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383. 
Врз основа на член 24 од Законот за 'изменува-

ње и дополнување на Законот за општ©огнениот пра-
вобранител на самоуправувањето („Службен весник 
на СРМ" број 37/83), Законо давио-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на 40-та седница, одржана на 19 септември 
1984 година, го утврди пречистениот текст на Зако-
нот за општествениот правобранител на самоупра-
вувањето. 

Пречистениот текст на Законот за општествени-
от правобранител на самоуправувањето ги опфаќа 
Законот за општествениот правобранител на самоуп-
равувањето („Службен весник на СРМ" број 47/75), 
Законот за изменување на Законот за општествениот 
правобранител на самоуправувањето („Службен вес-
ник на СРМ" број 6/81) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за 'општествениот правобра-
нител на самоуправувањето („Службен весник на 
СРМ" број 37/83), во кои е означено времето на нив-
ното влегување во оила. 

Бр. 13-2476 
19 септември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Закокодавно-правната комисија, 
Крсте Делковски, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

(Пречистен текст) 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето, како самостоен орган на општествената заед-
ница, презема мерки и правни средства и врши други 
права и должности утврдени со Уставот и оо закон, 
заради остварување заштитата на оамоуправните пра-
ва на работните луѓе и на општествената сопстве-
ност. 

Член 2 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето е самостоен во вршењето на функцијата и е 
одговорен за нејзиното вршење. 

Член 3 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето работите од својата надлежност ги врши врз 
основа на Уставот и законот. 

Член 4 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето ги следи и проучува општествените односи и 
појави што се од интерес за вршењето на неговата 
функција и за забележаните појави и проблеми ги 
запознава соодветните самоуправни организации или 
заедници, односно Стопанската комора на Македо-
нија или други здруженија на самоуправните орга-

низации или заедници, како и соодветните општес-
твено-политички организации и собранието на соод-
ветната општина, односно Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и другите државни ор-
гани, им го изнесува своето мислење за тие појави 
и проблеми, им поднесува предлог или дава друга 
иницијатива заради преземање на мерки и актив-
ности од пошироко значење за . отстранување и спре-
чување на повредите на самоуправните права на 
работните луѓе и на општествената сопственост. 

Член 5 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето, на собранието на соодветната општина, однос-
но Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија му поднесува извештај за својата работа, по 
нивно баран,е или по своја иницијатива за состојба-
та, појавете и проблемите и дава мислења и пред-
лози во областа на заштитата на самоуправните пра-
ва на работните луѓе и на општествената сопстве-
ност 

За дејноста на општествениот правобранител на 
самоуправувањето расправаат собранието на општи-
ната и Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и опште ствеио-п ол итичките организации 
здружени во Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ. 

Член 6 
Работата на општествениот правобранител на са-

моуправувањето е јавна. 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето ја известува јавноста преку 'средствата за јавно 
информирање и на друг соодветен начин, за состој-
бата и појавите во областа на заштитата на самоуп-
равните права на работните луѓе и на општествената 
сопственост и за другите проблеми и појави што сс 
од интерес за општествената заедница што ги забе-
лежал во својата работа. 

Известувањето на јавноста може да стане и за 
одделни случаи на преземените мерки и интервен-
ции во остварувањето на својата функција. 

Член 7 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето, во остварувањето на својата функција, сорабо-
тува оо соодветните организации.на здружениот труд, 
заедници, здруженија, а посебно со органите на са-
моуправната работничка контрола и другите органи 
на самоуправните организации и заедници, со собра-
нијата на соодветните општини, односно Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, општестве-
но-политичките и другите општествени организации, 
здруженија, интересни и други заедници, месни за-
едници, како и со државните органи на кои им ука-
жува, дава мислења и иницијатива и предлага соод-
ветни мерки заради спречување и отстранување на 
повредите на самоуправните права на работните • лу-
ѓе и на општествената сопственост. 

Член 8 
Органите на општините и Републиката, редов-

ните судови, судовите на здружениот труд и други-
те самоуправни судови, организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации, мес-
ните заедници, самоуправните интересни заедници се 
должни општествениот правобранител на самоупра-
вувањето да го известуваат за случаите на повреда 



Стр. 674 — Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 октомври 1984 

ва самоуправните права на работните луѓе и на оп-
штествената сопственост, а по негово барање да му 
доставуваат известувања и податоци од интерес за 
вршење на неговата функција. 

Редовните судови и судовите на здружениот труд, 
другите самоуправни судови и државните органи се 
должни по барање на општествениот правобранител 
на самоуправувањето да му укажуваат правна по-
мош. 

По барање од општествениот правобранител на 
самоуправување то инспекциските и. другите органи 
на управата, како и Службата на општественото кни-
говодство, се должни да извршат определени деј-
ствија во рамките на нивните надлежности неопход-
ни за остварување на неговата функција. Општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето може да 
бара овие дејствија да се извршат итно. 

Член 9 
Општествените правобранители на самоуправува-

њето меѓусебно соработуваат и ш укажуваат праша 
помош по прашања што се од заеднички интерес 
за остварување на нивната функција. 

Член 10 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето и Јавното правобранителство меѓусебно сора-
ботуваат по прашања за заштита на општествената 
сопственост. 

Глава I I 

НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊА 

Член 11 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето поведува постапка за заштита на самоуправ-
ните права на работните луѓе и на општествената 
сопственост по своја иницијатива или по. иницијати-
ва сид работниците, органот на "самоуправната кон-
трола, организациите на здружениот труд, месните 
заедници и о!д други самоуправни организации, од-
носно заедници, синдикатот и другите општествено-
политички и други организации, граѓаните и 'Орга-
ните на општественочполитичките заедници. 

Член 12 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето, кога во вршењето на својата функција .ќе утвр-
ди дека -со општ акт или поединечен акт донесен над-
вор од управната или судската постапка или со деј-
ствија на (организација на здружениот труд и месна 
заедница, самоуправна интересна заедница и на дру-
га самоуправна организација или заедница, на опште-
ствено-политичка организација или' на друго опште-
ствено правно лице, односно на орган на општестве-
но-нолмтичката 'заедница се 'повредуваат самоуправ-
ните права на работните луѓе или општествената 
сопственост или се повредува со Уставот или со зако-
нот, односно со самоуправниот општ акт утврдена 
право, обврска и одговорност во поглед на управу-
вањето, располагањето и користењето на општествени-
те средства или во поглед на стекнувањето, распо-
редувањето и распределбата на доходот остварен во 
самоуправно здружениот труд/ е овластен особено: 

— да укажува, изнесува мислење, дава иниција-
тива, поднесува предлози и соработува со организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници, синдикалната и други оп-
штествено-политички организации, општествени орга-
низации и здруженија, собранијата на соодветните 
општини, односно Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и на нив одговорните и други 
органи, заради спречување и отстранување на повре-
дите на самоуправните права на работните луѓе или 
нанесување штета на општествената сопственост; 

— да поведува постапка пред Уставниот 'суд за-
ради оценување на уставноста на законите и устав-
носта и законитоста на другите прописи или општи 
акти на (органите на оиштествено-политичките заед-

ници, како и на самоуправните општи ;акти, соглас-
но со одредбите од Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, и Уставот на Соција-
листичка Република Македонија; 

— да поведува постапка пред Судот на здруже-
ниот труд, друг надлежен суд или друг орган ;ако 
е во прашање повреда на самоуправното право на 
работните луѓе или на општествената сопственост; 

— да. му предлага на надлежниот орган во рам-
ките на својата надлежност привремено да запре 
извршување на (одлука, друг акт или дејствие на ор-
ганите на (собранието на соодветната општина однос-
но Собранието на Социјалистичка Република 'Маке-
донија, самоуправните општи 1акти и поединечните 
акти со кои се повредуваат самоуправните права на 
работните луѓе и општествената сопственост под ус-
ловите предвидени со Уставот и законот; 

— да им дава (иницијатива на органите на со-
бранието на надлежната општина односно на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, за 
донесување, изменување и дополнување на закон и 
други прописи или (општи акти како и за укинување, 
поништување она прописите и другите општи акти со 
кои се повредува еамоуправното право на работните 
луѓе или општествената сопственост; 

— да( му предлага на собранието на (соодветната 
општина односио на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, (во рамките на нивните над-
лежности, постапка за укинување или поништување 
на пропис или друг општ акт (на неговиот извршен 
или управен орган со кој се повредува самоуправното 
право на работните луѓе или општествената сопстве-
ност, а пред извршниот орган на .собранието на -соод-
ветната (општина односно Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија — 
да укине таков акт; 

— да, врши и други работи што со закон (се 
ставени (во негова надлежност. 

Член 13 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето има право и должност кога ќе најде дека со 
општ акт или со поединечен акт донесен надвор 
од управната или судската постапка, или со дејствие 
на организација на здружениот ТРУД, на друга само-
управна организација или заедница, на општеетвено-

погаитичка организација, 'односно на (орган на опште-
ствено-политичка заедница се повредува самоуправно 
право на работните луѓе или општествената сопстве-
ност да и укаже на тоа на соодветната (организација, 
заедница или" орган и да им поднесе предлог или 
да даде друга иницијатива заради усогласување на 
соодветниот акт или дејствие Со Уставот и законот, 
односно со самоуправниот општ акт. 

Член 14 
Општествениот правобранител на (самоуправува-

њето поведува (со закон предвидена постапка пред 
надлежниот суд на здружениот труд, (друг суд или 
друг орган, кога ќе најде дека се повредени само-
управните права на работните луѓе и на (општестве-
ната соп ств е ност во сам1оу правните организации и 
заедници и републичките односно општинските ор-
гани. 

Општествениот правобранител на 'самоуправува-
њето, кога ќе поведе постапка пред редовните су-
дови заради остварување на заштитата на опште-
ствената сопственост по одделни предмети, со заемен 
договор може да го овласти јавниот правобранител 
да го застапува, кој во таа постапка има (овластува-
ња утврдени со законот. 

Член 15 
Општествениот правобранител на -самоуправува-

њето, во случај кога во организација на здружениот 
труд или во' друга самоуправна организација, .(однос-
ио заедница, битно ќе се нарушат самоуправните 
односи или потешко ќе се оштетат општествените 
интереси или ако организацијата односно. заедница-
та не ги извршува со закон утврдените обврски, под 
услови и во постапка утврдена со закон, може да 
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му предложи на собранието на соодветната 'општина 
одао шо на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, во рамките на својата надлежност, 
да ли примени мерките предвидени со законот. -

Ако собранието на соодветната општина однос-
но Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија без предлог од општествениот правобранител 
на самоуправувањето води постапка заради примена 
на мерки поради битно нарушени самоуправни одно-
си или потешко оштетување на општествените (инте-
реси во организација на здружениот труд или во 
друга самоуправна организација (односио заедница, 
или поради неизвршување на утврдените обврски со 
законот од страна на организацијата на здружениот 
труд или друга самоуправна организација односно 
заедница, за тоа го известува општествениот, право-
бранител на самоуправувањето и при донесувањето 
на одлуката по разгледува мислењето што тој и го 
дава во поглед на постоењето на услови за примена 
на предвидените мерки. 

Собранието на соодветната општина односно Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
ќе го извести општествениот правобранител на само-
управувањето и во случај кога тој поднел предлог 
во смисла на став 1 од овој член. 

Член 16 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето може да поднесе барање до надлежниот суд, 
односно до друг надлежен орган, привремено да го 
запре извршувањето на општ акт или на поединечен 
акт донесен надвор од управната или судската пос-
тапка, како и извршувањето на дејствие на органи-
зација на здружениот труд, на друга самоуправна 
организација или заедница, на ошптеетвсночполитич-
ка организација, односно на орган на опште ствено-
политичката заедница освен на собранието на таа 
заедница, ако со извршувањето на .актот или на деј-
ствието потешко би се повредило самоуправното 
право на работните луѓе или општествената сопстве-
ност, а околностите ма случајот бараат повредата 
неодложно да се спречи. 

Копа е поднесено барање од став 1 на овој член, 
актот или дејствието не може да се извршува доде-
ка надлежниот суд односно другиот надлежен орган 
не донесе одлука по поднесеното барање. 

Надлежниот суд, односно другиот надлежен ор-
ган е должен итно да го земе во постапка барањето 
на општествениот правобранител на самоуправување-
то и најдоцна во рок од три дена од денот на 
поднесувањето на барањето да донесе одлука за тоа 
барање, а пао продолжение на постапката да донесе 
конечна одлука за спорното прашање. 

Член 17 
Во остварувањето заштитата на општествената 

сопственост, општествениот правобранител на само-
управувањето презема мерки и правни средства ве 
случаите кога со акт или дејствието на организација 
на здружениот труд, на друго општествено правне 
лице, односно на државен орган, се повредува со 
Устав и закон односно самоуправен општ акт утвр-
дено право, обврска и одговорност во поглед на уп-
равувањето, располагањето и користењето на опште-
ствените средства или во поглед на стекнувањето, 
распоредувањето и распределбата на доходот оства-
рен во 'самоуправно здружениот труд. 

На начинот од став 1 ќе се постапи и во случај 
кога на штета на општествениот имот се даде по-
дарок, провизија или награда, или на друг начин 
се отуѓи општествен имот во-корист на трето лице, 
во вредност што е во очигледна несразмера со вло-
жениот труд или воопшто не произлегува од трудот. 

Член 18 
Ако смета дека е тоа неопходно заради заштита 

на самоуправните права на работните луѓе или на 
општествената сопственост, општествениот правобра-
нител на самоуправувањето во вршењето на својата 
функција може да бара да се свика седница на 
органите на управување односно собир на работни-

ците на организација на здружениот труд, односно 
седница на овластениот орган ' односно собирот на 
работниците на друга самоуправна организација или 
заедница, заради непосредно разгледување на опре-
делено прашање 'од областа на заштитата на самоуп-
равните права на 'работните луѓе или општествената 
сопственост, или може да бара на работните луѓе 
да им се соопштат односно да им се објават доку-
ментите и податоците кои се однесуваат на оствару-
вањето на нивните самоуправни права или на зашти-
тата на општествената сопственост во определената 
сам1оуправна организација или заедница, или може 
да преземе друга мерка за која е овластен со закон. 

Ако овластениот работник, односно 'органот во 
организацијата на здружениот труд, во друга самоуп-
равна организација или заедница не свика седница, 
односно собир по барањето од став 1 на 'овој член 
во рок од 15 дена од применото (барање, општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето, по пр и ба-
веното мислење од Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ и од синдикатите, може самиот да свика 
седница. 

Ако мислењето од став 2 на овој член не биде 
доставено во рок од 15 дена од применото барање, 
општествениот правобранител на самоуправувањето 
може самиот да ја шика седницата, односно собирот 
од став 1 на овој член. 

Член 19 
Самоуправните и други организации и заедници 

и нивните органи на самоуправна контрола на кои 
општествениот правобранител на самоуправувањето 
им укажал, им дал свое мислење, иницијатива или 
предложил преземање на мерки односно дал пред-
лог за поведување на соодветна постапка за зашти-
та на самоуправните права на работните луѓе и на 
општествената сопственост, се должни веднаш, а нај-
доцна 'Во рок од 30 дена од денот на поднесениот 
предлог да ги разгледаат и за заземениот став да 
го известат општествениот право бранител на само-
управувањето. 

Член 20 
Опште стоениот правобранител на самоуправува-

њето е должен од работниците, органите на самоуп-
равната работничка контрола, организациите на здру-
жениот труд, месните заедници, (самоуправните ин-
тересни заедници и другите самоуправни организа-
ции, како и од соодветните опште ствено-сполитички 
и други општествени организации, здруженија, гра-
ѓани, собранија, односно други .надлежни органи на 
соодветни општествено-политички заедници, да при-
ма претставки, поднесоци и изјави за повредите на 
самоуправните права на работните луѓе и на опште-
ствената Сопственост заради преземање на 'со закон 
предвидените мерки .и правни средства од својот де-
локруг. 

Општествениот правобранител на самоуправува-
њето е должен на подносителите од став 1 да им 
дава одговори во примерен рок. 

Одговорните лица во организациите и (Органите 
од став 1 се должни да се јават на поканите на 
општествениот правобранител на самоуправувањето 
заради давање на изјави и потребни известувања во 
постапката за утврдување повредата на самоуправ-
ните права на работните луѓе и на општествената 
сопственост. 

Ч лен 21 
Заради вршење на својата функција општестве-

ниот правобранител на самоуправувањето има (право 
во организација на здружениот труд. во друга само 
управна организација и заедница, во работна заедни-
ца на општествено-1по!лијтичка организација и друга 
општествена организација, односно во органот на оп-
штествено-политичката заедница, непосредно (од ра-
ботните луѓе (и (граѓаните, односно непосредно од ов-
ластените органи, на тие организации и заедници, 
да се известува за остварувањето на (самоуправните 
права на работните луѓе и заштитата на (општестве-
ната сопственост. 

За таа цел, општествениот правобранител на са-
моуправувањето има право да врши увид во дејнос-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 ОКТОМВРИ 1984 



Стр. 676 — Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 октомври 1984 

та и документацијата на организациите на заедни-
ците од став 1 на овој член, односно на 'органите 
на опште ствено-политичката заедница, како и пра-
во од нив да бара да му ги достават потребните 
известувања. и податоци, односно да му ги достават 
на увид самоуправните акти, ако дејноста, докумен-
тацијата, известувањата и' податоците се од значење 
за заштита на самоуправните права на работните 
луѓе и на општествената сопственост. 

Член 22 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето, кога ќе забележи дека со општ или друг акт 
или дејствие односно пропуштање на органите на 
организациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници и другите самоуправни органи-
зации, на опште ствено-лолмтичките и други опште-
ствени организации, здруженија и органи. на опште-
ствено-политичките заедници, работните луѓе на од-
редено подрачје се доведуваат во нерамноправна по-
ложба на единствениот југословенски пазар во 'однос 
на работните луѓе од другите подрачја, ги предупре-
дува да ги усогласат своите акти односно постапки 
со Уставот и законот. 

Член 23 
Кога со самоуправна спогодба или општествен 

договор, со кој работниците и другите работни луѓе 
ги уредуваат меѓусебните односи ги усогласуваат ин-
тересите и ги уредувааг односите од пошироко оп-
штествено значење, се повредуваат самоуправните 
права на работните луѓе и општествената сопстве-
ност, општествениот правобранител на самоуправу-
вањето ќе ги предупреди потписниците на самоуп-
равната спогодба односно општествениот договор да 
ги усогласат ао Уставот и законот. 

Потписниците од став 1 на овој член се должни 
во примерен рок да го разгледаат предупредување-
то на општествениот правобранител на самоуправу-
вањето и да го известат за заземениот став. 

Член 24 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето кога ќе утврди дека со повредувањето на само-
управните права на работните луѓе и на општестве-
ната сопственост е сторено кривично дело или сто-
пански -престап, поднесува пријава до надлежниот 
јавен обвинител заради водење на постапка против 
одговорното лице. 

Јавниот обвинител, кој постапува по пријавата 
од став 1 на овој член. го известува 'општествениот 
правобранител на самоуправувањето за исходот на 
постапката по поднесената пријава. 

Кога јавниот обвинител ќе ја отфрли кривична-
та пријава за кривично дело повреда на самоуп-
равните права на работните луѓе и на општествена-
та сопственост, што ја поднел друг орган односно 
правно лице или поединец, за тоа го известува над-
лежниот општествен правобранител на самоуправу-
вањето. 

Член 25 
Во кривичната постапка., ако со кривичното дело 

е оштетена општествената сопственост, општествени-
от правобранител на самоуправувањето поднесува 
предлог за остварување на имотно-правно барање, 
доколку таков не е поднесен. 

Член 26 
Општинскиот општествен правобранител на са-

моуправувањето ги врши овластувањата од овој закон 
во сите случаи кога се работи за повреда на самоуп-
равните права на работните луѓе и на општествената 
сопственост на организациите на здружениот труд, 
самоуправните организации и заедници и државни 
органи, освен оние што се во надлежност на Репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправу-
вањето 

Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето заради заштита на самоуправните 
права на работните луѓе што работат во здружениот 
труд на територијата на општината односно општи-

ните за кои е установен, може да презема мерки 
и правни средства пред судовите и органите и на 
територијата на друга општина. 

Член 27 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето врши овластувања од овој закон во 
случаите кога се работи за повреда на самоуправ-
ните права на работните луѓе и на општествената 
сопственост на организациите на здружениот труд, 
самоуправните организации и заедници и државни 
органи што ги основала Републиката или опрема кои 
Републиката врши право на надзор. 

Функцијата на заштитата на самоуправните пра-
ва на работните луѓе и на општествената сопстве-
ност, Републичкиот општествен право'бранител на са-
моуправувањето ја врши и во поглед на актите и 
дејствијата на самоуправните организации и заед-
ници, чија дејност е од општ интерес за Република-
та односно кои се основани за територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија, заради оствару-
вање на задачи од општ општествен интерес, ако 
тие акти 'односно работи имаат дејство на целата 
територија. 

Член 28 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето може да ја преземе постапката во 
одделни работи или дејства што ги започнал општин-
скиот општествен правобранител на самоуправува-
њето. 

Републичкиот општествен правобранител на са-
моуправувањето хможе и непосредно да презема мерки 
и правни средства предвидени со закон од надлеж-
ност на општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето кота ќе оцени дека е потребно не-
гово учество заради заштита на самоуправните пра-
ва на работните луѓе и на општествената сопстве-
ност, ако и додека овој орган не ја извршува ефикас-
но својата функција. 

Ако републичкиот општествен правобранител на 
самоуправувањето преземе непосредно мерки и прав-
ни средства во смисла на став 1 односно преземе 
постапка во смисла на став 2 на овој член, за тоа 
го известува собранието на соодветната општина и 
надлежниот општински општествен' правобранител на 
самоуправувањето. 

Републичкиот општествен правобранител на са-
моуправувањето. по иницијатива од работници од-
носно од други работни луѓе и од граѓани, од ор-
гани на самоуправната контрола, од организации на 
здружениот труд, други самоуправни организации, од-
носно заедници и од опште ствено-политичките орга-
низации, кога смета дека е тоа неопходно за заш-
тита на самоуправните права на работните луѓе или 
на општествената сопственост, може да преземе пос-
тапка во одделен предмет што го започнал општин-
скиот општествен правобранител'! на самоуправување-
то во Републиката, доколку овој не постапувал ефи-
касно, а за тоа го известува собранието на соодвет-
ната општина ' 

Член 29 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето и општинските општествени право-
бранители на самоуправувањето меѓусебно соработу-
ваат, разгледуваат прашања од општо значење за 
заштита на самоуправните права на работните луѓе 
и на општествената сопственост и разменуваат мисле-
ња на начин утврден со договор. 

Член 30 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето соработува со Сојузниот и репуб-
личките односно покраинските опште СТЕСНИ право-
бранители на самоуправувањето по прашања што св-
од заеднички интерес, на начин утврден со договор, 
разгледуваат прашања од општо значење за зашти-
та на самоуправните поава на работните луѓе и на 
општествената сопственост, а по потреба разменуваат 
и писмени материјали. 
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Член 31 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето, може, заради успешно вршење на 
својата функција, на општинските општествени пра-
вобранители на самоуправувањето да им дава упат-
ства. 

Глава III 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 32 
Функцијата на општествен правобранител на са-

моуправувањето во рамките на правата и должнос-
тите на Социјалистичка Република Македонија ја вр-
ши Републичкиот општествен правобранител на са-
моуправувањето, а во рамките на правата и долж-
ностите на општината општинскиот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето. 

Член 33 
Општинскиот општествен правобранител на само-

управувањето може да ја врши функцијата за те-
риторијата на една или повеќе 'Општини за кои е 
установен. 

Член 34 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето го именува и разрешува од долж-
ност Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, по претходно прибавено мислење од Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, 
од редот на опште ствено-политичките и други јавни 
работници, кои го познаваат системот на самоупра-
ву вање по. 

Член 35 
Општинскиот општествен правобранител на само-

управувањето го именува и разрешува од должност 
собранието на општината, по претходно прибавено 
мислење од соодветната општинска организација на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и од Ре-
публичкиот општествен правобранител на самоупра-
вувањето. 

За општински 'општествен правобранител на са-
моуправувањето може да биде именуван државјанин 
на СФРЈ, со високо образование кој ги познава проб-
лемите и системот на општествено-економските од-
носи и самоуправувањето и ко ј е морално-политички 
подобен за-вршење на таа функција. 

Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето установен за две или повеќе оп-
штини, се смета за именуван ако го именувале сите 
собранија на општините што го установиле, а е раз-
решен од должноста ако го разрешило собранието 
само на една општина. 

Член 36 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето има еден или повеќе заменици. 
Бројот на замениците на Републичкиот општес-

твен правобранител на самоуправувањето го утврду-
ва Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Замениците на Републичкиот општествен право-
бранител на самоуправувањето ги именува и разре-
шува од должност Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 37 
Општинскиот општествен правобранител на са-

моуправувањето има етен или повеќе заменици. 
Бројот на замениците на општинскиот општес-

твен правобранител на самоуправувањето го утврдува 
собранието на 'општината, односно собранијата на 
две или повеќе општини. 

Замениците на општинскиот општествен право-
бранител на самоуправувањето ги именува и разре-
шува од должност собранието на општината, однос-
но собранијата на две или повеќе општини. 

Член 38 
Заменикот на општествениот правобранител на 

самоуправувањето ги врши работите што ќе му ги 
определи општествениот правобранител па самоуп-
равувањето. 

Заменикот на општествениот правобранител на 
самоуправувањето го заменува општествениот право-
бранител на самоуправувањето во случај на негова 
отсутност или спреченост со анте овластувања што 
ги има. Ако општествениот правобранител на самоуп-
равувањето има повеќе заменици го заменува заме-
никот што тој ќе го определи. 

Член 39 
За заменик на општествениот правобранител на 

самоуправувањето може да биде именуван државја-
нин на СФРЈ, кој е дипломиран правник, морално-
политички подобен за вршење на таа функција и има 
потребно искуство во работата. 

По исклучок од став 1 на овој член доколку 
има повеќе заменици еден од замениците на оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето мо-
же да биде именуван државјанин на СФРЈ со завр-
шен економски факултет кој ги исполнува другите 
услови од став 1 на овој член. 

Член 40 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето се именува за време од 4 години и може да 
биде именуван најмногу двапати едноподруго на ис-
тата функција. 

Заменикот на општествениот правобранител на 
самоуправувањето се именува на 4 години и по ис-
текот на тој период може повторно да биде имену-
ван-на таа функција. 

« 

Член 41 
Пред стапувањето на должност општествениот 

правобранител на самоуправувањето и неговиот заме-
ник даваат свечена изјава пред претседателот на со-
бранието во седиштето на соодветната општина од-
носно Собранието на СРМ, која гласи: 

„Изјавувам дека должноста на општествен право-
бранител на самоуправувањето ќе ја вршам совесно 
и одговорно и ќе се залагам за остварување на оп-
штествената заштита на самоуправните права на ра-
ботните луѓе и на општествената сопственост, за раз-
вој на социјалистичката самоуправна заедница и за 
остварување на заедничките интереси на работните 
луѓе и граѓаните' на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и за остварување на општествено-економ-
ските и другите самоуправни односи и лрава на са-
моуправните организации и заедници и на работните 
луѓе и дека во својата работа ќе се придржувам за 
Уставот на СРМ и Уставот на СФРЈ и законите". 

Член 42 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето и неговиот заменик не можат да бидат делега-
ти на собранието на општината односно Собранието 
на Социјали атичка Република Македонија ниту да 
вршат служба или работа што е иесврзлива со нив-
ната функција. 

Општествениот правобранител на самоуправува-
њето и заменикот не можат во исто време да вршат 
функции во државни- или во самоуправни органи, 
ниту функција, служба или работа што се несврзли-
ви со нивните функции. 

Член 43 
Републичкиот општествен правобранител на са-1 

моуправувањето ужива имунитет како и делегатот 
во Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, а општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето' имунитет како и делегатот на со-
брѕчн/ието на општината. 

За имунитетските права на општествениот право-
бранител на самоуправувањето одлучува собранието 
на соодветната општина односно Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 44 
Опште стоениот правобранител на самоуправува-

њето не може да биде повикан на одговорност по-
пали ставот што ќе го заземе во вршењето на сво-
јата функција. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 45 
Службеново својство на општествените правобра-

нители на самоуправувањето и на нивните заменици 
се докажува со легитимација. 

Легитимацијата на општествените правобраните-
ли на самоуправувањето и иа нивните заменици им 
ја издава Републичкиот општествен правобранител на 
самоуправувањето. 

Се овластува Републичкиот општествен правобра-
нител на самоуправувањето да го пропише образе-
цот на легитимацијата и да ја 'води евиденцијата на 
'издадените легитимации. 

Член 46 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето и неговиот заменик се разрешуваат од долж-
ност и пред истекот на времето за кое е именуван 
во случај: 

— ако сам побара да биде разрешен; 
— ако биде осуден за кривично дело на казна 

затвор; 
— ако се утврди дека трајно ја загубил работ-

ната способност за Вршење (ца својата функција и 
— коѓа ќе наполни 40 години стаж на (осигуру-

вање (маж), односно 35 години1 стаж на 'осигурување 
(жена) или кога ќе наврши 65 години живот и 30 
години пензиски стаж (маж), односно 60 години жи-
вот и 25 години пензиски стаж -(жена). 

Општествениот правобранител на самоуправува-
њето и неговиот заменик можат да бидат разрешени 
и пред истекот на времето за кое се имшувани, ко-
га во постапката предвидена со закон ќе се утврди 
шиша морално-политичка неподобност 'за вршење на 
таа функција. Во таа постапка за општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето ќе се 
прибави мислење од Републичкиот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето, а за заменикот ми-
слење од Соодветниот општествен правобранител на 
самоуправувањето. 

Предлог за поведување на постапка за разрешу-
вање на општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето поради причините од став 2 може 
да даде Републичкиот општествен правобранител на 
самоуправувањето, а за заменикот соодветниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето. 

Одлука за отпочнување поведување на постапка-
та за разрешување поради причините од став 2 по 
предлог или по своја иницијатива донесува соодвет-
ното тело (определено со статутот на собранието на 
општината, односно Комисијата за прашањата на из-
борите и (именувањата на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Ако против општествениот правобранител на са-
моуправувањето односно неговиот заменик е покре-
ната кривична постапка, (собранието што то именува-
ло може да одлучи тој да не ја врши должноста до 
завршувањето на постапката. 

• Член 47 
Ако општествениот правобранител на самоупра-

вувањето односно неговиот заменик побара да биде 
разрешен од должност, а собранието на соодветната 
општина односно Собранието на Социјалистичка Ре-
пу блика Македонија за тоа не донесе (одлука во р т 
од три месеци од денот на понесувањето на бара-
њето се омета дека со истекот на тој рок е разре-
шен од должноста. 

Одлука за разрешување од должноста на опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето и не-
говиот (заменик поради морално-политичка неподоб-
ност, може рта се донесе само ако .претходно е спро-
ведена постапка за утврдување на попчињата за раз-
решувањето и ако во таа постапка им е овозможено 
да се изјаснат за причините на (разрешувањето. 

Член 48 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето и неговиот заменик што ќе биде разрешен од 
должноста преп истекот на мандатот порани преста-; 
нување со работа на. општествениот правобранител на 
самоуправувањето или поради намалување обемот на 
работа во него. ни задржува сите права од работата 
и по основ на работата, за време од 6 месеци по 

неговото разрешување од должноста. За тоа време 
има право на личен доход, доколку (претходно не се 
вработи, во кишна на личниот доход што го примал 
во последниот месец пред разрешувањето од долж-
носта, како и на другите зголемувања на личниот 
доход (и на другите примања, до кои евентуално во 
тоа време ќе дојде. 

Времето од разрешувањето од должноста до пов-
торното вработување, но најдолго до шест месеци, 
ое признава во работен стаж. 

Член 49 
Републичкиот, односно (општинскиот општествен 

правобранител на самоуправувањето го претставува 
органот, раководи со неговата работа и врши други 
права и должности утврдени со овој или друг репуб-
лички закон или општ акт на органот. 

Член 50 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето има потребен број стручни соработници, кои 
се дипломирани правници со положен правосуден ис-
пит и потребно работно (искуство за вршење на тие 
работи како и други стручни соработници кои имаат 
завршено високо образование. 

За вршење на други стручни, финансиски и ад-
министративно -те хн ички работи (општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето може да има по-
требен број стручни и други работници со соодветна 
стручна подготовка. 

Работите (од став 1 на овој член можат, врз ос-
нова на договор, да и се доверат на соодветната 
служба на органот на собранието на (општината од-
носно Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 51 
Средствата за работа на (републичкиот општес-

твен правобранител на самоуправувањето се обезбе-
дуваат во буџетот на Републиката, а на ОПШТИНСКИОТ 
општествен правобранител на самоуправувањето во 
буџетот на соодветната општина. 

Ако две или повеќе општини имаат заеднички 
општински општествен правобранител на самоупра-
вувањето спогодбено по утврдуваат учеството на се-
која (општина во финансирањето на 'неговата дејност. 

Член 52 
Надоместокот за вршењето на функцијата репуб-

лички општествен правобранител на самоуправува-
њето и неговиот заменик го определува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, а на оп-
штинскиот општествен правобранител на самоупра-
вувањето и неговиот заменик собранието на (општи-
ната што ги именувало, на начин на кој се (опреде-
лува надоместокот за вршење на функцијата на функ-
ционерите што ги избира (односно именува собра-
нието'. 

Член 53 
Програмата за работа на општествениот право-

бранител на самоуправувањето ја донесува опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето по при-
бавено мислење Од работната заедница и му ја под-
и в а в а на (Собранието на соодветната општествено-по-
литичка заедница на усвојување. 

Член 54 
Правила за внатрешното работење на републич-

кмет општествен правобранител на самоуправувањето 
донесува републичкиот општествен правобранител на 
самоуправувањето, по прибавено мислење од работ-
ната заедница. - ~ 

Правилата од став 1 на овој член ќе се донесат 
во 'РОК од шест месеци по влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 55 
Републичкиот општествен правобранител на са-

моуправувањето по претходно прибавено мислење од 
општинските општествени правобранители на само-
управувањето ги пропишува: 

— правилата за внатрешно работење на општин-
ските општествени правобранители ,на самоуправува-
њето ; 
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— начинот иа евидентирање на општествените 
однош и појави во врска со заштитата иа (самоуп-
равните права на, работните луѓе и на општествената 
сопственост и 

— начинот на собирање и" обработка на статис-
тичките податоци. 

Член 56 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето има печат кој го 'содржи грбот на Социјалис-
тичка Република Македонија, називот на (општината 
односно на Социјалистичка Република, Македонија, 
називот на органот и седиштето. 

На зградата во која се наоѓаат работните прос-
тории на општествениот правобранител на самоуп-
равувањето мора да (биде истакнат неговиот назив. 

Член 57 
Седиштето, иа републичкиот општествен право-

бранител на самоуправување е во Скопје, а на оп-
штинскиот општествен" правобранител на самоупра-
вувањето во седиштето на општината. Ако две или 
повеќе општини имаат заеднички општествен право-
бранител на самоуправувањето, спогодбено го утвр-
дуваат неговото седиште.' 

Глава IV 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
Со парична казна до 50.000 динари 'за прекршок 

ќе се казни самоуправна и друга организација и за-
едница што не го известила (општествениот право-
бранител на самоуправувањето во рокот утврден со 
член 19 на (овој закон. 

Член 59 
Со парична казна до 5.000 динари за прекршок 

ќе се казни одговорното лице во самоуправна и дру-
га организација и заедница ако: 

— не 'Се јази на поканата на општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето заради давање из-
јави и потребни известувања во постапката за утвр-
дување повредата на самоуправните права на работ-
ните луѓе и (на. општествената (сопственост (член 20 
став 3); 

— го оневозможи општествениот правобранител 
па самоуправувањето да изврши увид дао дејноста и 
документацијата на самоуправните и други органи-
зации и заедници (член 21 став 2); 

— не ги достави потребните известувања и пода-
тоци односно не му ги стави на увид, само управни те 

.акти на опште ств е нио т правобранител на самоупра-
гувањето (член 21 став .2). 

Глава V 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член бо 
Републичкиот општествен правобранител на само-

управувањето отпочнува со работа во рок од три 
месеци по влегувањето во сила на законот, а оп-
штинскиот општествен правобранител на самоупра-
вувањето, со денот определен со одлука на собра-
нието на општината, а најдоцна до 31 мај 1976 го-
дина. 

Собранието на општината, односно собранијата 
на општините што се спогодиле да имаат заеднички 
општествен правобранител на самоуправувањето ќе 
го именуваат најдоцна во рок од три месеци по вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 61 
Додека се формира работна заедница, актот за 

систематизација на работните места и решенијата за 
поставување односно за разрешување на работници-
те ги донесува општествениот правобранител на оа-. 
моу ползувањето без конкурс. 

По приемот на најмалку три работници на рабо-
та и по конституирањето на работната заедница ќе 
се донесат соодветни самоуправни општи акти во 
рок од три месеци од денот на конституирањето на 
работната заедница, 

Член 62 
Додека не се донесат општите акти од член 56 

на Законот за општествениот правобранител на само-
управувањето („Службен вешик на СРМ" број 47/75), 
соодветни прашања привремено уредува општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето. 

Член 63 
Општествените правобранители на (самоуправува-

њето, именувани пред влегувањето во сила (на Зако-
нот за општествениот правобранител на самоуправу-
вањето („Службен весник на СРМ" број 47/75), оста-
нуваат на должност за времето определено во член 
40 на овој закон. 

Член 64 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето кој на денот на влегувањето во 'сила на Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето 
(„Службен весник на СР.М" број 37/83), на таа функ-
ција поминал повеќе од четири години, мандатот 
му трае до истекот на времето за кое е именуван ц 
не може повторно да биде именуван на истата функ-
ција. 

Општествениот правобранител таа* самоуправува-
њето кој на денот на влегувањето во оила на Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето 
(„Службен весник на СРМ" број. 37/83), на таа функ-
ција поминал помалку од четири години, мандатот 
му трае до истекот на четири години од денот на 
именувањето и може да биде именуван уште .еднаш 
на истата функција. 

Член 65 
Помошникот на општествениот правобранител иа 

самоуправувањето кој на денот на влегувањето во 
сила на Законот за изменување и дополнување на 
Законот за општествениот правобранител на самоуп-
равувањето („Службен весник на СРМ" бр. 37/83), е 
затекнат на оваа функција, а нема да биде имену-
ван за заменик според одредбите на овој закон, 
продолжува да работи како помошник на опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето до ис-
текот на мандатот за кој е именуван. 

384. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на (одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 

НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ВО 
СКОПЈЕ 

За членови на Комисијата за избор на Колегија-
лен работоводен орган на РО Факултет за економ-
ски науки во Скопје, се именуваат: 

Предраг Акимовски, секретар на Претседател-
ството на ОК на СКМ „Чаир" — Скопје и 

Илија Бошков, член на Претседателството на 
РК на ССРНМ. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2428 

26 септември 1984 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
По тп р е тсе д ате л 

на Соборот на здружениот труд, 
Тимо Ефтимов, с р. 

Потпретеедател 
па Општествено-политичкиот собор, 

Саве Гаџовски, е. |р, 
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385. 
Врз основа на член 166 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општеетвено-иолитичкиот собор, одржани на 
26 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИ-
ЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР 

За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање директор на Болницата за душевни болести — 
Демир Хисар се именуваат: 

Златан Најдовски, извршен секретар на Претсе-
дателството на ОК СКМ — Демир Хисар и 

д-р Иван Дуриданов, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, невропеихија-
тар во Болницата за нервни и душевни болести — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2429 Потпретседател 
26 септември 1984 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Ванчо Близнаковски, е. р. 
Потпретседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Тимо Ефтимов, е. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политич*шот собор, 

Саве Габовски, е. р. 

386. 
Врз основа на член 167 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници' на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
септември 1984 година,.донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕР-
КУЛОЗА — ЈАСЕНОВО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 

НА БОЛНИЦАТА 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Болницата за белодробна туберкулоза — Јасеново, Ти-
тов Велес, донесена на 26 јуни 1984 година, со која 
за директор на Болницата се именува д-р Томислав 
Дотрамаџиев, досегашен в. д. директор на Болницата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2430 
26 септември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

Потпретседател х * 
на Соборот на здружениот' труд, 

Тимо Ефтимов, е. р. 
Потпретседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Саве Гаџовски, е. р. 

387. 
Врз основа на член 8 од Законот за Самоуправ-

ната интересна заедница за економски односи со 
странство („Службен весник на СРМ" број 30/77), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Ошптествено-политичкиот собор, одржани на 26 
септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМ-

СКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се потврдува Одлуката за изменување и допол-
нување на Статутот на Самоуправната интересна за-
едница за економски односи со странство што ја до-
несе Собранието на Заедницата, на седницата одржа-
на на 17 април 1984 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2437 
26 септември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Тимо Ефтимов, е. р. 
Потпретседател 

на Општесгвено-политичкиот собор, 
Саве Гацовски, е. р. 

388. 
Врз основа на член 376, .став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата 'одржана на 20 септември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се прости на: 
1. Јованов Трајко Љупчо, од Свети Николе 
2. Илиевски Драго Бранко, од Тетово 
3. Димоски Наум Богослав, од Охрид 
4. Гошев Васил Атанас, од е. Просениково 
5. Митев Лазар ѓорѓи, од е. Ваботово 
6. Ристовска Х р и с т Живка, од Скопје 
7. Екремовски Екрем Алија од Кичево 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

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

1. Лзушеска Ламбе Зорка, од е. Лескоец 
2. Минов Геро Марко, од е. Лешки 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да. 
се изврши ако осудените во рок од 1 гадиш* не сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Јордаиов Димко Раде, од е. Градовци 
2. Трпановски Димче Владо, од е. Брусник 
3. Николоски. Јонче Трајан, од Охрид 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 

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

1. Петковски Алекеандар Трајче, од Скопје 
2. Фазли ја Сали Ќерим, од е. Самољица 
3. Бислимовиќ Исеин Рабит, од е. Самољица 

V 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се замени со условна 0)суда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок (од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Божиновски Цветан Стојан, од Скопје 
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VI 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

се замени оо условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години не 
сторат ново кривично дело на.-

1. Цана Акиф Шкљќим, од Дебар 
2. Али Ибраим Гега, од е. Франгово 
3. Флори Муса Мемети, од е. Францово 
4. Спировски Васил Кире, од Битола 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Јорданов Благој Тодор, од Кочани 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се 

намали за 6 месеци на: 
1. Зафир че® Васил Трајче, од Титов Велес 
2. Халим Шефки Далипи, од е. Сопотница 
3. Ниниќ Живоин Душан, од е. Руњанин 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 8 месеци на: 
1. Здравев Димитар Христо, од Скопје 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Прам а гаров Борис Георги, од Смоквица 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 2 години 

се намали за 1 година на: 
' 1. Бериша Хант Наип, од Скопје 

XII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-637 
20 септември 1984 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Томе Буклевски, е. р. 

389. 
Врз основа на член 170 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Се разрешува од должноста директор на Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод инж. Коле Јор-
дановски, по негово барање. 

Бр. 17-1314/2 Претседател 
31 август 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

390. 
Врз основа на член 172 став 5 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80) и член 84 став 4 од Законот за Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија („Службен 
весник на СРМ'- бр. 43/81), Извршниот совет на "Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е I I I Е Н И Е 
ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Инж. Благој Ге расимов, помошник на директорот 
на Заводот, се определува да го заменува директо-
рот на Републичкиот хидрометеоролошки завод. 

Бр. 17-1322/1 Претседател 
31 август 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

391. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува Бла-
1 ој Зашов, советник во Комитетот. 

Бр. 17-1132/2 Потпре тес дате л 
6 септември 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

392. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За потсекретар во Републичкиот секретаријат за 
народна одбрана се назначува Тодор Аџисанков, по-
ранешен помошник на Републичкиот општествен 
правобранител на самоуправувањето. 

Бр. 17-1062/2 Потпретседател 
16 август 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

393. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), Извршниот (совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е , 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА СТУ-
ДИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА СРМ 

ЗА ПЕРИОДОТ 198Ѕ—2005 ГОДИНА 

1. Се разрешува од должноста член на Стручниот 
совет за верификација на Студијата за развој на 
енергетиката на СРМ во периодот 1986—2005 година 
д-р Илија Черепналковски, професор на Машинскиот 
факултет во Скопје. 

2. За член на Стручниот совет за верификација 
на Студијата за развој на енергетиката во СРМ во 
периодот 1986—2005 година се • именува Димитар 
Грчев, професор во пензија. 

Бр. 1.7-1106/2 Потпретседател 
16 август 1984 година на Извршниот совет, 

Скопје Тахир Кадриу, е. р. 

394. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

.20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите 'Одлуки на седницата одржана на 5 септември 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување местен 
самопридонес во пари на подрачјето на Македонски 
Брод во траење од 5 години, донесена од Собранието 
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на општина Македонски Брод на 22 јули 1982 годи-
на, во делот со кој се обврзуваат со самопридонесот 
вработените на подрачјето на Македонски Брод, кои 
не се жители и кои немаат во сопственост недвиж-
ност на тоа подрачје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „'Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општината-. Ма-
кедонски Брод". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, со Решение У. бр. 82/84 'од 16 мај 
1984 година поведе (постапка за (оценување закони-
тоста на акгот (означен во точката 1 на овѕаа одлука. 
Постапката е поведена затоа што основано се поста-
ви прашањето за согласноста на оспорената одлука 
со член 10 од Законот за општите начела на само-
придонесот (^Службен весник на СРМ" бр. 27/78). 

4. На седницата Судот утврди дека (во член 3 (од 
оспорената Одлука, помеѓу другото, е утврдена и 
обврска за плаќање на местен самопридонес во ви-
сина од 2°/о од нето личните доходи за сите работни 
луѓе и граѓани кои се во работен однос во (органи-
зациите на здружениот ТРУД «и во работните заед-
ници. 

5. Според член 10 став 1 од Законот за 'општите 
начела на самопридонесот, обврзници на самопри-
донеси се работните луѓе и (граѓаните кои имаат 
живеалиште на подрачјето на кое се воведува само-
придонеси т. Според став 2 на овој член обврзници 
на самопридонесот за изградба на определени објек-
ти од кои имаат непосредна или посредна корист (се 
и работните луѓе и граѓаните што имаат во сопстве-
ност недвижен имот, а немаат живеалиште на под-
рачјето за кое (Се воведува самоцрид онесот. Постое-
њето на непосредната и 'Посредната корист се утвр-
дува при претресување иницијативата за воведување 
на самопридонеоот. 

Со. (оглед на тоа што со (оспорената Одлука се 
обврзани сите вработени во организациите на здру-
жениот труд и во работните заедници на подрачјето 
на М1акедоноки Брод, без оглед на тоа дали се жи-
тели или пак дали имаат во сопственост недвижност 
на тоа подрачје, Судот утврди дека таа Одлука, (во 
делот во кој се обврзуваат со самопридонес и (оние 
вработени кои немаат живеалиште или немаат во 
сопственост надвижност на тоа подрачја, не е во сог-
ласност со член 10 'од Законот за (општите начела на 
самопријдоносот. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа од пука. 

У. бр. 82/84 
5 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател' 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

395. 
Уставниот суд на Македонија, врз (основа на член 

20 од Законот за (основите на постапката .пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 12 септем-
ври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА алинеја 1 од точка 2 на член 
24 од Правилникот за решавање на 'станбените пра-
шања на работниците во Основната организација на 
здружениот труд „Превоз" во состав на Работната 
организација „Градски сообраќај" во Скопје, донесен 
со референдум на 24 јуни 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во 'означената (основна организација на 
здружениот труд, на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи 'акти. 

3. Привремениот управник во Основната органи-
зација на здружениот труд Превоз", со предлог под-
несен до Уставниот суд на Македонија, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на член 24 
точка 2 алинеја 1 од Правилникот означен во точка-
та 1 ЈОД оваа 'одлука. 

Според наводите (во предлогот, во оспорената од-
редба е предвидено при утврдување редот на првен-
ството за добивање на стан лица без етанар1Ско пра-
во да добиваат 250 бода,, при што овие б о д е ш ги 
до(б1иваат и лица (без стан и лица кои живеат ка ј свои-
те родители како корисници на стан, со што се соз-
дава нееднаквост меѓу работниците. 

4. Судот на (седницата утврди дека во член 24 од 
оспорениот Правилник, како еден од, основите за 
утврдување редат на првенството за .добивање на 
стан е предвидена и станбената (загрозеност и по (овој 
основ се (определени, следните подоонови: работник 
без станарско право 250 бода; работник кој станува 
во дотраени простории односно има нужно сместу-
вање со станарско право 150 бода,- работник кој ста-
нува во влажен и дотраен стан со станарско право 
120 бода,- и работник кој живее во стан кој има по-
малку (од 9 1м2 по член на домаќинството во бода. 
Од изнесеното произлегува дека по под основот ^ра-
ботник без станарско право" се врши подеданкво 
вреднување на потатанарот и на лицето кое живее 
кај родители и кое е корисник на стан. 

Според мислењето на Судот работникот потста-
нар се наоѓа 'во понеповолна станбена ситуација од 
работникот кој живее ка ј родителите кои имаат ста-
нарско право, затоа што лотаганарот е лице без 
'стан, додека работникот кој живее кај родителите е 
корисник на (стан и погласно 'член 19 став 1 од За-
конот за станбените 'односи, има право трајно и не-
пречено лично да го користи тој стан под услови 
определени со овој закон. 

На основа, изнесеното, овие две категории на 
работници се наоѓаат во различна станбена ситуаци-
ја, (односно степенот на нивната станбена загрозеност 
е различен и но тој основ треба и различно да се 
вреднува. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај се 
врши 'подеднакво вреднување на работниците кои 
не се носители на 'станарско право, без (оглед дали се 
п о ш т а р и или корисници на станови, Судот утврди 
дека алинејата 1 на точка 2 од член 24 од (оспоре-
ниот Правилник не е во согласност со уставното на-
чело на еднаквост. 

Врз оснива на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 1(82/84 
12 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

О Б Ј А В А 
за запишување во Регистарот на производители 

на саден материјал 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-
ден материјал, (^Службен весник на СРМ" бр. 10/73), 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува дека во Регистарот на ороиз= 
водители на саден (материјал, за производство на 
шумски саден материјал е запишана следната орга-
низација на здруден труд • 

ООЗТ Шумско стопанство „Бор" — Кавадарци. 

Бр. 09-1795/4 
4 септември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
инж, Христо Христоманов, е. р, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНОВАЊЕТО — КОЧАНИ 
269. 

Врз >осиова на аден 36 'став 3 точка 8 од Стату-
тот на СИЗ на становање то — Кочани, а во врска со 
писмото од Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Кочани, бр. 11-4880/1 ОД 1-1Х-1984 година, 
Собранието на СИЗ на становање™ Кочани, на сед-
ницата одржана на 5 (септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 

НА СИЗ НА СТАНОВАЊЕ КОЧАНИ 

Член 1 
Да се изврши намалување на стапките на при-

донесот за станбена изградба што се плаќаат на СИЗ 
на становање™ Кочани, и тоа: 

1. стапката на придонес од чистиот доход 1,35°/о и 
2. стапката на придонес од доходот 0,15°/о. 

Член 2 
Намалувањето на стапките на (придонесот од член 

1 на оваа одлука да се изврши од 1-У1-1984 т д ина. 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јуни 
1984 година, а ќе се 'објави во „Службен вештак на 
СРМ". 

Бр. 02-408/1 
5 септември 1984 година 

Кочани 

Претседател, 
дипл. арх. инж. Методи Лазаров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА 

270. 
Врз основа на член 88 и 89 од Статутот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, Собранието на 
Општинскава самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гевге-
лија, на седницата Одржана на 7 септември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБ« 
НИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИН-
СКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на оства-
рувањето на потребните трошоци и посмртна помош 
во случај на смрт на осигуреникот или осигурено ли-
це на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Гев-
гелија. 

Член 2 
Надоместокот на 'потребните трошоци се утвр-

дува ВО ИЗНОС: 
1. во 'случај на смрт на осигурено лице до една 

година возраст — 1.500 динари: 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 

години возраст — 2.000 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице над 7 го-

дишна возраст 3.500 динари. 

Член 3' ' 
Во случај да осигуреното лице умре во стран-

ство за време на привремен престој во странство на-
доместокот (од (претходниот член се зголемува за 
50%. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на оси-
гуреното лице, односно (осигуреникот врз основа на 
изводот од матичната книга на умрените, потврда за 
извршен закоп и здравствената легитимација на ум-
рениот осигуреник (умреното лице). 

Во случај да осигуреното лице умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се подне-
сува и потврда (од дипломатското претставништво на 
нашата земја во странство дека законот е извршен 
ко странство 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во висина од 
10.000,00 динари. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на погреб-

ни те трошоци и посмртна помош стасува на денот 
на смртта на осигуреникот, односно осигуреното 
лице. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 679/1 
7 септември 1984 година 

Гевгелија 
Претседател, 

д-р Димитар Шутаров, е. р. 

271. 
Врз основа на (член 80 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гевгелија, Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Гевгелија, на својата редовна седница одржана на 
7 септември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упот-

ребата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и висината на надоместокот на трошоците за 
исхрана и сместување за време на патување и прес-
тој во друго место, која им припаѓа на осигурените 
лица на товар на средствата на Заедницата, а во слу-
чај кога користат здравствена заштита на начин про-
пишан со општите акти на Заедницата. 

НАДОМЕСТОК НА ПРЕВОЗНИ ТРОШОЦИ 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица за случаи предвидени со 
општите акти на Заедницата во висина еа тарифата 
на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз им при-
паѓа на осигурените лица кога поради итноста на 
случајот или здравствената состојба, по налог на ле-
карот или здравствената организација, превозот е из-
вршен и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став, е 
извршен без претходен налог на лекарот или здрав-
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стегната организација, оправданоста на превозот или 
превозните средства накнадно ја цени лекарска ко-
мисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се опре-

делува по право според најкусата релација и тоа по 
основна тарифа од редовни превозни средства на 
јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа нд јавниот сообраќај се под-
разбира : 

— во случај на патување со железница на рела-
ција до 150 км. во еден правец — II класа од пат-
ничкиот воз, а на подолга релација од 150 км. во 
еден правец — И класа од 'брзиот воз; 

— во речниот и . поморскиот сообраќај припаѓа 
право на превоз — II класа на пловните возила; 

— кога превозот се врши со автобус, припаѓа 
право на полна цена на чинењето на превозот. 

Кога на истата релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има. право на надомест на превозните трошоци на 
најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 од 
членот 2 на оваа одлука, надоместокот на трошоци-
те за превоз припаѓа во полн износ. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебен 

пропис има право на бесплатно возење при користе-
њето на превозните средства на јавниот сообраќај, 
не му припаѓа надоместок на трошоци за превоз. 

Одредбите од претходниот став не се "Однесуваат 
ка случаи кога осигуреното лице има право на пов-
ластено возење само за определен број патувања во 
текот на годината. 

Член 5 
На осигуреното лице кој користи здравствена 

заштита спротивно на (одредбите на општите акти за 
начинот на користењето на здравствената заштита не 
му припаѓаат надоместок на трошоците. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патувањето во друго 

место поради специјалистички преглед, важи по пра-
вило само за едно патување. Во колку лекарот спе-
цијалист на кого осигуреното лице му е упатено на 
прв специјалистички преглед најде дека е потребно 
испитување и лекување и кај друг специјалист, прво-
битниот упат важи за сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице во смисла на претходниот 
став е упатено, односно превземено на амбулантно 
специјалистичко лекување или испитување, издаде-
ниот налог важи за сето време додека трае лекува-
њето, односно испитувањето. 

ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПА-

ТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 7 
Надоместокот на кдме трошоци за (исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго ме-
сто на осигуреното лице му припаѓа како следува: 

1. на подрачјето во СРМ вон општината во из-
нос од 250 динари; 

2. на подрачјето на земјата вон- СРМ во износ 
од 300 динари. 

, Член 8 
Покрај надоместокот од претходниот член, на 

осигурените лица им припѓа и -надомест на трошо-
ци за ноќевање во фактички износ, воз основа на по-
себна приложена сметка, но не повеќе од 400,00 ДИ-
НАРИ. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бо. 680/1 
7 септември 1984 година 

Гевгелија 
, Претседател, 

д-р Димитар Шутаров, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија го повикува Пар-
чев Васил ѓорѓе од Стар Дојран, роден на 15. III. 
1910 година, кој уште од 1946 година отишол да жи-
вее во САД. Оттаму се јавувал се до 1973 година, од 
кога престанал да се јавува. Од тогаш писмата упа-
тени до него од неговите најблиски се враќале. 

Доколку (именуваниот е жив, да се јави на овој 
суд во рок (од 3 месеци од денот на огласувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", а во спро-
тивно, по истекот на овој рок, ќе се прогласи за 
умрен. Исто така и сите други лица кои нешто знаат 
за наведеното лице да го известат овој суд во ГОР-
ЕИОТ р о к . 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 29/84. 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — • Скопје, по 
тужбата на тужителката Виолета Антоновиќ од Скоп-
је, е покрената парница за развод на брак против 
тужениот Мирослав Антоновиќ со непознато место 
на живеење во странство, вредност 2.000,00 динари, 
под П. бр. 4555/84. 

Се повикува тужениот Мирослав Антоновиќ да 
се јави во судот во рок од 30 дена сметано од денот 
на објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
4555/84. (137) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд заведен е спор за надоместок на 
штета по тужбата на тужителката Синани Неџмија 
од Скопје, бул. „Македонеко-коеовска бригада" бр. 
42/1, против тужените Сали Наип од Тетово, сега на 
привремена работа во Турпија, и Заводот за осигу-
рување имоти и лица — Скопје. 

Се повикува тужениот Сали Наип од Тетово да 
се јави во овој суд во рок 'од 30 дена по објавува-
њето на отој оглас или во истиот рок да ја достави 
својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде заетапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, I П. 
бр. 2332/83. (138) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор за купопродажба по туж-
бата на тужите лот Кузманов ски Васил Мино од Те-
тово, ул. „103" бр. 3, против тужените Кузмановски 
Крсто Угрин од Софија и Кузмановски Угринов Кузе 
од Букурешт, со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Кузмановски Угрин и 
Кузмановски Кузе да се јават во судот, да достават 
точна адреса или да одредат полномошник кој ќе 
ги застапува по овој спор во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. 

По истекот на определениот рок, судот ќе им 
постави привремен старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1203/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за утврдување на сопственост од страна на ту-
жителот Мисајловски Митре од Тетово, ул. „Симо 
Тодоровски — Трска" бр. 4, против тужениот Стојан 
Јованов Серафимовски од Тетово, а сега со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 120,00 динари. 

Се повикува Стојан Се раф им овски во рок од 30 
дена но објавувањето на огласот да се јави во Оп-
штинскиот суд во Тетово или определи овој полно-
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мошник. Во спротивно ќе му биде поставен привре-
мен старател кој ќе ги застапува неговите интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр .1301/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово - се води пос-
тапка за утврдување сопственост на недвижен имот 
по основ на одршка по тужбата на Пејоски Пан-
чев Радослав од Тетово, против тужената Јанче ска 
Горица, род. Серафимовека, од Скопје, со непозната 
адреса 

Бидејќи тужената е со непозната адреса, се по-
викува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
да се јави пред судот, да достави точна адреса или 
овласти полномошник кој ќе ја застапува по овој 
предмет. Во спротивно, по истекот на тој рок, преку 
Центарот за социјални работи — Тетово, судот ќе 
и постави привремен застапник кој ќе ја застапува 
до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1425/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постап-
ка за надомест на штета по тужбата на тужителот 
РО ШИК „ЈЕЛАК" ООЗТ Лешница — Тетово, против 
тужениот Сулејмани Џемаил Тефик од село Ларце. 

Се повикува тужениот Сулејмани Џемаил Тефик 
од село Ларце во рок од 30 дена ио објавувањето на 
огласот да се јави на судот, да достави адреса или 
да овласти полномошник кој ќе го застапува во 
постапката по овој предмет. Во спротивно, преку 
Центарот за социјални работи — Те токо, судот ќе 
му одреди привремен застапник кој ќе ги застапува 
неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Г1. бр. 1005/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за утврдување право на сопственост од страла 
на тужителката Јовановска Јованка од е. Раотинце 
против тужената Трпана Јовановска »со -непозната 
адреса во СР Германија. Вредност на спорот 60.000,00 
динари. 

Се повикува тужената Трпана Јовановска во рок 
од 30 дена по 'објавувањето на огласот да се јави 
во Општинскиот суд — Тетово или да определи свој 
полномошник. Во спротивно ќе и биде поставен 
привремен старател кој ќе пи застапува нејзините 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1161/84. 

Пред овој суд се води спор за раскинување на 
договор по тужбата на тужителот Глигорије Ѓиго 
Кузмановски од е. Вратница, против тужениот Сто-
јан Ѓиго Кузмановеки од е. Вратница, сега со непоз-
ната адреса во САД. Вредност на спорот 500 динари. 

Се повикува лицето Стојан Ѓиго Кузмановски од 
е. Вратница да се јави во Општинскиот суд во Тето-
во. Во спротивно на истиот ќе му биде 'определен 
полномошник кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката или во рок од 30 дена сам 
да си одреди полномошник кој ќе се грижи за него-
вите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 548/84. 

Пред овој суд се води спор за исполнување на 
договор од страна на тужителот Казими Нури од е. 
Џепчиште, против тужените Јанчевски Ќирко и др. 
од е. Рата је. 

Бидејќи тужените Тасевска Јорда и Јанчевска 
Лепа од е. Ратаје се наоѓаат со непознати адреси во 
Југославија, се молат истите да се јават во судот. До-
колку во определениот рок не се јават или не опре-
делат свој полномошник, судот ќе им одреди при-
времен старател кој ќе се грижи за нивните права и 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. ' бр. 854/84. 

Пред овој суд се води спор за надоместок на 
штета од страна на тужителите Гавриловиќ Коста и 
др. од Тетово против тужениот Крстевски Ратко од е. 
Вратница. Вредност на спорот 12.468,00 динари. 

Бидејќи тужениот се наоѓа со непозната адреса 
во Германија, се моли истиот да се јави- во рок од 30 

дена во Општинскиот суд во Тетово или да определи 
свој полномошник. Во спротивно судот ќе биде при-
моран да му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси (во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1574/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води опор 
за утврдување на брак од страна на тужителката 
Апостоловска Викторија од Тетово, против тужените 
Апос то ли дис Јанис од Тетово и др. 

Бидејки тужените Апостоловска Сандра и Апосто-
ловска Германија се наоѓаат со непознати адреси во 
Маџар ска и Апосто ловска Дара со непозната адреса 
во Австралија, се молат истите да се јават во судот 
или да определат свој полномошник кој ќе се грижи 
за нивните права и интереси во постапката. Во спро-
тивно, доколку не се јават во определениот рок, су-
дот ќе им постави привремен старател. _ 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 659/84. 

Пр од Општински от суд во Т етово поднесена е 
тужба за утврдување устен договор за купопродажба 
од страна на тужителот Руфати Исак од е. Боговиње 
против тужениот Салија Џевит Мухамед од е. Бого-
виње. Вредност на спорот 130.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Салија Џевит Мухамед од 
е. Боговиње, а сега на привремена работа во Герма-
нија со непозната адреса, да се јави во Општинскиот 
суд — Тетово во рок од 30 дена но објавувањето на 
.огласот или да определи свој полномошник. Во спро-
тивно, ќе 4 му биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд - во Тетово, П. бр. 652/84. 

ОПШТИНСКИ СУД .ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен 
спор за утврдување на татковство по тужбата на ту-
жителите Ебиби Раим, Ебиби — родена Шаќири 
Мир сије, и Ебиби Хирије, застапува« а од нејзината 
мајка второтужителката, сите од е. Неготино, против 
тужениот Селмани Идриз од е. Пирок — Тетовско, 
сега се наоѓа во Канада со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Селмани Идриз од е. 
Пирок — Тетовско во рок од 30 дена по објавување-
то на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави на судот или да ја соопшти својата адреса. Ве 
спротивно, на тужениот ќе му се постави привремен 
застапник и тоа Влајко Влаховић на работа во Цен-
тарот за социјални работи — Гостивар, кој ќе го 
застапува во овој спор до окончувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 404/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на оста-
вителот Сараваноеки Цветко, порано од е. П а с и ш -
те, роден на 13 XI. 1883 година, а умрел на 23. XII. 
1948 год., земјоделец, државјанин на СФРЈ, заведена 
под О. бр. 398/83. 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој оп-
штински суд на територијата на СФРЈ или во дипло-
матско претставништво во странство во рок од една 
година од објавувањето -на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" за да дадат наследнички изјави во врска 
со оставината на оставителот. 

Во спротивно, оставината ќе премине во опште-
ствена сопственост и ќе биде предадена на СО — 
Прилеп, согласно член 132 од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 398/83. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на 
оставителката Илинка Спиркоска Ангелеска, порано 
од Прилеп, за дополнително новопронајден имот: 

1. ливада на КП бр. 2828 во пов. од 2 ха, 39 ари 
и 67 м2 во м. в. Де рино Л; 

2. речно корито на КП бр. 2828 во пов. од 25,37 
ари во м. в. Деривол, двете недвижности се водат на 
поседовен лист бр. 116 за КО — е.-Вранче. 



Спр. 686 — Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 октомври 1984 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследе« ред да се јават во овој или било ко ј оп-
штински суд на територијата на СФРЈ или дао дипло-
матска претставништво во странство во рок од една 
година од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" за да дадат наследнички изјави во 
врска со оставината на оставите лката. 

Во спротивно, 'оставината ќе премине во опште-
ствена (сопственост и ќе биде предадена на СО — 
Прилеп согласно член 132 од ЗН. 

Од Опишинскиот суд '-во Прилеп, О. бр. 49/47. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 562 од 30. V. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-122-0-0-0 ја заниша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застанување 
на Основно,то училиште „Маршал Тито", е. Пирок ^ 
Тетово 100 следните податоци: Се 'брише досегашниот 
застапник Ќамил Бакиу, в. д. директор, а се запишу-
ва новиот застапник Хасан Казими, директор, со не-
ограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд вао Скопје, Фи. бр. 
562/84. • (250) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје со решение-
то Фи. (бр. 602 од 16. V. 1984 година, на регистар-
ска влашка бр. 1-1599-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар (Промената на лицето овластено за застапу-
вање на Договорната работна организација на здру-
жен труд „Шар", Ц. О. е. Селце, Тетово со -следните -
податоци: Се брише досегашниот застапник Асани 
Ваидин, директор, а се запишува новиот застапник 
Авди Адем, в. д. директор, со .неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
602/84. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје оо решение-
то Фи. 'бр. 659 од 31. V. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-868-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Основното училиште „Санде Штер јосип" со Ц. О. 
— Кичево, населба „Календарица" (бб. со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Стојано-
ски Станислав, директор, а се запишува новиот зас-
тапник Настески Благоја, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
659/84. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 645 од 2. VI. 1984 година ,на регистар-
ска влошка бр, 1-1906-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Градежно-
занаетчиската догооврна организација на здружен 
труд „Славеј", Ц. О. — Кавадарци. 

Договорната организација е основана со договор 
ОД 10. II. 1984 година. 

Основачи на договорната организација се: Слав-
чо Атанасов: Кире Атанасовши; Анѓел Андонов и 
Драги Трајковски, сите од Кавадарци. 

Основни дејности: — завршни занаетчиски рабо-
ти во градежништвото. 

Договорната организација на здружениот труд во 
правниот промет со трети лица истапува ио свое име 
и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица ДОЗТ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Славчо Атана-
сов, работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
645/84. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 511 од 29. V. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1901-0-0-0 го запиша во судскиот регис-

тар основањето на Спортско-рекреативниот центар 
„Младост", Р. О. — Неготино, ул. „Маршал Тито" 
бб — в а основање. 

Работната организација е основана од Општин-
ската 'самоуправна интересна заедница на физичката 
култура — Неготино со одлуката бр. 0203 од 16. IX. 
1984 година. 

Основни дејности: 120410 — организации на здру-
жениот труд кои даваат услуги на гр аѓаните при в р -
шењето на спордоско-рекреативни активности, како и 
услуги на натпреварувачкиот спорт за организирање 
на приредби. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица работната организација одговара со сите 
свои средства. 

За обврските на работната организација одговара 
основачот неограничено су пси ди ј арно. 

Лице овластено за застапување е Петар Фили-
пов, привремен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
511/84. {259) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

, Загубениот тркалезен печат под назив: ^Работна 
организација за промет на стоки и услуги на големо 
и мало „Интер про мет" — ООЗТ за промет на голе-
мо) „Велосипедист" на суп. о. — Скопје" се огласува 
за неважен. (5146) 

Загубениот печат под назив.: „Завод за рехаби-
литација на слух, говор и глас — Скопје" се огласу-
ва за неважен. (5432) 

Загубениот округли печат под назив: „Фудбалски 
клуб „ИЗВЕДЕН" — е. Ораовица — Радовиш" се 
огласува за неважен. (5523) 

Печат на име Градежна услужна занаетчиска 
задруга, е. Полог — Гостивар. (4904) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Тековна сметка бр. 15.50.00737.8 издадена сид Ју-
гобанка — Скопје на име Маре Ристовска. (5621) 

Воена книшка издадена од Титов Велес на име 
Стефановски Бенкс, е. Мамутчево, Титов Велес. (5736) 

Лична карта на име Мустафа Деари, е. М. Ре-
чица, Телово. (5830) 

Возачка дозвола на име Мустафа Деари, е. М. 
Речица, Тетово. (5831) 

Возачка дозвола на име Гане Апостоловски, е. 
Тополовиќ, Кратово. (5842) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Шлмп на 
име Панче Соколов, Штип. (5856) 

Воена легитимација на име Петар Димитров, 
Штип. (5883) 

Одобрение за отворање на занаетчиски дуќан, 
уп. бр. 09-27752, издадено од Собрание на град 
Скопје, на име Муаџири Нусрет од Скопје. (5891) 

Воена книшка на име Драгољуб Попоски, е. Вен-
чани — Струга (5162) 

Чековна книшка бр. 057419-7, издадена од Прив-
редна банка — Сарајево, на име Зора М. Марковиќ 
— Скопје (5175) 

Пасош МА 856225 на име Борис Германов, ул. 
„7 Јули" бр 51, Берово. (5196) 

Пасош МД 006612 на име Дарко Анакијевски, ул. 
„М. Ч. Филиповски" бр. 128, Гостивар. (5230) 

"Пасош МА 484492 на име Драган Андријевски 
ул. „Чеде Филиповски" бр. 128 Гостивар. (5231) 

Воена книшка на име Штерјо Димов, ул. „Пар-
тизанска" бр. 43/5 — Штип. (5259) 
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Вооена книшка на име Димитри Миланов, бул. 
„ЈНА" бр. 28/7. Штип. (5319) 

Воена книшка иа име Сел амедан Иљази, е. Пр-
шовце, Тетово. (5366) 

Пасими МА 921536/81 на име Изет Алију, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 98 — Теново. - (5372) 

Воена книшка на име Видо Коцев, -бул. „ЈНА" 
бр. 22/6 — Штип. ' (5381) 

Пасош на име Дилавер Рамадани, ул. „Сава Ко-
вачевиќ" бр. 10, Куманово (5391) 

Пасош на име Немет Мустафа, ул. „Радањски 
пат" бр. 160 — Штип. (5416) 

Свидетелство издадено од Земјоделското училиш-
те „Борис Кидрич", на име Цеков Јордан, Нишевац 
— Сврљиг. (5431) 

Воена книшка на име Трпко Богоески, е. Блаце 
— Тетово. (5466) 

Воена книшка на име Бардул Демири, ул. „Бе-
личица" бр. 67 — Гостивар. (5473) 

Воена книшка на име Моме Додески, ул. „Јорде 
Петро®" бр. 58/5, Куманово. (5483) 

Воена книшка на име Беќири ја Исљами, ул. „Н 
Бандаров" бр. 10, 'Куманово. (5484) 

Пасош на име Лоза Антевска, ул. „Никшичка" 
бр. Ш/И/13 — Куманово. (5486) 

Воена книшка на име Исмаил Мустафов, ул. 
„Средорек" бр. 41 — Куманово. ^ (5487) 

Воена книшка на име Љубомир ѓорѓиоски, е. 
Дебреште — Прилеп. (5529) 

Цертификат бр. 002-10356-2 од 14. II. 1984 го-
дина на износ од 185.230,65 динари, издаден од Ауто-
банка — Крагуевац, на име Ветеринарна станица — 
Кочани. (5559) 

Ученичка книшка издадена од УЦСО „Јосип 
Броз Тито", Ресен, на име Соња Грнчарова ул. „29 
Ноември" бр. 200, Ресен. (4708) 

Воена книшка на име Фарадин Ремзи, е. Пирок, 
Тетово. (4734) 

Пасош бр. СР 937480 на име Афајетка Нуредини, 
е. Жир виница, Гостивар. (4738) 

Пасош бр. МА 720Ѕ51 на име Јусуф Нуредина 
е. Жировница, Гостивар. (4739) 

Пасош бр. МА 759072 на име Везире Нур едини, 
е. Жир огница, Гостивар. . (4740) 

Пасош бр. МА 890398 на име Лела Нуредина е. 
Жнроганица, Гостивар. (4741) 

Возачка дозвола на име Митко Андонов, е. Ни-
в и ч к и , Кочани. (4750) 

Пасош н.а име Таир Јакупи, е. Палатица, Тетово. 
Пасош бр. МА 810582 на име Муртезаи Сефери, 

е. Г Речица/ Тетово. (4797) 
Воена книшка на име Имер Синани, е. Лопате, 

Куманово. (4806) 
Воена книшка на име Фа фи Мисими, е. Ларце, 

Тетово. (4808) 
Воена книшка на име Зеќтр Ибраими, ул. „102" 

бр. 1 — Те тоа з. (4850) 
Пасош на име Благоја Илиоски, е. Тројкрсти, 

Прилеп. , (4887) 
в о з а ч к а дозвола на име Азем Аземи, е. Слупчане, 

Куманово. (4914) 
Возачка дозвола бр. 6729 издадена од СВР Ко-

чани на име Душко Гаврило® е. Зрновци Кочани 
Сообраќајна дозвола на име Тодор Пецов, ул. 

„В. Главинов" бр. ЈО, Кочани. (4977) 
Еозачка дозвола на име Тодор Пецов, ул. „В. 

Главинов1' бр. 10, Кочани. (4978) 
Возачка 'дозвола издадена од СВР — Крива Па-

ланка на име Војо Јовановски, е. Ветуница, Крива 
Паланка. (4928) 

Диплома за завршена ВТШ — Битола — машин-
ски отсек, издадена од ВТШ — Битола на име Илиев-
ски Борис, е. Кркља, Крива Паланка. (5040) 

Свидетелства од I, II, III и IV клас и свидетел-
ство за завршен испит, издадени од Хемиското учи-
лиште „Борис Кидрич" — Титов Велес, на име Сми-
левски Трајан. (5057) 

.Одобрение за наплата на извоз со увоз на стока 
по пат на размена на документи, бр. 43/11-2/ЈЛ од 
8. VI. 1984 година издадено од Народна банка на 
Македонија. (5123) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С -

за избор — реизбор на наставник ио предметот 
Меѓународни економски (односи, на неодредено ра-
ботно х.реме 

Условите за избор се определени со Законот за 
високото образование и Статутот на ООЗТ Економ-
ски факултет — Скопје. 

Пријавите ое поднесуваат до Секретаријатот на 
ООЗТ Економски факултет — Скопје во рок од 30 
дена од денот на об јавувањето на конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование и 

академски степен; 
— куса биографија; 
— список на научни и стручни трудови и по еден ПРИМЕРОК ОД НИВ. 

Непотполните и не благовремените пријави нема 
да се земаат во разгледување. (380) 

Работничкиот совет на Конфекциоката работна 
организација „Единство" — Струга 

р а е п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
товоден орган — директор на Конфекциската работ-
на организација „Единство" — Струга 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните но-
се 61 чи усиОБИ: 

— да имаат висока школска подготовка со над 
5 години работно искуство од кои 3 години на ра-
ководно работно место или ВКВ работник од текс-
тилна струка со над 5 години работао искуство од 
кои 4 години на раководно работно место во стру-
ката ; 

— да поседуваат морално-политички квалитети 
за вршење на работната функција; 

— да гме .се под истрага; 
— да имаат стручни и организаторски способ-

ности докажани со резултатите од досегашното ра-
ботење и 

— да не се осудувани за кривични дела по член 
511 од Законот за здружениот труд. 

Кон пријавите кандидатите се должни да ги дос-
тават потребните документи за докажување на горе-
наведените услови. 

Пријавите со потребната документација ое дос-
тавуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до Конкурсната комисија при Конфек-
циската работна организација „Единство" — Опруга. 

(381) 

Врз основа на член 3, од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградбата на 
.инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 
22/84), СИЗ на домувањето, уредувањето и употребата 
иа градежното земјиште на општината Битола 

о б ј а в у в а 
О Г Л А С 

за јавно наддавање заради отстапување изградба 
на станбени згради во Битола 

1. Предмет на отстапување се следните станбени 
згради: 

а) з станбени згради П + 2 по 24 стана — вкупно 
72 стана во БЛР — III дел,-

б) 1 станбена зграда П + 3 + поткровје од 28 
егана во БЛР — III Дел и 

в) 1 станбена зграда П + 4 ЈОД 47 става во БЛР 
— II дел. 

Предмет на отстапување се градежните, градеж-
но-занаетчиските и инсталатерските работи. 
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2. Ориентационата вредност на работите е : 
а) за станбени згради П 1- 2 по 24 стана 

44.015.000,00 X 3 — 132.045.000,00 динари; 
б) за 1 станбена зграда П + 3 4- поткровје од 

28 стана 39.930.000,00 динари; 
в) за 1 станбена зграда И + 4 од 47 стана дина-

ри 73.110.000,00. 
3. Отстапување на објектите ќе се врши под ус-

ловите одредени со овој (оглас, инвестиционо-технич-
ката документација и посебните услови на инвести-
торот. 

4. Заинтересираните понудувачи можат да се за-
познаат со инве стиционо-техничката документација и 
посебните услови на инвеститорот во просториите на 
СИЗ на домувањето — Битола и тоа секој работен 
ден од 9 до 13 часот во соба бр. 5. 

5. Секој понудувач може да поднесе само една 
понуда. > 

6. Рокот за поднесување на понудите трае 15 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". 

7. Понудите се поднесуваат во два посебни за-
творени омоти, со ознака „понуда за јавно наддава-
ње" и „документација за јавно наддавање", на адре-
са СИЗ на домување — Битола. 

8. Запечатениот омот со документацијата мора 
да ја содржи документацијата која се бара со посеб-
ните услови на инвеститорот 

9. Јавното наддавање ќе се одржи во просториите 
на СИЗ на домувањето — Битола, а за денот и ча-
сот на одржувањето на јавното наддавање допол-
нително писмено ќе бидат известени понудувачите. 

10. Нема да се земат предвид ^благовремено 
поднесените понуди, како и понудите кои не ги ис-
полнуваат условите од точка 8 од овој (Оглас. 

11. Критериуми за оцена на поволноста на по-
нудите ќе бидат: вишната на понудената цена за 
работите, реалност на роковите, подобноста на по-
нудувачите и искуство на исти работи. 

12. -Присутните претставници на понудувачите на 
јавното наддавање мораат на стручната комисија на 
инвеститорот за спроведување на јавното наддавање 

~ да и предадат пиомени овластувања за застапување 
"на понудувачот, а пред почетокот на јавното надда-
вање. 

13. Од часот одреден за почеток на јавното над-
давање ни еден понудувач не може да ја менува 
содржината на својата понуда ниту да ја дополнува 
или заменува со кова. 

14. Известувањето за прифаќањето на понуда, 
односно за утврдување на успешноста на јавното над-
давање, ќе се достави на сите понудувачи во рок од 
20 дена од наддавањето. (382) 

Собирот на работниците на Работната организа-
ција за завршни занаетчиски работи во градежниш-
твото „9 Мај" — Скопје, согласно Одлуката од 8 
октомври 1984 година, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — именување на индивидуален работо-
воден орган на работната организација — директор 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни УСЛОВИ : 

— да имаат завршено виша стручна подготовка 
од правна насока и работно искуство од 5 години,-

— познавање на технологијата на работата на 
основната дејност на работната организација и ор-
ганизациони способности; 

— да поседуваат морални квалитети и да не се 
осудувани за кривично дело според член 511 од 
ЗЗТ. 

Конкурсот трае 15 дена од денот, на објавува-
њето, а молбите со потребните документи се доста-
вуваат до РО „9 Мај" Скопје, ул. „Фјодор Достоев* 
ски" бб — Скопје. (383) 

Врз основа на член 91 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
ДЕКА Ќ Е ВРШИ ИЗБ01Ј НА ДВАЈЦА СУДИИ НА 

ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 
91 од Законот за редовните судови треба да подне-
сат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за 
прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето. 

Бр. 10-2540 
8 октомври 1984 година 

Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

383. Закон за општествениот правобранител на 
самоуправувањето — — — — — — 673 

384. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за избор на Колегијален рабо-
товоден орган на РО факултет за економ-
ски науки во Скопје — — — *— — 679 

385. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Болницата за душевни болести — Демир 
Хисар — — — — — — — — — 680 

386. Одлука за давање согласност на Одлука-
та на Советот на Болницата за белодроб-
на туберкулоза — Јасеново за именување 
директор на Болницата — — — — — 680 

387. Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство — — — 680 

388. Одлука за помилување на осудени лица 680 
389. Решение за разрешување од должноста 

директор на Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод — — — — —: — — 681 

390. Решение за заменување на директорот на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод 681 

391. Решение за назначување помошник на 
'Претседателот на Републичкиот комитет за 
меѓународни односи — — — — — 681 

392. Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за народна од-
брана — — — — — — —' — — 681 

ЗЅЗ. Решение за разрешување и именување 
член на Стручниот совет за верификација 
на Студијата за развој на енергетиката на 
СРМ за периодот 1986—2005 година — 681 

394. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 82/84 од 5 септември 1984 година 681 

395. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 182/84 од 12 септември 1984 година 682 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

КОЧАНИ 
269. Одлука за намалување на стапките на при-

донесот за станбена изградба што се пла-
ќаат на СИЗ на становање — Кочани — 683 

ГЕВГЕЛИЈА 
270. Одлука за висината на надоместокот на 

потребните трошоци и посмртна помош 
на осигурените лица на подрачјето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедни-
ца на здравството и здравственото осигу-
рување — Гевгелија — — — — — — 683 

271. Одлука за надоместокот на патните и 
дневните трошоци на осигурените лица на 
Општинската самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото оси-
гурување — Гевгелија — — — — — 683 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пешт. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

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


