. 843-31530 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од хемиската, тек-
стилната индустрија и др. 

4) Самоуправна интересна заедница на насоче-
ното образование во градежништвото и градежната 
индустрија, 

— потсметка бр. 843-31546 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од градежништвото 
и градежната индустрија, 
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5) Самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование во земјоделството, шумарство-
то, дрвната индустрија, индустријата на тутун и 
прехранбената индустрија, 

— цотсметка бр. 843-31551 — Придонес од до-
ходот за насочено образование од земјоделството, 
дрвната, тутунската и прехранбената индустрија. 

Придонесите од личниот доход на работниците 
и од доходот за републичките самоуправни инте-
ресни заедници од областа на пензиското и инва-
лидското осигурување, општествената заштита на 
децата, основното образование и социјалната заш-
тита се уплатуваат со одделен налог за пренос на 
преодна сметка и по збирните стапки искажани во 
прегледот број 2, кој е составен дел на оваа на-
редба. 

3. Придонесите од личниот доход на работни-
ците и од доходот за општинските самоуправни ин-
тересни заедници се уплатуваат со одделни налози 
на преодните сметки по поодделни општини озна-
чени во прегледите на преодните сметки број 3, 4 
и 5, а според збирните стапки искажани во прег-
ледите, кои се составен дел на оваа наредба. 

За уплатените придонеси од став 1 на оваа 
точка, организациите на здружен труд од подрач-
јето на град Скопјје, на Службата на општествено-
то книговодство на СР Македонија — Филијала 
40100 — Скопје, ќе и доставуваат податоци три-
месечно за висината на основицата по општини. 

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите 
од став 1 на оваа точка и тоа: 

1) придонесите од личниот доход на работни-
ците од: 

а) стопанство за: 
— основно образование, \ 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата, и 
— вработување. 
6) нестопанство за: 
— основно образование, 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита, 
— здравство и здравствено осигурување, 
— општествена заштита на децата, и 
— вработување. 
2) придонесите од доходот од стопанството за: 
— култура, 
— физичка култура, 
— социјална заштита, и 
— здравствено осигурување во случај на нес-

реќа на работа или заболување од професионална 
болест. 

4. Збирните стапки на придонесите од личните 
доходи што имаат иста основица за пресметување 
и плаќање се утврдуваат посебно: 

— кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатувачот на личниот доход се во иста 
општина, и 

— кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатувачот на личниот доход не се во 
иста општина. 

5. Уплатата на другите придонеси од личниот 
доход на работниците и од доходот, кои не се на-
ведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши 
на сметките означени во сојузната наредба и спо-
ред поединечните стапки утврдени со посебните 
одлуки. 

6. Во налогот за пренос во одделот „Цел на 
дознаката" се впишува основицата за пресметува-
ње на придонесите, збирната односно поединечната 
стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат 
придонесите од личниот доход односно доходот. 

7. Средствата уплатени на преодните сметки од 
точка 3 на оваа наредба ќе ги распределува Служ-
бата на општественото книговодство на збирните 

сметки на самоуправните интересни заедници спо-
ред структурата на нивното учество со стапките 
вклучени во збирната стапка. 

Празнењето на средствата од преодивте смет-
ки се врши еден ден порано од определениот рок 
за празнење на збирните сметки на корисниците 
на придонесите и даноците. 

8. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за пропишување 
на потсметки на уплатните сметки како и за утвр-
дување на преодни сметки и на збирни стапки, 
за уплатување на придонесите од личниот доход 
од работен однос и од доходот („Службен весник 
на СРМ", бр. 9/81, 13/81, 29/81, 32/81 и 3/82). 

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

Бр. 11-2845/1-81 
6 март 1982 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Ристо Филиповски, е. р. 
П Р Е Г Л Е Д бр. 1 

Поединечни стапки на самоуправните интерес-
ни заедници од насоченото образование и научните 

дејности образувани за територијата на 
Републиката 

1. Придонеси од личен доход на работ-
ниците од нестопанството 

— насочено образование 3,55% 
— научни дејности 0,40% 
2. Придонеси од доходот од стопанството 
— насочено образование 2,32% 
— научни дејности 0,20°/о 

П Р Е Г Л Е Д бр. 2 
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки 

за уплата на придонесите на републичките само-
управни интересни заедници од областа на пен-
зиското и инвалидското осигурување, општестве-
ната заштита на децата, основното образование и 

социјалната заштита 

Стапка Број на преодната 
сметка кај СОК 

1) од нестопанството 
— пензиско и инва-

лидско осигурување 9,60% 
— општествена заш-

тита на децата 1,60% 
— основно образование 0,90% 
— социјална заштита 0,07% 

Збирна стапка .1'2Д7% 40100-844-033-8061 

2) Придонесите од личен доход на работниците 
од стопанство за Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување, Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата и Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ос-
новно образование ќе се уплатуваат по поединеч-
ни стапки на собирните сметки отворени со сојуз-
ната наредба и тоа за: 

— пензиско и инвалидско осигурување 9,60% 
— општествена заштита на децата 1,60% 
— основно образование-општа стапка 0,90% а 

во областа на дејностите, во производството на 
текстилни предива и ткаенини; готови текстилни 
производи; кожа и крзно; кожни обувки и галан-
терија; преработка и конзервирање на овошје и 
зеленчук; производство на кондиторски производи; 
и лични услуги и услуги во домаќинствата, стап-
ката за основно образование изнесува 0,50%. 

3) Придонес од доходот од стопанството 
— социјална заштита 0,14% 
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П Р Е Г Л Е Д бр. 3 
поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога 
живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општина 
а) од стопанството 

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела • 
Вода и Карпош). 

б) од нестопанството Табела 3 Страна 1 ,од нестопанството Табела 3 Страна 2 
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* Стапките за Скопје се применуваат за сите 
пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела 

Вода и Карпош). 

П Р Е Г Л Е Д бр. 4 
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за 
уплата на придонесите од личните доходи кога 

живеалиштето на работникот и седиштето на 
исплатителот на личниот доход не се во една 

општина 
а) од стопанството 

* Стапките за Скопје се применуваат за сите 
пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела 

Вода и Карпош). 
Табела 4 Страна 2 

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела 
Вода и Карпош). 
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* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела 
Вода и Карпош). 

85. 
Врз основа на точка 2.6 под (2) од Резолуци-

јата за политиката на остварувањето на Општес-
твениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 
година, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Стопанската комора на Македонија и 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија 
ги утврдуваат следните 

К В А Н Т И Ф И К А Ц И И 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО 1982 

ГОДИНА 

I 
Порастот на просечниот чист личен доход по 

вработен во 1982 година во споредба со 1981 го-
дина ќе се движи во рамките на мерилата од са-
моуправните спогодби, но истиот не може да биде 
повисок од порастот што ќе се добие со примената 
на следните мерила: 

Пресечен месеч. чист личен Процент на побавниот пораст од 
доход по вработ. исплатен порастот на просечниот месечен 

според заврш. сметка чист лччен доход во стопанството 
за 1981 година во тековниот период најмалку за: 

1. ООЗТ и работни заедници во 
банките, здруженијата, финансис-
ките организации, самоуправните 
интересни заедници, деловните за-
едници, преносот на електрична 
енергија, надворешната трговија и 
услугите во областа на прометот 

до 10.000 дин. 10°/о 
од 10.001 до 11.000 дин. 20*/о 
од 11.001 до 1:2.000 дин. 25°/о 

од 12.001 до 13.500 дин. 30% 
од 13.501 до 15.000 дин 35% 

над 15.000 дин 40% 

2. Работните заедници вон мате-
ријалната сфера на стопанството, 
основните организации на здру-
жен труд и работните заедници 
од вонстопанските дејности 

од 8,000 до 9.000 дин. 5% 
од 9.001 до 10.000 дин. 10% 
од 10.001 до 11.000 ДРГИ. 15% 
од 11.001 до 12.000 дин. 2(Ѓ/о 

преку 12.000 дин. 25% 

И 
Со самоуправни спогодби во групациите и со 

самоуправните општи акти во организациите и за-
едниците да се обезбеди побрз пораст на личните 
доходи на работниците кои работат под потешки 
услови на работа, а побавен пораст да се обезбеди 
во организациите и заедниците во кои постојат 
несразмерно големи разлики во висината на лич-
ните доходи за исти или слични работи и работни 
задачи во однос на другите организации и заед-
ници. 

III 
Податоците за движењето на просечниот личен 

доход во стопанството во текот на 1982 година ќе 
се користат од краткорочните показатели за дви-
жењата во стопанството на СРМ што ги објавува 
Републичкиот завод за статистика. 

\ 
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При распоредувањето на чистиот доход за пе-
риод јану ари-јуни ќе се користат показателите 
за просечниот личен доход од јануари-април, за 
период јануари-септември показателите од јануа-
ри-јули, а за конечното распоредување по заврш-
ната сметка показателите од јануари-декември. 

IV 
За доследна примена на овие квантификации 

ќе се грижат организациите и заедниците, орга-
ните на групациите и учесниците во општествено-
то договарање. 

V 
(Овие квантификации ќе се применуваат за 

распоредувањето на чистиот доход односно за рас-
пределбата на средствата за лични доходи според 
периодичните пресметки и завршната сметка за 
1982 година, а ќе се објават во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

За Стопанската 
комора на 

Македонија, 
инж. Киро Роглев, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Македонија, 
Андон Мојсов, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

д-р Синиша Спасов, е. р. 

86. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 43:3 од Уставот на СР Македонија и членот 2(0 
од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа 
на 20 јануари ,1982 година донесе 

О Д Л У К А 

а. СЕ УКИНУВААТ точката 7 на член 7 и 
членот 14 од Правилникот за решавање на стан-
бените прашања на работниците во Работната за-
едница на Стручната служба на Републичката са-
моуправна интересна заедница за вработување — 
Скопје, усвоен со референдум на 12 ноември 1980 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Стручната служба на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за вра-
ботување — Скопје, на начинот предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 63/81 од 5 
ноември 1981 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на точката 7 на член 
7 и на членот 14 од актот означен во точката 1 
на оваа одлука. Постапката беше поведена поради 
тоа што основано се постави прашањето за -сог-
ласноста на означените одредби со уставното на-
чело за распределба според вложениот труд ут-
врдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
со уставното начело за еднаквоста на правата, дол-
жностите и одговорностите на луѓето во согласност 
со уставноста и законитоста и за нивната спро-
тивност со членот 173 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека според членот 7 од оспо-
рениот правилник основи за добивање стан или 
станбен кредит се: постојната станбена ситуација 
на работникот; вкупниот работен стаж; стручната 
подготовка предвидена за вршење на работите и 
работните задачи; бројот на членовите на семеј-
ното домаќинство; учеството во НОБ;, годините 
на возраста и времетраењето на живеењето во 
местото на вработувањето. Понатаму Судов утврди 
дека со членовите 8 до 14 од оспорениот правилник 
се разработени утврдените основи и за секој од 

нив се определени бодови. Така, според неговиот 
член 14 работник кој живее во местото на врабо-
тувањето над 10 години добива 10 бода, од 8 до 
10 години 8 бода, од 5 до 8 години 6 бода, од 3 до 
5 години 4 бода и до 3 години 2 бода. 

б. Согласно ставот 1 на член 42 од Законот за 
станбените односи („Службен весник на СРМ" бр. 
36/73), давателот на стан на користење со општ 
акт ги утврдува начинот, условите и редот на 
првенството по кој становите во општествена соп-
ственост ќе се даваат на користење, што значи 
дека работниците во основната организација на 
здружениот труд односно во работната заедница 
самостојно ги утврдуваат условите, критериумите 
и редот на првенството за доделување на станови 
односно станбени кредити. Тие услови и критери-
уми мора да бидат во согласност со Уставот и за-
конот. 

Становите во општествена сопственост кои се 
даваат на користење како и средствата за давање 
станбени кредити, работниците по правило ги обез-
бедуваат од доходот што е распореден за заеднич-
ка потрошувачка. Според ставот 2 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, покрај начелото на 
распределба според трудот, работниците во основ-
ната организација го применуваат и начелото на 
солидарност, првенствено во користење на сред-
ствата за заедничка потрошувачка заради учеству-
вање во покривањето на определени социјални и 
други потреби на работникот со понизок личен до-
ход и на членовите на неговото семејство. 

Според мислењето на Судов оспорениот пра-
вилник содржи основи и мерила за утврдување ре-
дот на првенството во распределбата на станови 
или за добивање кредити за станбена изградба. 
Меѓутоа, Судов смета дека како основ не може 
да се предвиди времетраењето на живеењето, во 
местото на вработувањето. Ова затоа што должи-
ната на живеењето во местото на вработувањето 
не може да се поврзе со придонесот на работни-
кот, во работата ,ниту со начелото на солидарноста. 
Правото за добивање на користење стан во оп-
штествена сопственост односно станбен кредит пр-
венствено треба да зависи од станбената состојба, 
бројот на членовите на семејството, придонесот на 
работникот и воопшто од неговата социјално-мате-
ријална положба. Од друга страна и приоритетот 
за добивање стан односно станбен кретит за сите 
работници мора да се утврдува под еднакви усло-
ви. Времетраењето на живеењето во местото на 
вработувањето според мислењето на Судов, пак, 
работниците ги става во нееднаква положба при 
остварувањето на ова право, а тоа не е во сог-
ласност со уставното начело за еднаквоста на пра-
вата, должностите и одговорностите на луѓето во 
согласност со уставноста и законитоста. Според 
смислата, пак, на членот 173 од Законот за здру-
жениот труд, работникот се стекнува со сите пра-
ва кои произлегуваат од работниот однос, меѓу кои 
и со правото на добивање стан, од моментот на 
засновањето на работниот однос. Од времетраење-
то на живеењето во местото на вработувањето, ка-
ко основ за утврдување приоритет за добивање на 
користење стан во општествена сопственост од-
носно станбен кредит, не произлегува дека работ-
никот се стекнува со ова право од моментот на 
засновањето на работниот однос односно од кога 
учествува во создавањето на доходот, туку од мо-
ментот од кога работникот живее во местото на 
вработувањето што не може да се поврзе со зас-
новањето на работниот однос. 

Со оглед на изнесеното Судов оцени дека точ-
ката 7 на член 7 и на членот 14 од оспорениот 
правилник не е во согласност со уставното начело 
за распределба според вложениот труд утврдено 
во членот 22 од Уставот на СР Македонија, со 
уставното начело за еднаквоста на правата, дол-
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жностите и одговорностите на луѓето во соглас-
ност со уставноста и законитоста и е во спротив-
ност со членот 173 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 63/81 
20 јануари 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

87. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата од 21 јануари 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 39 од Пра-
вилникот за распоредување на чистиот доход и 
распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка на работниците во Основ-
ното училиште „26 Јули" во Скопје, усвоен со ре-
ферендум на 28 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „26 Јули" 
во Скопје, на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 111/81 од 10 септември 1981 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
ставот 2 на член 39 од актот означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа 
што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и со ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека според членот 38 од означениот 
правилник, основите сложеност и одговорност се 
расчленети на повеќе подоснови и врз основа на 
вреднувањето на работите и работните задачи за 
секој работник во училиштето се определени бо-
дови. Понатаму, Судов утврди дека според ставот 
1 на член 39 од правилникот за извршување на 
работите и работните задачи од одделенска настава 
е потребна најмалку средна стручна подготовка. 
Со неговиот став 2 пак, е предвидено, за изврши-
телите кои стекнале повисок степен на стручна 
подготовка од минималниот што е предвиден за 
извршување на работите и работните задачи во 
одделенската настава, бодовите за определување на 
аконтацијата на личниот доход да се зголемуваат 
за еден повисок степен со 11,111%, а за два пови-
соки степена со 22,220/о. 

5. Согласно начелото за распределба на сред-
ствата за лични доходи според вложениот труд со-
држано во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и во ставот 1 на член 126 од Законот за здруже-
ниот труд, на секој работник од доходот на основ-
ната организација му припаѓа личен доход за за-
доволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Од 
друга страна според ставот 3 на член 129 од За -
конот за здружениот труд придонесот на работни-
кот во работата се утврдува во зависност од ква-
литетот и квантитетот на работата земајќи го 
предвид особено обемот и сложеноста на работата, 
квалитетот на остварените резултати од трудот, ус-
пешноста во користењето на средствата од трудот, 

остварените заштеди во работата, користењето на 
работното време, одговорноста во работата и усло-
вите под кои работи работникот. 

Судов смета дека оспорениот правилник содр-
ж и основи и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи. Меѓутоа, и покрај тоа што во за-
висност од вредноста на работите и работните за-
дачи по основите сложеност и одговорност за секој 
работник во училиштето се определени бодови, што 
се гледа и од табелата, како посебен и самостоен 
основ е предвидена стручната подготовка. Струч-
ната подготовка, според мислењето на Судов, не мо-
ж е да биде самостоен основ за распределба на 
средствата за лични доходи. Меѓутоа, тоа не значи 
дека стручната подготовка нема влијание врз рас-
пределбата, затоа што таа всушност се вреднува во 
рамките на основот сложеност на работите и ра-
ботните задачи, кои непосредно се сврзани со изве-
дувањето на наставниот процес и кои во одделен-
ската настава на основните училишта се од иста 
сложеност. 

Со оглед на тоа што според ставот 2 на член 
39 од оспорениот правилник стручната подготовка 
е предвидена како посебен основ за распределба 
на средствата за лични доходи, Судов оцени дека 
не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и е во спротивност со ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 111/81 
21 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

88. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата по јав-
ната расправа одржана на 20 јануари 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 6 од Од-
луката за надоместок за употреба на градежно зем-
јиште на подрачјето на град Куманово, донесена 
од Собранието на општината Куманово на 31 мај 
1979 година, во делот кој ги содржи зборовите „ка-
ко и останатите неизградени површини кои според 
урбанистичкиот план се предвидени за станбена 
или друга изградба". 

\2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во ^Службен гласник на општи-
ната Куманово". 

3. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несен предлог од Врховниот суд на Македонија за 
оценување законитоста на одредбата од актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. 

Според наводите во предлогот, оспорената од-
редба не била во согласност со членот 45 од За -
конот за градежното земјиште („Службен весник 
на ОРМ" бр. 10/79) и со членот 40, став 1, точка 3 
од Законот за даноците на граѓаните („Службен 
весник на СРМ" бр. 45/77) затоа што предвидува-
ла плаќање надоместок за употреба на градежно 
земјиште независно од тоа дали на него е изграден 
или не е изграден објект. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека со означената одлука се 
утврдува обврска за плаќање надоместок за упот-
реба на градежно земјиште на подрачјето на гра-
дот Куманово. Според ставот 1 на член 6 од одлу-
ката, овој надоместок се плаќа по квадратен метар 
неизградено градежно земјиште и по квадратен 
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метар изграден користен станбен, деловен односно 
индустриски простор. Според ставот 2 на овој член, 
како неизградено градежно земјиште се сметаат 
површините кои се користат како дворни места на 
станбените згради и на деловните објекти, како и 
неизградените површини кои според урбанистич-
киот план се предвидени за станбена и друга из-
градба. 

5. Според ставот 1 на член 44 од Законот за 
градежното земјиште, собранието на општината, од-
носно самоуправната интересна заедница во сог-
ласност со собранието на општината, може да утвр-
ди надоместок за употреба на градежното земјиш-
те според обемот и степенот на опременоста со 
комунални објекти и инсталации. Надоместокот за 
употреба на уреденото градежно земјиште, соглас-
но членот 45 од овој закон, се плаќа по единица 
површина посебно за градежното земјиште и по-
себно за изграден користен простор. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 32 
од Законот за даноците на граѓаните, сопственикот 
или корисникот на земјиштето е обврзник за пла-
ќање данок од земјоделство. Кога земјиштата под 
згради и дворните места до 500т2, освен дворните 
места на викенд-куќите, не се издаваат под закуп 
или кога не се користат одвоено од зградата, то-
гаш, согласно точката 3 на став 1 од член 40 од 
овој закон, данок од земјоделство не се плаќа. Спо-

ред тоа, ако дворните места се користат одвоено од 
изградениот објект, или не се во функција на тој 
објект, за нив не се плаќа надоместок за користе-
ње на градежно земјиште, туку данок од земјо-
делство. 

Согласно одредбите од наведените закони, со-
бранието на општината не може да пропишува 
плаќање надоместок за употреба на градежно зем-
јиште за неизградени површини и за дворни мес-
та кои, во смислата на Законот за даноците на 
граѓаните, се користат одвоено од зградата, однос-
но кои не се функција на тој објект. Поради тоа, 
Судот оцени дека ставот 2 на член 6 од означе-
ната одлука, во делот во кој е предвидено пла-
ќање надоместок за употреба на градежно земјиш-
те и за неизградени површини кои според урба-
нистичкиот план се предвидени за станбена и дру-
га изградба, не е во согласност со одредбите од на-
ведените закони. 

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

У. бр. 225/81 
20 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

193. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ, бр. 6/81), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 25 ф е в -
руари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУ-

ВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА 
ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за условите, начинот на оствару-

вањето и висината на додатокот на деца бр. 
04-958/13 од 28. ХИ. 1981 година („Службен весник 
на ОРМ", бр. 121/82), во член 3, во ставот 1 се додава 
нов став 2 кој гласи: 

,Д1о исклучок од претходниот став, за децата 
наполно и трајно неспособни за работа додаток на 
деца се остварува за сето време на траењето на 
неспособноста". 

Во истата одлука, во член 17, по ставот 1 се 
додаваат два нови става кои гласат: 

„За дете кое наполно и трајно ќе остане неспо-
собно за работа висината на додатокот на деца во 
зависност од цензусната група изнесува: 

1. За дете до навршени 15 години од животот, 
како за дете од предучилишна возраст и дете во 
основно училиште; 

2. За дете над 15 години од животот, како за 
дете во средно училиште. 

За дете на кое му е признато право на про-
фесионална рехабилитација, се до нејзиното ус-
пешно завршување, висината на додатокот на де-
ца, во зависност од цензусната група изнесува ка-
ко за дете во средно училиште". , 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-119/12 
25 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

194. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на ОРМ", бр. 9/78 и 
43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на 
ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 26 фев-
руари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 

БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се изменува и дополнува Од-

луката за утврдување на стапките на придонесите 
на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Служ-
бен гласник на општината Битола", бр. 3/79, 16/79, 
23/79 и 22/81). 

Член 2 
Во членот 2 став 1 точка 3 од Одлуката за ут-

врдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за 
социјална заштита — Битола {„Службен гласник 
на општината Битола", бр. 3/79, 16/79, 23/79 и 22/81), 
износот од 0,54% на име придонес од личен доход 
од земјоделска дејност се заменува со износот 
0,25%. 

Член 3 
Даночните ослободувања и олеснувања кои ги 

пропишува општината Битола се однесуваат и на 
придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Би-
тола. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен гласник на општината Би-
тола", а ќе се применува од \1 јануари 1982 го-
дина. 

Бр. 02-10/1982 
26 февруари 1982 година 

Битола 
Претседател, 

ЖИВКО ДИМОВСКИ, С. р . 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ГОСТИВАР 

195. 
Брз основа на член 25 и 71 од Статутот на 

СИЗ на културата — Гостивар, во врска со член 
7, 14, 20 и 25 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на културата („Службен весник на 
СРМ", бр. '5/74) и член 2 од Законот за измени 
на Законот за самоуправните интересни заедници 
на културата („Службен весник на СРМ", бр. 43/78\ 
на предлог на Извршниот одбор, Собранието на 
СИЗ на културата на општината Гостивар, на сед-
ницата одржана на 12 февруари 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

З А У Т В Р Д У В А Њ Е С Т А П К И Н А П Р И Д О Н Е С И Н А 
С И З Н А К У Л Т У Р А Т А Н А О П Ш Т И Н А Г О С Т И В А Р 
И С Т А П К И Н А П Р И Д О Н Е С И С О К О И С Е Ф О Р -
М И Р А А Т С Р Е Д С Т В А З А З Д Р У Ж У В А Њ Е В О Р Е -
П У Б Л И Ч К А Т А З А Е Д Н И Ц А Н А К У Л Т У Р А Т А З А 

1982 Г О Д И Н А 

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 
личните доходи заради обезбедување средства на 
СИЗ на културата — Гостивар и за здружување 
во Републичката заедница на културата — Скопје. 

Член 2 
Стапките на придонесите за 1982 година изне-

суваат: 
а) од придонесот од доходот на ООЗТ од сто-

пански дејности и работните заедници во ООЗТ, 
0,64%: 

— за развој на културно-уметничкото твореш-
тво на подрачјето на општината — 0,28%; 

— за здружување во Републичката заедница 
на културата за творештва и дејности од општ ин-
терес за Републиката — 0,36%; 

б) од придонесот од личните доходи од рабо-
тен однос во ОЗТ од нестопански дејности, 0,45%: 

— за развој на културно-уметничкото твореш-
тво на подрачјето на општината — 0,25%; 

— за здружување во Републичката заедница на 
културата за творештва и дејности од општ инте-
рес за Републиката — 0,20%; 

в) од придонес од лични доходи на работници-
те што се занимаваат со земјоделска дејност, 1,0%; 

г) од придонес од лични доходи на работни-
ците што самостојно вршат стопанска и нестопан-
ска дејност, 2,0%. 

Член 3 
Доколку бидат утврдени вишоци на приходите 

во периоди утврдени според одредбите на Законот 
за начинот на располагањето со вишоците од при-
ходите на буџетите на ОПЗ и на самоуправните 
интересни заедници во 1982 година, се овластува 
Извршниот одбор на Собранието да ги намали 
стапките на придонесите за нареден период на го-
дината и за својот заклучок го извести ова собра-
ние на прва наредна седница. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното об-

јавување во „Службен весник на СР Македонија", 
а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1982 
година. 

Бр. 0801-20 
12 февруари 1982 година 

Гостивар 
Претседател, 

Магда Спировска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

196. 
Врз основа на член 9 став 6 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 6 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на седницата на соборите 
на делегатите работници — корисници на услуги-
те и на делегатите — даватели на услугите, одр-
жана на 27 јануари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1982 
ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравство и здрав-

ствено осигурување за 1982 година се определува 
во висина од 7% од бруто личниот доход и дру-
гите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита, од 3,60%; 

— стапката на придонес за правата од здрав-
ствената заштита што ја утврдува самостојно Соб-
ранието на Заедницата и другите права од здрав-
ственото осигурување, од 3,40%. 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување се определува и тоа: 

— по 0,30% организациите на здружен труд 
распоредени во Номенклатурата за стопанските об-
ласти од 1—8 од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот доход, намален за износот на законските и 
договорните обврски; 

— по 0,50% сите други организации и инте-
ресни заедници што не формират доход, основица-
та за пресметување ја сочинува бруто исплатениот 
личен доход и другите примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува по стапка од 
20% од нето личниот доход, односно од основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на здравствена заштита 
сразмерно на стапката односно тарифата на при-
донесот определен со член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на Заедницата за вработување за парич-
ниот надоместок на привремено безработните лица 
и на уживателите на пензии се определува на 
10,60°(о од нето примањата. 

За лицата пријавени во Заедницата за врабо-
тување основицата за пресметување на придонесот 
за здравствено осигурување ја сочинуваат просеч-
ниот износ на име паричен надоместок на привре-
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мено безработните лица во време за кое се пла-
ќа придонесот за здравствено осигурување. 

Ако ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравственото осигурување основицата не може да 
се определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплатува надоместок на привреме-
но безработни лица, како основица за пресметува-
ње на придонесот служи основицата по која пос-
леден пат е пресметан придонесот за здравстве-
ното осигурување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело ќе се 

плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај на несреќа на работа по стапка од 1°/о од 
исплатениот надомест. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, актите на 
Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на работниците — Кочани и другите ак-
ти на Заедницата. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-01-523 од 19. XII. 
1980 година. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 
1982 година и истата ќе биде објавена во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 0201-55 
27 јануари 1982 година 

Кочани 
Претседател, 

Кољо Каров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
РЕСЕН 

197. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура („Службен весник на СВМ" бр. 
5/74), член 16 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница на физичката култу-
ра — Ресен и член 6 став 3 од Самоуправната спо-
годба за здружување на средствата во Републич-
ката самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура, Собранието на ОСИЗ на физичката 
култура — Ресен, на седницата одржана на 29 де-
кември 198)1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
— РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 

1982 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 на средства за 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура — Ресен и за здружување на 
средства во Републичката. самоуправна интересна 
заедница на физичката култура. 

Член 2 
Во 19812 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
. 1. 0,15%, придонес од доходот од ООЗТ; 

2. 0,70%, придонес од личен доход од работен 
однос од нестопанска дејност; 

13. 0,02в/о, придонес од личен доход од земјо-
делска дејност; 

4. 0,15^/о, придонес од личен доход од самос-
тојно вршење на стопанска дејност; 

5. 0,15%, придонес од личен доход од самос-
тојно вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 
Од основот утврден во член 2 од оваа одлука 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура — Ресен здружува средства во 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
физичката култура со издвојување на: 

— 0,04% од доходот на општината Ресен и 
— 0,05% од личен доход од работен однос од 

нестопанството. 
Вкупниот износ на средствата што Општин-

ската самоуправна интересна заедница за физичка 
култура — Ресен ги здружува во Републичката са-
моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура и месечниот износ на средствата ќе се утвр-
ди со посебен договор. 

Член 4 
Организацијата на здружен труд З И К „Прес-

л а т к о таболко" — ООЗТ Земјоделие — Ресен се 
ослободува 100 /̂в од плаќање на придонесот од до-
ход утврден во член 2 став 1 точка 1 од оваа 
одлука. 

Организациите на здружен труд: „Македони-
ја турист" — Скопје ООЗТ Туристичка населба 
„Отешево" — Отешево, Угостителско-туристичката 
организација „Преспатурист" — Ресен, Автотранс-
портното претпријатие „Преспатранс" — Ресен и 
Работната организација за производство, преработ-
ка и промет со риба „Рибопреспа" — Ресен се 
ослободуваат 50% од плаќање на придонесот од 
доход утврден во член 2 став 1 точка 1 од оваа 
одлука, односно ќе плаќаат 0,07% придонес од до-
ход. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — Експозитура Ресен. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 01-3/1 
3 март 1982 година 

Ресен 
Претседател, 

Блаже Наумовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН 

198. 
Врз основа на член 32 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 17 од Статутот 
на Општиската самоуправна, интересна заедница на 
културата — Ресен и член 20 од Самоуправната 
спогодба за основање на Самоуправна интересна 
заедница на културата, Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница на културата 
— Ресен, на седницата одржана на 29 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН И 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1982 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 
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личниот доход заради обезбедување на средства за 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Ресен и за здружување на средствата 
во Републичката самоуправна интересна заедница 
на културата. 

Член 2 

Во 1982 година се утврдуваат стапки на при-
донеси и тоа: 

1. 1,60%, придонес од личен доход од работен 
однос од нестопанска дејност; 

2. 0,70'%, придонес од доход од ООЗТ; 
3. 0,012%, придонес од личен доход од земјо-

делска дејност; 
4. 0Д5%, придонес од личен доход од самос-

тојно вршење на стопанска дејност; 
5. 0,15%, придонес од личен доход од' самос-

тојно вршење на нестопанска дејност. 

Член 3 

Од основот утврден во член 2 од оваа одлу-
ка, Општинската самоуправна интересна заедница 
на културата — Ресен здружува средства во Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 
културата со издвојување на: 

— 0,36%, придонес од доход од ООЗТ — Ре-
сен и 

— 0,20%, придонес од личен доход од работен 
однос од нестопанство. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та самоуправна интересна заедница на културата 
— Ресен ги здружува во Републичката самоуправ-
на интересна заедница на културата и месечниот 
износ на средствата ќе се утврдат со посебен до-
говор. 

Член 4 

Организацијата на здружен труд З И К „Прес-
л а т к о јаболко" — ООЗТ Земјоделие — Ресен се 
ослободува 100% од плаќање на придонесот од до-
ход утврден во член 2 став 1 точка 2 од оваа од-
лука. 

Организациите на здружен труд: „Македонија 
турист" — Скопје ООЗТ Туристичка населба „Оте-
шево" — Отешево, Угостителско-туристичката ор-
ганизација „Преспатурист" — Ресен, Автотранс-
портното претпријатие „Преспатранс" — Ресен и 
Работната ореганизација за производство, прера-
ботка и промет со риба „Рибопреспа" — Ресен се 
ослободуваат 50% од плаќање на придонесот од 
доход утврден во членот 2 став 1 точка 2 од оваа 
одлука, односно ќе плаќаат 0,35% придонес од до-
ход. 

Член 5 

Пресметувањето и уплатата на здружените 
средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство — Експозитура Ресен. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 01-3/1 
3 март 1982 година 

Ресен 

Претседател, 
Јован Таневски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
КАВАДАРЦИ 

199. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Кавадарци, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Кавадарци, на седницата одр-
жана на 24 февруари 1(982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ ЗА 1982 
ГОДИНА 

Член 1 

Сите организации на здружен труд кои според 
Номенклатурата се распоредени во областа 1 до 
8 ќе плаќаат придонес од доход за финансирање 
на Општинската СИЗ за социјална заштита — Ка-
вадарци по стапка од 0,46%. 

' Во стапката од претходниот став влегува и 
трансформираната односно пренесената стапка од 
доходот од Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита во висина од 0,08% 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Кавадарци. 

Член 2 

Сите организации на здружен труд кои според 
Номенклатурата се распоредени во областа 0 и 9 
ќе плаќаат придонес од бруто личен доход по 
стапка од 0,56% за финансирање на Општинската 
СИЗ за социјална заштита — Кавадарци. 

Член 3 

Стапката на придонесот од земјоделска дејност 
ќе изнесува 0,20% за финансирање на Општинска-
та СИЗ за социјална заштита — Кавадарци. 

Член 4 

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на органи-
зациите ћа здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

Досегашните броеви во колоната 2 од образецот 
„ПДЗ" на кој се пресметува придонесот од дохо-
дот на основните организации на здружен труд, за 
социјална заштита, се заменуваат со соодветни 
бројки од образецот „Деловен резултат во тек ::з. 
годината" (Биланс на успехот) кој се применува од 
1 јануари 1981 година. 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка, престанува да в а ж и Одлуката бр. 03-46 од 31 
март 1981 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ", бр. 18/8)1. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
С1РМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина. 

Бр. 03-30 
24 февруари 1982 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Киро Гечев, е. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 
За лицето Стојко Стојанов Петковиќ од село 

Кучково се претпоставува дека умрел во село 
Кучково на 25. V. 1945 година, но за истиот не 
постои никаква евиденција. 

Се повикува Стојко Стојанов Петковиќ, во кол-
ку е жив, како и секој друг што знае за неговиот 
живот да јави во судот во рок од 3 месеци од об-
јавувањето на огласот. Во спротивно лицето ќе се 
прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 187/80. (22) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за развод на 

брак по тужбата на тужителот Амети Реџеп од 
Тетово, ул. „Цетинска" бр. 149, против тужената 
Амети, родена Ајвази Барија, со непозната адреса. 
Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Барија од Тетово, ул. 
„Цетинска" бр. 149, а сега со непозната адреса на 
живеење, во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јави во судот, да ја соопшти адре-
сата или да одреди полномошник, кој ќе ја заста-
пува во овој спор. Во спротивно судот ќе и пос-
тави привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово кој ќе ги застапува неј-
зините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1747/81. 
(23) 

Пред овој суд се води спор за надомест на 
штета по тужбата на тужителот Хамза Џелили од 
Тетово, џротив тужениот Абдулџелил Џелили од 
село Шипковица. 

Се повикува тужениот Абдулџелил Џелили од 
село Шипковица, а сега со непозната адреса во 
СР Германија, да се јави или да одреди свој 
полномошник во Општинскиот суд — Тетово во 
рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огла-
сот. Во спротивно на истиот ќе му се постави при-
времен старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1653/81. 
(24) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 971 од 23. XII. 1/981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1703-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Центарот за социјална работа „Дебар", Ц. О. — 
Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 45. 

Центарот е основан со одлука бр. 01-1652/2 од 
26. V. 1981 година. 

Основач на центарот е Собранието на општи-
ната Дебар. 

Основни дејности: 130240 — социјална работа. 
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, со 
целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Цветко Дал-
чевски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 971/81. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1080 од 29. ХИ. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-44-3-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на Земјо-
делската задруга „Пчиња", Р. О. со ООЗТ — е. 
Катланово, ООЗТ за производство, кооперација и 
промет „Тргбкомерц" — Крушево со следните по-
датоци: Седиштето на ООЗТ за производство, коо-
перација и промет „Тргокомерц" — Крушево, се 
менува и гласи: Земјоделска задруга „Пчиња", Р. 
О. со ООЗТ — е. Катланово, О р З Т за производство, 
кооперација и промет „Тргокомерц" — Скопје, 
„Булевар" бр. 7. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1080/81. (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 694 од 24. XII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1137-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширување на деј-
носта на Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитанието, Ц. О. Скопје, Кар-
пош II, барака бб, со следните податоци: Досегаш-
ната шифра на дејноста 120206 — хуманистички 
науки (во областа на образованието и педагогија-
та, се менува и гласи: 110612 — истражувачко-раз-
војни услуги во општествените дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 694/81. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1113 од 30. ХИ. 19811 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1144-0-0 ја запиша во суд-
скот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организција Географски 
факултет, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник проф. д -р Ду-
шан Манаковиќ, декан, без ограничување, а како 
нов застапник се запишува проф. д-р Митко Па-
нов, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1113/81. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1098 од 29. XII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-584-0-0-0 ј а запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Жеден", Ц. 
О. село Групчин, Тетовско, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Шабан Зибери, 
директор, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Зејнулаи Ријан, привремен управ-
ник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 1098/81. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 11 од 21. I. 198.2 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-324-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Климент Охридски", Ц. О., село Пчиња, Кума-
новско, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник С т о и л о в с к и Славко Бранко, а се 
запишува како нов застапник Антевски Петре 
Бранко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. ,11/82. (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1130/81 од 8. I. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1060-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
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застапување на Градежно-занаетчиската задруга 
„Победа" — Скопје, ул. „Загребачка" бб со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник 
Бошковски Панко, директор, без ограничување, а 
се запишува како нов застапник Златановска Де-
санка, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1130/81. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 49 од 20. I. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1663-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Монтажно-инсталатерската градеж-
на задруга „Југоградба", Ц, О. — Скопје со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
на задругата ѓорѓи Стојановски, в. д. директор, а 
се запишува како нов застапник Трај коски Трајан, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 49/82. ' (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 21 од 18. I. Ш82 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1668-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Трговската работна организација на 
големо и мало „Југокомерција" — Скопје, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Равлич Крсте, в. д. директор, без ограничување, 
а како нов застапник се запишува Аџиска Илинка, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 21/82. (18) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 969 од 16. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-92-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промергата на лицето овластено за 
застапување на Педагошката академија „Климент 
Охридски", Ц. О. — Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Смокварски Ѓор-
ѓи, директор, а се запишува како нов застапник 
м-р Љубе Миленковски, директор, без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 959/81. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 978 од 17. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 11-28-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Библиотеката „Браќа Миладинов-
ци", Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Страчков Лазо, дирек-
тор, без ограничување, а се запишува како нов зас-
тапник Владимир Василевски, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 978/81. (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1055/81 од 14. I. 198)2 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-28-0-0^0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето' овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно на-
сочено образование „Киро Спанџов-Брко", Ц. О. 
— Кавадарци со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Лазо Ставров, директор, без 
ограничување, а се запишува како нов застапник 
Стефан Пановски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1065/8)1. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ршето Фи. бр. 15 од 14. I. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1705-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Работната органи-
зација за одмор и рекреација на деца „Младост", 
Р. О. во основање, Скопје, ул. „Багдатска" бр. 26-6. 

Работната организација е основана со одлуката 
бр. 03-1253/2 од 29. Х1.1 1981 година. 

Основач на работната организација е Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на град Скопје. 

Основни дејности: 130221 — заштита и згри-
жување на социјално загрозени деца и младинци. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја смет-
ка, а во рамките на овластувањата утврдени со 
Законот за здружениот труд, за работни организа-
ции во основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Работната организација одговара со 
сите свои средства, а основачот одговара неогра-
ничено супсидијарно. 

Работната организација ќе ја застапува Џев-
дет Мустафа, привремен работоводен орган, без 
органичување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 15/82. . (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1103/81 од 6. I. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1704-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиско-услужната задруга „Елита", Р. О. — 
Скопје, ул. „412" бр. 1. 

Основачи на здругата се: Петровски Јовица — 
Скопје, ул. „Серска" бр. 16, л. к. бр. 52)1515 — СВР 
— Скопје; Милошевски Веско — Скопје, ул, „Ко-
ле Неделков" бр. 14, л. к. бр. 512849 — СВР — Скоп-
је; Наумовски Вангел, Скопје, ул. „Манапо" бр. 
З/И-11, л. к. бр. 410872 — СИР — Скопје; Цаневски 
Александар, Скопје, ул. „Струмичка" зг. II, ст. 1, 
л. к. бр. 48)2116 — СВР — Скопје; Јовевски Благоја, 
е. Јурумлери, Скопско, л. <к. бр. 220026 — СИР — 
Скопје; Василевски Трајко, Скопје, ул. „Роза Лук-
сембург" бр. 3, л. к. бр. 493912 — СВР — Скопје. 

Основни дејности: браварска, водоинсталатер-
ска и електроинсталатерска. 

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

За своите обврски сторени во правниот про-
мет со трети лица, задругата одговара со сите 
свои средства. 

За обврските на задругата емчат и здружените 
задругари во висина на здружениот влог кој изне-
сува по 5.000 н. динари, и тоа за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Петровски 
Јовица, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1103/8.1. (22) 

Окружниот стопански суд во (Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1040 од 29. XII. .1)981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-658-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за ин-
формативна дејност „Радио Гевгелија", Ц. О. Гев-
гелија, ул. „Маршал Тито" бр. 105, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Никола 
Кулишев, директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Иванов Ристо, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1040/8)1. ' (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1043 од 29. XII. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-651-0-0-0 ја запиша во суд-
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скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Даскалот Димката Ангелов Габерот", Ц. О. — Ка-
вадарци, ул. „Браќа Хаџитефови", бр. 40, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Стефка Стојковска, директор, без ограничување, а 
се запишува како нов застапник Драги Балевски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1043/81. > (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. <64 од 26. I. 1982 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-141-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Работната организација за оџачарство 
„Оџачар", Ц. О. — Скопје, ул. „Црвена општина 
(Самоилова)" бр. 90 со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Добривоје Кузмановски, 
в. д. директор, а се запишува како нов застапник 
Авди Азис Авдо, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 64/82. <29) 

Берово. Предмет на работењето на дуќанот е оба-
вување метало-преработувачка дејност од ковач-
киот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Кирил Ефтимов 
Манчовски. (2) 

Врз основа на решението У. бр. 08-196/1 од 7. 
XI. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, под рег. бр. 37, книга II, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски ду-
ќан „Бреза" на Благој Кирил Галабовски, ул. „Ѓор-
ѓи Димитров" бб, Берово. Предмет на работењето 
на дуќанот е вршење занаетчиска дејност од об-
ласта на столарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Благој Кирил Га-
лабовски. (в) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1059/81 од 27. I. 1982 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1708-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Земјоделската задруга „Китка", Р. О. село Ба -
тинци, Скопско. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување на земјоделските, произво-
дители, заклучена на 2(0. X. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Бекир Хасан, Кад-
риовски Пајазит, Бекир Руфат, Бекир Тасим, Ис-
маиловски Музафер, Незири Масар, Исмаиловски 
Ирфан, Сул еј мановски Бекир, Сулејман Ајдин, Бе-
кир Хусеин, Бекир Адем, сите од село Пагаруша; 
Азизи Рамиз, е. Горно Количане; Османи Исмаил, 
е. Горно Количане, Демири Беџет, Џемаили Али, 
Алиу Невзат, Џемаили Рамадан, Амеди Сабедин, 
Бекиу Тасим, Ганију Амет, Раими Раим, Локмани 
Алишан, Џемаили Неџати, Сефери Рамиз, Мемети 
Садик, Мемети Амет, сите од село Вртекица; Иб-
раимовски Азис, е. Долно Количане и Едип Несим, 
е. Долно Количане. 

Основни дејности: земјоделско производство 
(полј одел ство, овоштарство, лозарство и сточар-
ство). 

Споредни дејности: производство на домашни 
ракотворби. 

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

Во правниот промет со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Задругарот, основач на задругата, во правниот 
промет со трети лица одговара во висина на здру-
жениот влог, односно за обврските на задругата, 
сторени во правниот промет со трети лица, одгова-
раат и задругарите ограничено супсидијарно за се-
која обврска до износ од 2.000,00 дин. 

Задругата ќе ја застапува Бекир Асан, в. д. ди-
ректор, целосно и неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1059/81. (30) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКА 
НИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-182/1 од 1. 
XI. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии под рег. бр. 34, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковачки занаетчиски дуќан 
„Друмо" на Кирил Ефтимов Манчовски е. Чифлик, 

Врз основа на решението У. бр. 08-195/1 од 3. 
ЗЈН. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, под рег. бр. 36, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столарски занаетчиски дуќан 
„Петлец" на Љупчо Димитар Шутевски, е. Русино-
во, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење занаетчиска дејност од областа на сто-
ларскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпивнува Љупчо Димитар Шу-
тевски. (14) 

Врз основа на решението У. бр. 08-28 од 1. III. 
1981 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 155, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар-Благој Јосиф Страторски 
од село Русиново, Берово. (1) 

Врз основа на решението У. бр. 08-191/1 од 20. 
XII. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег бр. 29, книга И, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Перо Пав-
лев Пачарски, е. Будинарци, Берово. (3) 

Врз основа на решението У. бр. 08-197 од 4. 
ХИ. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 46, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Бербер Бранко Илија Ар-
менски, Берово. (4) 

Врз основа на решението У. бр. 08-200 од 15. 
ХИ. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 313, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Лимар Милан Јован Раш-
ковски, Берово. ('5) 

Врз основа на решението У. бр. 08-212/1 од 21. 
ХИ. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 196, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Бравар Ефтим Јованов Це-
ковски, Пехчево, Берово. (7) 
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Врз основа на решението У. бр. 08-209/1 од 17. 
XII. 198)1 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 248, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ковач Димитар Михаил 
Камберски, е. Владимирово, Берово. (8) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2,11/1 од 18. 
XII. 19'81 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 378, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма : Леблебиџија Ба јрам 
Адем Бајрами, Пехчево. (9) 

Врз основа на решението У. бр. 0)8-214/1 од 24. 
XII. 19Ш година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 271, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидар Ќиро Маноилов (Ко-
вачовски) Милошевски. (110) 

Врз основа на решението У. бр. 08-217/1 од 1. 
XII. 19181 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 117, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Воденичар Јован Илија Са-
м а р џ и ј и , е. Митрашинци, Берово. (11) 

Врз основа на решението У. бр. 08-213/1 од 2)1. 
XII. 19)81 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 230, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столар Драгомир Димитар 
Цветковски, е. Панчарево, Берово. (12) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2.15/1 од 21. 
XII. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 367, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: К а ч а р Горѓи Николов Фи-
дански, е. Русиново, Берово. (13) 
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