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

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

Сабота, 19 јануари 1980 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXXVI 

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

3. 

Врз основа на член 19, став 2 од Законот за 
извршување на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/79), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

2. 
Врз основа на член 46 став 1 од Правилникот 

за внатрешно работење во судовите од општа над-
лежност и во стопанските судови во Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ", бр. 10/60, 11/71, 2/72, 20/73 и 1/74), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОМОШ 
НА ОПШТИНИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОС-
ЛЕДИЦИТЕ ОД ПОПЛАВАТА ВО НОЕМВРИ 1979 

ГОДИНА 

1. Од средствата утврдени во Републичкиот бу-
џет за 1980 година, раздел 67, позиција 599 — за 
помош на општините за отстранување на последи-
ците од поплавите, ќе се користи износот од 77,6 
милиони динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се рас-
пределуваат на следниве општини: 

1. Градот Скопје — за оп-
штините Гази Баба и 
Карпош 

2. Тетово 
3. Битола 
4. Гостивар 
5. Кичево 

Бр. 23-91/1 
10 јануари 1980 година 

Скопје 

О Д Л У К А 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СУДСКИ 
ПРЕВЕДУВАЧИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СУДОВИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За постојани судски преведувачи во општин-
ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија ги назначувам: 

Во Општинскиот суд Скопје I — Скопје 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат за плаќање на направените трошоци пре-
дизвикани од поплавите, и тоа за: 

— привремено сместување, згрижување и ис-
храна на населението; 

— вакцинација на населението; 
— ангажирање на механизација; 
— набавка на заштитни средства; и 
— вакцинација и евакуација на добитокот. 
4. Средствата ќе и се стават на располагање 

на општината само врз основа на уредно поднесе-
на документација за направените трошоци (иска-
жани по видови, количества и цени на материјали 
и извршени услуги), заверена од надлежниот штаб 
за цивилна заштита. 

5. За извршување на оваа одлука ќе се грижи 
Републичкиот секретаријат за финансии. 

'6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

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

1. Нада Домазетовска 

2. Македонка Лазарева 

3. Марија Таневска 

4. Христина Тодорова 

5. Павлина Николовска 

6. Лилјана Минева 

7. Билјана Пеј чиповска 

8. Снежана Златевска 

9. Бранислава Николова 

10. Зорица Крчковска 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Мито Ха-
џи Василев" кула Б -
5/22 — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Горѓи Ди-
митров" кула 10-1/16 
— Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Славејко 
Арсов" бр. 40-6 — 
Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Финска" 
бр. 196 — Скопје 

за англиска јазик, со 
стан на ул. „Коле Не-
делковски" бр. 2 — 
Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Никола 
Тесла" бр. 18/11-31 — 
Скопје 

за англиски јазик и 
германски јазик, со 
стан ,на Булевар ЈНА 
бр. 23/27 — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Желез-
ничка" бр. 36 — Скоп-
је 

за француски јазик, 
со стан на ул. „229" 
бр. 2 — Скопје 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Питу 
Гули" бр. 12 — Скопје 
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11. Марија Тозија 

12. Трајан Глобочни 

13. Нетка Димитровска 

14. Маргарита Балод 
Тодоровсжа 

15. Славица Серафимовска 

16. Олга Воиновска 

17. Ружа Ниневска 

18. Зорица Блажевска 
Темков а 

Во Општинскиот суд 

1. Фанија Стошиќ 

2. Ангелина т у л е в с к а 

3. Софка Талимџиовска 

4. Марија Јовановска 

5. Рајна Николовска 

6. Ленче Милошевска 

7. Марија Поповска 

8. Добрица Јосифоска 

9. Светлана Читкушевска 

за француски и ита-
лјански јазик, со 
стан на ул. „Методи 
Митевски" бр. 6-2/14 
— Скопје 

за француски и ита-
л ј ански ј азик, со 
стан на ул. „Соција-
листичка зора" бр. 80-
4/10 — Скопје 

за германски јазик, со 
стан на Булевар „Ко-
чо Рацин" кула 18/26 
— Скопје 

за германски и руски 
јазик, со стан на ул. 
„Иван Цанкар" бр. 52-
б — Скопје 

за германски јазик, со 
стан на Булевар „Пар-
тизане^! одреди" бр. 
109-11/10 — Скопје 

за германски јазик, со 
стан на ул. „Даме Гру-
ев" бр. 5-6/19 — Скоп-
је 

за германски јазик, со 
стан на ул. „Злате 
Михајл овски" 17 — 
Скопје 
за руски јазик, со 
стан на ул. „12 удар-
на бригада" бр. 76 ре-
он 9 — Скопје 

Скопје II — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Ванчо 
Мицков" бр. 28 — Ско-
пје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „13 Ноем-
ври" бр. 100 —• Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „29 Ноем-
ври" бр. 19 — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан Булевар „Парти-
зански одреди" бр. 
123-11/6 — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Рокоми-
ја" бр. 66-а — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан Градски ѕид ку-
ла 21-9/35 — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на Булевар „Ко-
чо Рацин" бр. 14-6/12 
— Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Мрамо-
рец" бр. 35-а — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан Карпош II, кула 
А1 влез 1/16 — Скопје 

10. Љубиша Стојановиќ 

11. Елена Вељковиќ 

12. Снежана Дамј ановска 

13. Џони Леонардо 

14. Драгољуб Ристиќ 

15. Радмила Липковска 

16. Томислав Стошиќ 

17. Венцислав Иванов 

18. Е лисавета Котевска 

19. Рада Ускокова 

20. Илија Николов 

1. Лазар Минков 

2. Динко Козинаков 

3. Никола Шалваринов 

4. Атанас Пановски 

19 јануари 1980 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Фран-
клин Рузвелт" бр. 36-
И/6 — Скопје 

за француски јазик, 
со стан на ул. „11 Ок-
томври" бр. бб — Ско-
пје 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Рил-
ски конгрес" бр. 84 — 
Скопје 

за француски и ита-
лјански јазик, со 
стан на ул. „Козара" 
бр. 7 — Скопје 

за француски и ита-
лјански јазик, со 
стан на ул. „11 Ок-
томври" бр. 46-П/Ш — 
Скопје 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Наум 
Наумовски Борче" бр. 
88-а/1 — Скопје 

за германски јазик, со 
стан на ул. „Никола 
Парапунов" бр. 5 — 
Скопје 

за германски јазик, 
вработен во „Јавор" 
Увоз-извоз —• Скопје 

за германски јазик, со 
стан на ул. „Брисел-
ска" бр. 10-11/12 — 
Скопје 

за германски јазик, со 
стан на ул. „Виктор 
Иго" бр. 43 — Скопје 

за руски јазик, со 
стан во Карпош III згр. 
А-7-1У/16 — Скопје 

за бугарски и унгар-
ски јазик, со стан на 
ул. „700" бр. 11-1/14 — 
Скопје 

за чешки, словачки, 
бугарски и грчки ја-
зик, со стан на ул, 
„Драгиша Мишовиќ" 
бр. 3-11/9 — Скопје 

за романски јазик, со 
стан на ул. згр. А-18 
И/2 Карпош III — 
Скопје 

за полски јазик, со 
стан на ул. „Методи 
Митевски" бр. 11-4/7 
— Скопје 

5. Панде Константинов ски за полски јазик, со 
стан на ул. „Алекса 
Дундиќ" бр. 203/А — 
Скопје 

Во општинските судови Скопје I и Скопје II — 
Скопје 
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6. Васко Караџа за грчки и руски ја-
зик, со стан на ул. 
„Франце Прешерн" бр. 
217 —• Скопје 

7. Милтијадис Количевски за грчки јазик, со 
стан на ул. „11 Ок-
томври бр. 
Скопје 

44-1/8 -

8. Ристо Пејовски 

9. Мехмед Хашмедов 

10. Мехмед Хусамедин 

11. Селим Хил ат 

12. Драги Ивановски 

13. Самир Ал-Аббаси 

14. Јошко Станковиќ 

15. Лумани Мунир 

16. Мирјана Поповска 

17. Маргарита Гировска 

18. Николина Танева 

19. Вера Милушева 

за грчки јазик, со 
стан на ул. „Милан 
Марковиќ" бр. 42-6 — 
Скопје 

за турски јазик, со 
стан на ул. „Петар 
Манџуков" бр. 24-6 — 
Скопје 

за турски јазик, со 
стан на ул. „Рајко 
Жинзифов" бр. 49-а 
— Скопје 

за турски јазик, со 
стан на ул. „Букуреш-
ка" бр. 12 — Скопје 

за арапски јазик, со 
стан на ул. „Салвадор 
Аљенде" бр. 39-а/Ш 
— Скопје 

за арапски јазик, со 
стан на ул. „Ресенска" 
бр. 35/11-15 — Скопје 

за арапски јазик, со 
стан на ул. „Франк-
лин Рузвелт" бр. 55/15 
— Скопје 

за албански јазик, со 
стан згр. 63 влез II-
10 — Скопје 

за шведски јазик, со 
стан на ^ ул. Булевар 
„Кочо Рацин" бр. 14-
6/12 — Скопје 

за шпански јазик, со 
стан на ул. „Брисел-
ска" бр. 25 — нас. Та-
фта лице — Скопје 

за бугарски јазик, со 
стан на ул. „Веселин 
Маслеша" бр. 1 влез 
1/21 — Скопје 

за бугарски јазик, со 
стан на ул. „Црногор-
ска" бр. 51-А — Скоп-
је 

Во Општинскиот суд Битола 
1. Лилјана Димитрова 

2. Ката Лазарова 

3. Славица Размоска 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Маршал 
Тито" бр. 42-а — Би-
тола 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Кичево" 
бр. 18-6 — Битола 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Црвена 
вода" бр. 1-д — Би-
тола 

4. Атанас Ќука 

5. Ангелина Димитровска 

6. Цветанка Дам јановска 

7. Коста Назамов 

8. Тина Папастеревска 

9. Димко Толески 

10. Коста Кирков 

за француски јазик, 
со стан „Станбен блок 
Грозд" бр. У/5 — Би-
тола 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Мирче 
Ацев" бр. 4-а — Би-
тола 

за француски јазик, 
со стан на ул. „При-
лепска" бр. 66/21 — 
Битола 

за германски јазик, со 
стан на ул. „Јорго Ос-
мане" бр. 38 — Битола 

за руски, романски и 
унгарски јазик, со 
стан на ул. „Мирче 
Ацев" бр. 4 — Битола 

за руски јазик, со 
стан на ул. „Љубојно" 
5р. 24-а — Битола 

за полски и грчки ја-
зик, со стан на ул. 
„Иван Милутиновиќ" 
5р. 15/8 — Битола 

Во Општинскиот суд Титов Велес 
1. Марија Таневска 

2. Бранислава Николова 

3. Славица Серафимовска 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Славејко 
Арсов" бр. 40-6 — 
Скопје 

за француски јазик, 
со стан на ул. „229" бр. 
2 — Скопје 

за германски јазик, со 
стан на булевар „Пар-
тизански одреди" бр. 
109-2-10 — Скопје 

Во Општинскиот суд Куманово 

1. Нада Домазетовска 

2. Снежана Златевска 

3. Зорица Крцкоска 

4. Олга Воиновска 

5. Зорица Блажевска 
Те мков а 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Мито Ха-
џи Василев Јасмин" 
кула Б-5/22 — Скопје 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Желез-
ничка" бр. 36 — Скоп-
је 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Питу 
Гули" бр. 12 — Скопје 

за германски јазик, 
со стан на ул. „Даме 
Груев" бр. 5-6/19 —-
Скопје 

за руски јазик, со 
стан на ул. „ХИ удар-
н а бригада" бр. 76 — 
! Скопје 

1. Аница Најдовска 
Анѓеловска 

Во Општинскиот суд Прилеп 
за француски јазик, 
со стан на ул. „Димо 
Наредникот" бр. 61-а 
— Прилеп 
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2. Лилјана Димитрова 

3. Тина Папастеревска 

4. Коста Кирков 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Маршал 
Тито" бр. 42-а — Би-
тола 

за руски, романски и 
унгарски јазик, со 
стан на ул. „Мирче 
Ацев" бр. 4 — Битола 

за полски и грчки ја-
зик, со стан на ул. 
„Иван Милутинови!?" 
бр. 15/8 — Битола 

Во Општинскиот суд Ресен 
1. Ката Лазарева за англиски јазик, со 

стан на ул. „Кичево" 
бр. 18-6 — Битола 

Во Општинскиот суд Крушево 
1. Славица Размовска за англиски Јазик, со 

стан на ул. „Црвена 
вода" бр. 1-д — Би-
тола 

Во општинските судови Ресен и Крушево 
1. Ангелина Димитрова 

2. Коста Низамов 

3. Тина Папастеревска 

4. Коста Кирков 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Мирче 
Ацев" бр. 4-а — Би-
тола 

за германски јазик, 
со стан на ул. „Јорго 
Османо" бр. 38 — Би-
тола 

за руски, романски и 
унгарски ј азик, со 
стан на ул. „Мирче 
Ацев" бр. 4 — Битола 
за полски и грчки ја-
зик, со стан на ул. 
„Иван Милутинови!*:" 
бр. 15/8 — Битола 

Во Општинскиот суд Охрид 

1. Александар Костов 

2. Зекир Хаки 

3. Слободанка Грунчевска 

4. Иванка Кречов а 

5. Јованчо Ефтимов 

6. Димитар Петковски 

7. Јарослава Рибаровска 

Во Општинскиот суд Струга 

1. Анкица Милевска 

2. Цвета Гоговска 

3. Димитар Петковски 

4. Јарослава Рибаровска 

за англиски и герман-
ски јазик, со стан на 
ул. „Кеј Борис Кид-
рич" бр. 12 — Струга 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Наум На-
умовски" бр. 39 — 
Струга 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Мар-
шал Тито" бр. 3 — 
Кичево 

за германски, руски и 
чешки јазик, со стан 
на ул. „Јане С а л о н -
ски" бр. 71-а/2 — Ох-
рид 

Во Општинскиот суд Кичево 

1. Алекса Сим јановски 

2. Димитар Петковски 

3. Иванка Кречов а 

4. Хаки Зекир 

за романски Јазик, со 
стан на ул. „Санде 
Штерјовски" бр. 9 — 
Кичево 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Мар-
шал Тито" бр. 3 — 
Кичево 

за германски јазик, 
со стан на ул. „П. Ча-
уле" бр. 2 — Охрид 

за англиски јазик, со 
стан Кеј „Маршал 
Тито" бр. 35 — Охрид 

Во Општинскиот суд Дебар 
1. Хаки Зекир 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Турис-
тичка" бр. бб влез 1/5 
— Охрид 

за англиски јазик, со 
стан Кеј „Маршал Ти-
то" бр. 35 — Охрид 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „Илинден-
ска" бр. 18 — Охрид 

за германски јазик, 
со стан на ул. „П. Ча-
уле" бр. 2 — Охрид 

за германски јазик, 
со стан на ул. „Гали-
чица" бр. 451 — Ох-
рид 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Мар-
шал Тито" бр. 3 — 
Кичево 

за германски, руски и 
чешки јазик, со стан 
на ул. „Јане С а т а н -
ски" бр. 71-а/2 — Ох-
рид 

2. Анкица Мл ев ска 

за англиски Јазик, со 
стан на „Кеј Маршал 
Тито" бр. 35 — Охрид 

за англиски и герман-
ски јазик, со стан на 
ул. Кеј „Борис Кид-
рич" бр. 12 — Струга 

Во Општинскиот суд Тетово 
1. Војислав Димиќ за руски Јазик, со 

стан на ул. Тодор Ци-
повски Мерџан" бр. 
— Тетово 

37 

Во Општинскиот суд Тетово, Дебар и Гостивар 
1. Ахмед Абдулахи 

2. Иса Казими 

за англиски, францус-
ки и германски јазик, 
со стан на ул. „Борче 
Кочовски" бр. 38 — 
Тетова 

за руски, турски и 
албански јазик, со 
стан на ул. „ЈНА" бр. 
43 — Тетово 

Во Општинскиот суд Гевгелија 

1. Магдалена Граматикова за англиски Јазик, со 
стан на ул. „7 Ноем-
ври" бб —• Гевгелија 
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2. Пројка Петковска за англиски јазик, со 
стан на ул. „Илинден-
ска" бр. 11 — Гевге-
лија 

3. Горѓи Ефтимовски за германски јазик, 
со стан на ул. „Нико-
ла Карев" бб —- Дел-
чево 

3. Ду чо Минчев 

4. Ристана Трајковска 
-Умленска 

5. Александар Сингер 

6. Димитар Самарџиев 

7. Павле Басманџиев 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Јосиф 
Јосифовски" бр. 32 — 
Гевгелија 

за француски јазик, 
со стан во Богданци 

за француски и гер-
мански јазик, со стан 
на ул. „Маршал Тито" 
бр. 1/Л — Гевгелија 

за грчки јазик, со стан 
на ул. „Ристо Фарши-
нин" бр. 31 — Гевге-
лија 

за грчки јазик, со стан 
на ул. „Маршал Тито" 
бр. 110-П/4 — Гевге-
лија 

Во општинските судови Кавадарци и Неготино 

Во Општинскиот суд Штип 

1. Коста Ќупов 

2. Васил Пилев 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Манчо 
Малиминов" бр. 57 — 
Неготино 

за руски, чешки и 
грчки јазик, со стан 
на ул. „Маршал Тито" 
бр. 138 — Неготино 

Во Општинскиот суд Кавадарци 

1. Савка Талимџиоска 

2. Томислав Стошиќ 

за англиски јазик, со 
стан на ул. „29 Ноем-
ври" бр. 19 — Скопје 

за германски јазик, 
со стан на ул. „Нико-
ла Парапунов" бр. 5 
— Скопје 

Во Општинскиот суд Неготино 

1. Марија Јовановска за англиски Јазик, со 
стан Булевар „Парти-
зански одреди" бр. 
123-11/6 — Скопје 

за германски јазик, 
со (стан на ул. „Бри-
селска" бр. 10-11/12 — 
Скопје 

Во општинските судови Струмица и Радовиш 

2. Елисавета Котевска 

1. Ленче Николчев а 

2. Никола Радев 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Браќа 
Миладинови" бр. 2 — 
Струмица 

за француски и ита-
лијански јазик, со 
стан на ул. Блок 70 
бр. 66 — Штип 

1. Прилепчански Венко 

2. Никола Радев 

за француски, итали-
јански и германски 
јазик, со стан на ул. 
„ Христиј ан Карпош" 
бр. 41 — Штип 

за француски јазик и 
италијански јазик, со 
стан на ул. Блок 70 
бр. бб — Штип 

Во општинските судови Штип, Свети Николе, 
Кочани, Берово и Делчево 

1. Благоја Миј алков 

2. Венко Прилепчански 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Панче 
Караѓозов" бр. 7-1/76 
— Штип 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Хрис-
тијан Карпош" бр. 41 
— Штип 

Во општинските судови Берово, Делчево, 
Штип и Кочани 

1. Ефтимовски Горѓи за германски Јазик, со 
стан на ул. „Никола 
Карев" бр. бб — Дел-
чево 

Во Општинскиот суд Кратово 

1. Фанија Стошиќ 

2. Снежана Дамј ановска 

3. Венцеслав Иванов 

4. Илија Николов 

за англиски Јазик, со 
стан на ул. „Ванчо 
Мицков" бр. 28 — 
Скопје 

за француски јазик, 
со стан на ул. „Рил-
ски Конгрес" бр. 84 — 
Скопје 

за германски јазик, со 
стан во Скопје 

за руски ј азик, со стан 
во Карпош III згр. А-
7-1У/16 — Скопје 

Во Општинскиот суд Крива Паланка 

1. Ангелина Шулевска за англиски јазик, со 
стан на ул. „12 Ноем-
ври" бр. 100 — Скопје 

2. Елена Вељковиќ 

3. Елисавета Котевска 

4. Илија Николов 

за француски јазик, 
со стан на ул. „11 Ок-
томври" бр. бб — Ско-
пје 

за германски јазик, со 
стан на ул. „Брисел-
ска" бр. 10-11/12 — 
Скопје 

за руски ј азик, со стан 
во Карпош III згр. А-
7-1У/16 — Скопје 
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Онаа одлука влегува во (сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 0301-1518 
24 декември 1979 година 

Скопје 

Републички секретар 
за правосудство, 

д-р Горѓи Ј. Цаца, е. р. 

3. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на точката 1 во делот II 
на член 40 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во Централното основно училиште „Мо-
ша Пијаде" во Кочани, донесен со референдум на 
28 декември 1977 година, во кој е извршено вред-
нување на наставно-воспитната работа во предмет-
на настава, одделенска настава и забавиште, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 15 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 1 во делот И на член 
40 од Правилникот за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на работниците 
во Централното основно училиште „Моша Пијаде" 
во Кочани, донесен со референдум на 28 декем-
ври 1977 година, во кој е извршено вреднување на 
наставно-воспитната работа во предметна настава, 
одделенска настава и забавиште. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Моша Пијаде" во Кочани на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 74/79 од 27 септември 1979 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбата од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Ова од причина што при вреднувањето на 
наставно-воспитните работи и работни задачи, по 
основот сложеност е утврден различен износ на 
бодови односно предвидени се различни мерила 
само во зависност од степенот на стручната подго-
товка на наставниот, иако со закон е оценето де-
ка со еден од предвидените три односно два сте-
пени на стручна подготовка може со успех да се 
врши наставно-воспитната работа во основните 
училишта. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека во членот 40 од правилникот се 
разработени основите и мерилата за вреднување на 
работите и работните задачи на наставно-воспит-
ната работа во предметната настава, одделенската 
настава и забавиште. Според точката 1 во делот II 
од овој член, во кој е вреднувана сложеноста на 
овие работи и работни задачи, предвидени се три 
степени на стручна подготовка потребни за изве-
дување на наставно -(в оспитната работа — висока, 
виша и средна стручна подготовка, кои што се 
вреднувани со 90, 60 и 30 бодови. 

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиш-
те можат да бидат лица што завршиле филозоф-

ски факултет-педагошка група и педагошка ака-
демија —• отсек за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Наставници по пред-
метна настава во основното училиште, според ста-
вот 2 од истиот член од означениот закон, можат 
да бидат лица што завршиле еднопредметна или 
двопредметна соодветна група за образование на 
наставници на факултет, висока школа, ликовна 
академија, музичка академија, педагошка акаде-
мија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста «а 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за личните 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето на начелото на награ-
дување според трудот да се предвидува повисоко 
мерило по основот сложеност во однос на рабо-
тите и работните задачи за кои е предвиден пони-
зок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во слу-
чаите кога за вршење на одредени работи и ра-
ботни задачи се предвидени повеќе степени на 
стручна подготовка вреднувањето на тие -работи се 
врши според нивната сложеност, а не според 
стручната подготовка што ја има конкретниот ра-
ботник. Имено, ако за вршењето на одредени рабо-
ти и работни задачи алтернативно се утврдени по-
веќе степени на стручна подготовка тоа значи де-
ка сложеноста на тие работи и работни задачи е 
таква да може со успех да ги врши секој од ра-
ботниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека 
при вреднувањето на работите и работните задачи 
на наставниците, кога е во прашање еднаква сло-
женост на работите и работните задачи и кога со 
законот е утврдено дека со било кој од предвиде-
ните степени со успех ќе се изведува наставата, 
мора да се поаѓа од единствени мерила за вредну-
вање на основот сложеност затоа што стручната 
подготовка е основен елемент за одредување ста-
пените на 'сложеноста на работите и работните за-
дачи. На овој начин не се обезвреднува значењето 
и влијанието на стручната подготовка во развиен 
систем на основи и мерила за распределба на сред-
ствата за личните доходи според вложениот труд 
од причина што доколку работникот со повисок 
степен на стручна подготовка при утврдувањето на 
конкретните резултати постигнати во работата, по-
каже дека работите и работните задачи ги извршил 
со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш 
тоа ќе се одрази и на неговиот конечен личен до-
ход. 

Со оглед на тоа што при вреднувањето на ра-
ботите и работните задачи на наставно-воспитната 
работа во предметната и одделенската настава, ка-
ко и во забавиштето, по основот сложеност е утвр-
ден различен износ на бодови односно предвидени 
се различни мерила само во зависност од степенот 
еа стручната подготовка на наставникот, а не се 
утврдени мерила кои би ја изразувале сложеноста 
на овие работи и работни задачи, Судов утврди 
дека точката 1 во делот И на член 40 од оспоре-
ниот правилник на училиштето не е во согласност 
со начелото на наградување според трудот утврде-
но во ставот 1 на член 126 од Законот за здруже-
ниот труд и е во спротивност со ставовите 1 и 2 
на член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование. 

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

У. бр. 74/79 
15 ноември 1979 година 

Скопј е 
I 

Претседател 
. на Уставниот суд на Македонија, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. 
Врз основа на член 26, став 1, алинеја 1 од 

Законот за самоуправните интересни заедници за 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРЖ" бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
* коченото образование во рударството, рударски-

истражувања, обоената и црната металургија и 
^металите, Собранието на Заедницата, на седница-
ва одржана на 19 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружен труд и другите корисници на општествени 
средства, распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и неетопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на деј-
ностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-66/1 
19 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Петар Горковски, е. р. 

2. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на на-
соченото образование во електроенергијата, елек-
троиндустријата, металната и графичката индуст-
рија, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 21 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32°/о од 
доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружен труд и другите корисници на општестве-
ни средства, распоредени со Одлуката за утврдува-

ле на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-73/1 
21 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Иван Ристески, е. р. 

3. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од 

Законот за самоуправните интересни заедници за 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во хемиската индустрија, 
текстилната индустрија, индустријата за чевли, ко-
жа и гума, Собранието на Заедницата, на седни-
цата одржана на 19 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придо-

нес за насоченото образование во висина од 2,32% 
од доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружен труд и другите корисници на општествени 
средства распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на деј-
ностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРИ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-60/1 
19 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Владан Златановиќ, е. р. 

4, 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРЖ", бр. 9/78) член 26, точка 6 и член 69 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на на-
соченото образование во градежништвото и тра-
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делената индустрија, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 19 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на при-

донес за насоченото образование во висина од 2,32% 
од доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружен труд и другите корисници на општествени 
средства распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на деј-
ностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-61/1 
19 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Стево Матески, е. р. 

5. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СВМ" 
бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во земјоделството, шумарството, 
дрвната индустрија, индустријата на тутун и пре-
хранбената (индустрија, Собранието на Заедницата 
на седницата одржана на 21 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Член 1 

За 1980 година се утврдува стапка на придо-
нес за насоченото образование во висина од 2,32% 
од доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружен труд 'и другите корисници на општествени 
средства распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на дејнос-
тите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд, претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-82/1 
21 декември 1979 година 

Скопје Претседател, 
Велјан Валкановски, е. р. 

6. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за 
воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78), член 26, точка 6 и член 69 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на на-
соченото образование во сообраќајот и врските, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 20 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружен труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружен труд и другите корисници на општествени 
средства распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските дејности {„Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на деј-
ностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-42/1 
20 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. инж. Драган Димитров, е. р. 

7. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРИ", 
бр. 9/78), член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во трговијата, угостителството, туриз-
мот, занаетчиството и комуналната дејност, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана на 19 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот на насо-

ченото образование се основните организации на 
здружен труд и другите корисници на општестве-
ни средства распоредени со Одлуката за утврду-
вање на стопанските и ^стопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРЖ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-68/1 
19 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Цицновски, е. р. 

8. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 2 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРЖ", 
бр. 9/78), член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во здравството и социјалната зашти-
та, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на насоченото образование во здравството и 
социјалната заштита, на седницата одржана на 20 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 3,55% од 
личниот доход на работниците. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците кои остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен работниците вработени кај об-
врзниците од член 27 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници за воспитание и образо-
вание („Службен весник на СРЖ", бр. 9/78). 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од став 1 на овој член претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРЖ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-62/1 
20 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

д-̂ р Стојан Личоски, е. р. 

9. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 2 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРЖ", 
бр. 9/78), член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во здравството и социјалната заштита, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во здравството и соци-
јалната заштита, на седницата одржана на 20 де-
кември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32% од 
доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства распоредени со 
Одлуката за утврдување на стопанските и несто-
панските дејности („Службен лист на СФРЈ" бр. 
14/77) од областа на дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-63/1 
20 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Стојан Личоски, е. р. 

10. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 2 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРЖ", 
бр. 9/78), член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на 
Општата заедница на насоченото образование, Соб-
ранието на Општата заедница на насоченото обра-
зование, на седницата одржана на 20 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 2,32°/о од 
доходот на основните организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства распоредени со 
Одлуката за утврдување на стопанските и несто-
панските дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/77) од областа на дејностите од 01 до 11. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од доходот на организациите на здружен 
труд претставува остварениот доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРЖ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-396/1 
20 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Панче Соколов, е. р. 
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11. 
Врз основа на член 26 став 1 алинеја 2 од За-

конот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование („Службен весник на СРЖ", 
бр. 9/78), член 26 ,точка 6 и член 69 од Статутот на 
Општата заедница на насоченото образование, Соб-
ранието на Општата заедница на насоченото обра-
зование, на седницата одржана на 20 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГО-
ДИНА ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
За 1980 година се утврдува стапка на придонес 

за насоченото образование во висина од 3,55% од 
личниот доход на работниците. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците кои остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен работниците вработени кај об-
врзниците од член 27 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници за воспитание и образо-
вание („Службен весник на СРЖ", бр. 9/78). 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од став 1 на овој член претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРЖ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-395/1 
20 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Панче Соколов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

12. 

Врз основа на член 58 од Законот за врабо-
тувањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ", бр. 13/78) и член 
19, точка 5 од Статутот на СИЗ на вработувањето 
на град Скопје, Собранието на СИЗ на вработува-
њето на град Скопје, на седницата одржана на 9 
јануари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот на вработувањето на 

подрачјето на град Скопје за 1980 година се утвр-
дува на 0,50%. 

Член 2 
Придонес на вработувањето уплатуваат работ-

ниците и работодавците, членови на СИЗ на вра-
ботувањето — Скопје. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот на вработувањето е: 
— за работниците во основната 'Организација и 

за работниците вработени кај работодавецот, лич-
ниот доход на работниците во кој се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот 
доход (бруто личен доход) и 

— за работодавецот, основицата- според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ придонесот на вработува-
њето се утврдува на 15% од паушалниот износ на 
данокот. 

Работниците на привремена работа во странст-
во уплатуваат придонес на вработувањето, според 
основицата што ја утврдува Републичката заедни-
ца на вработувањето. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот на вработувањето, се применуваат 
соодветните одредби од Законот за даноците на 
граѓаните. 

Облогот за наплата на придонесот на вработу-
вањето за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи на собранието на општината. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, со примена од 1 јануари 
1980 година, а да се објави во „Службен гласник 
на град Скопје". 

Бр. 02-6107/9-а 
9 јануари 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Санде Станковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
БИТОЛА 

13. 

Врз основа на член 34 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 5/74, 7/78 и 43/78), 
член 86 точка 4 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на физичката култура и член 6 
став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на 
средства во Републичката СИЗ на физичката 
култура, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката култура — Би-
тола, на седницата одржана на 25 декември 1979 
година, донесе 

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

ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личен доход од работен однос, од 
личен доход од земјоделска дејност, од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност, од 
кои се обезбедуваат средства на Општинската са-
моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура и за здружување на средства во Републичка-
та СИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на придо-

нес и тоа: 
1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружен труд, по стапка од 0,27%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанство, по стапка од 0,12%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,16%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење нестопанска дејност, по стапка од 0,5% и 
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5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност, по стапка од 0,5%. 

Член 3 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичката култура — Би-
тола здружува средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура со издвојување на: 

— 0,04% од доходот на основните организации 
на здружен труд во општината и 

— 0,05% од личен доход од работен однос од 
нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на физичката култура — Битола ги здру-
жува во Републичката СИЗ на физичката култура 
и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со 
посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 5 
Обврзници на придонесот за физичка култура 

од доходот се основните организации на здружен 
труд и другите корисници на општествени средст-
ва, распоредени со Одлуката за утврдување на сто-
панските и вонстопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/77), во областа на дејнос-
тите од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот на 
основните организации на здружен труд претста-
вува остварениот доход. 

Член 6 
Стапката на придонесот од личен доход од зем-

јоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го 
врши Секретаријатот за финансии на Општината 
Битола. 

Член 7 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата на придонесот 
од доходот за физичка култура ќе се применуваат 
соодветните прописи од Законот за данокот на до-
ход во организациите на здружен труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76, 23/76, 33/76 
и 44/77). 

Член 8 
Стапките на придонесите од член 2 на оваа 

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

Член 9 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ 
на физичката култура — Битола („Службен весник 
ва СРМ", бр. 13/79) и „Службен гласник на Соб-
ранието на општината Битола", бр. 2/79) и Одлука-
та за измена на Одлуката за утврдување стапките 
на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — 
Битола, донесена од Собранието на Заедницата »за 
физичка култура на 15. VI. 1979 година, број 02-138. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на Соб-
ранието на општината Битола" и „Службен весник 
на СР Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1980 година. 

Бр. 02-229/1 
29 декември 1979 година 

Битола 
Претседател, 

дипл. инж. агр. Никола Каранфиловски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
БИТОЛА 

14. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРИ", бр. 9/78 и 
43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Битола („Службен гласник на 
општината Битола", бр. 3/79), Собранието на Заед-
ницата, на седницата одржана на 25 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА 

Член 1 
Со оваа одлука се изменува Одлуката за изме-

ни на Одлуката за утврдување придонесите на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Битола („Службен гласник на 
општината Битола", бр. 15/79), донесена од Собра-
нието на Заедницата на 15 јуни 1979 година, број 
02-59/1. 

Член 2 
Во членот 2 од Одлуката за измени на Одлу-

ката за утврдување стапките на придонесите на 
ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен 
гласник на општината Битола", број 15/79), изно-
сот од 0,20% се утврдува на 0,32%. 

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

вувањето во „Службен гласник на општината Би-
тола", а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-99/79/1 
25 декември 1979 година 

Битола 
Претседател, 

Живко Димовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 

15. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Заедницата, на седницата на Собо-
рот на работници — корисници на здравствени ус-
луги и Соборот на давателите на здравствени ус-
луги, одржана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ- , 
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите за здравствено осигурување на работ-
ниците што ги плаќаат обврзниците на придоне-
сот утврдени со член 24 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување (во натамошниот текст: За-
конот) заради обезбедување средства на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Гостивар. 

Член 2 
1. Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување за обврзниците на придонесот од член 
24 точка 1, 2 и 3 од Законот се утврдува на 7,50% 
и тоа: 
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— 2,80% за задолжителни видови на здравстве-
ната заштита и 

— 4,70% за здравствена заштита што ја утвр-
дува самостојно Заедницата. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходната тонка е основицата утврде-
на со член 25 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот. 

2. Стапката на придонесот за здравственото 
осигурување за обврзниците на придонесот од член 
24 точка 5 и 7 од Законот, се утврдува на 11,10% 
и тоа: 

— 7,10% за задолжителни видови на здравстве-
на заштита и 

— 4,00°/о за здравствена заштита што самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од оваа точка е основицата утврдена со 
член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од Законот. 

3. Стапката на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува: 

а) 0,40% од доходот на основните организации 
на здружен труд и другите самоуправни органи-
зации од областа на стопанството вклучувајќи ги и 
организациите на здружен труд регистрира™ како 
установи распоредени во областите од 01 до 010 од 
Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите {„Службен лист на СФРЈ", број 36/76). 

Основица за пресметување и уплаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход; 

б) 0,50% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите од 011 до 014 
од Одлуката за единствената класификација на 
дејностите. 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став претставуваат сите 
парични примања според Законот за даноците на 
граѓаните. ! 

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

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

Бр. 08-850/8 
27 декември 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексоски, е. р. 

16. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", број 5/74, 9/78 и 43/78) член 191 став 1 точка 
7 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
Собранието на Заедницата, -на седницата на Собо-
рот на работници — корисници на здравствени ус-
луги и Соборот на даватели на здравствени услу-
ги, одржана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОД-
НОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравствено осигурување во пос-

тојан месечен износ за 1980 година се плаќа и тоа: 
1. за лица кои по завршувањето на школува-

њето се наоѓаат на задолжителна практична работа 
или доброволна практика (волонтери), а не при-
маат личен доход — износ од 100,00 динари; 

2. за учениците во стопанството и во стручни-
те училишта со практична работа, за учениците на 
стручните школи и гимназиите за време на произ-
водна работа, како и студентите на вишите и ви-

соките школи, факултетите и уметничките ака-
демии за време на задолжителна практика во ор-
ганизациите — износ од 55,00 динари; 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите шко-
ли, факултетите и уметничките академии кога 
вршат практична работа во врска со наставата — 
износ од 36,00 динари; 

4. за лицата коишто учествуваат на младин-
ски работни акции, износ од 36,00 динари; 

5. за лицата коишто учествуваат во организи-
рани јавни работи ако на тие работи работат на ј -
малку 6 часа дневно, износ од 36,00 динари; 

6. за лицата на работа коишто учествуваат во 
организирани јавни младински акции, износ од 
36,00 динари; 

7. за лицата коишто ќе претрпат повреди ка-
ко учесници во определени јавни акции или во 
вршење на определени јавни функции или долж-
ности, износ од 36,00 динари; 

8. за лицата коишто се наоѓаат на предвојнич-
ка обука и логорување, износ од 36,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно добивање со практика, износ од 
100,00 динари; 

10. за лица коишто се наоѓаат на стручно усо-
вршување или преквалификација што ги органи-
зира СИЗ за вработување, износ од 55,00 динари; 

11. за лицата — странски државјани за време 
на школување, стручно усовршување, или на пост-
дипломски студии во Југославија кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, износ од 83,00 динари; 

12. за лицата коишто организацијата пред вос-
поставување на работен однос ги упати како сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции заради стручно оспособување или усовршува-
ња, износ од 100,00 динари; 

13. за лицата коишто се на извршување зада-
чи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита, износ од 36,00 динари; 

14. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здравст-
вена заштита на населението, износ од 83,00 ди-
нари; 

15. за иселениците — повратници додека ре-
довно се пријавуваат во СИЗ за вработување, из-
нос од 100,00 динари; 

16. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија, или од страна на Извршниот 
совет, износ од 100,00 динари; 

17. за носителите на Илинденска споменица кои 
не уживаат Илинденска пензија, износ од 83,00 ди-
нари; 

18. за членовите на семејството на југословен-
ските државјани кои се вработиле во странски 
земји со кои Југославија нема склучено спогодба 
за здравствено осигурување, а се осигурени ка ј 
странскиот носител на осигурување, износ од 160,00 
динари. 

Член 2 
Придонесите на лицата опфатени со оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесот се утврдува покусо од еден 

месец за секој календарски ден од соодветниот пе-
риод се плаќа по 1/30 од определениот месечен 
износ на придонесот. 

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

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

Бр. 08-850/9 
27 декември 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексоски, е. р. 
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17. 
Брз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 
точка 7 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Гос-
тивар, Собранието на Заедницата, на седница на 
Соборот на работници — корисници на здравстве-
ни услуги и Соборот на даватели на здравствени 
услуги, одржана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 

1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основаните за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување на лицата вработени кај при-
ватни работодавци за кои со закон не е утврдена 
основицата за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работо-

давци, основица претставува личниот доход дого-
ворен меѓу работодавецот и работникот, но не по-
малку од следните износи: 

1. за неквалификувани работни-
ци, износ од 2.500 динари; 

2. за полуквалификувани работ-
ници, износ од 2.900 динари; 

3. за квалификувани работници, 
износ од 3.400 динари; 

4. за висококвалификувани ра-
ботници, износ од . 4.200 динари; 

5. за домашни помошнички, из-
нос од 2.500 динари. 

Најниските основици од претходниот став, до-
колку бидат помали од гарантираниот личен до-
ход за 1980 година, ќе се усогласат со истиот. 

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

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

Бр. 08-850/10 
27 декември 1979 година 

Гостивар 
Претседател. 

Милутин Алексоски, е. р. 

— 13°/о за задолжителни видови на здравст-
вена заштита и 

— 8,5% за правата од здравствената заштита 
што самостојно ги утврдува Заедницата. 

Паушалниот придонес по семејство кое нема 
сопствено земјиште, а врши земјоделска дејност 
изнесува 180 динари и тоа: 

— НО динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 

— 70 динари за правата од здравствената заш-
тита што самостојно ги утврдува Заедницата. 

Паушалниот придонес по член на домаќинство-
то изнесува 60 динари од кои: 

— 36 динари за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита и 

— 24 динари за правата што самостојно ги ут-
врдува Заедницата. 

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

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

Бр. 08-850/11 
27 декември 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексоски, е. р. 

18. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ", број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 192 од Ста-
тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар, Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Гостивар, на седницата 
на Соборот на делегатите земјоделци — корисни-
ци на услугите и Соборот на давателите на услу-
ги, на седницата одржана на 27 октомври 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОДИ И ПАУШАЛНИ-
ТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТ-

ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на (стапката на придонесот од катас-

тарски приход се утврдува на 21,5% и тоа: 

19. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравст-

вено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", број 21/71), член 193 од Статутот 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Гостивар, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Гостивар, на седницата на 
Соборот на делегатите работници — корисници на 
услугите, одржана на 27 декември 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА 

СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Износот на помошта за спрема на новородено 
дете, кој ќе се исплатува на осигурениците од сред-
ствата на работниците, изнесува 420,00 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 08-850/13 
27 декември 1979 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милутин Алексоски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Работната организација 

за индустрија, промет и услуги „Стандард" — Де-
бар, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на индивидуален работоводен орган — 
директор. 
Услови: 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со Законот, треба да ги исполнува и следните по-
себни услови и тоа: 
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— да има висока или виша школска подготов-
ка, економски или правен смер, со вкупно работ-
но искуство во струката во стопанство најмал-
ку 5 години или; 

— да има средна или непотполна средна еко-
номска школска подготовка со 6 години работно 
искуство во струката во стопанство; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да истакнува спремност во досегашното ра-

ботење за развој на самоуправните односи; 
— да има проверени резултати во поглед на 

стручните,' организационите или други работни 
способности; 

— да не е осудуван за кривично дело. 
Пријавите со потребната документација за до-

кажување на горенаведените услови се доставу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот во „Службен весник на СРИ", на ад-
реса РО „Стандард" — Дебар со ознака до кон-
курсната комисија. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. (523) 

Советот на Факултетот за драмски уметности 
во состав на РО Факултет за музичка и драмска 
уметност — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник по предметот ма-
кедонски јазик со неполно работно време, во 
сите звања. 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено ВСС ФИЛОЛОШКИ ФА-
КУЛТЕТ група македонски јазик. 

Кон пријавата кандидатите да приложат: дип-
лома за завршено образование, биографија, список 
на стручните односно научните трудови и по еден 
примерок од трудовите. 

Молбите со комплетна документација се под-
несуваат во архивата на Факултетот за драмски 
уметности — Скопје, во рок од 15 дена од објаву-
вањето на конкурсот. (524) 

Конкурсната комисија при Работната заедни-
ца на заедничките служби во состав на Фабриката 
„Стружанка" — Струга, врз основа на одлуката на 
РС донесена на заедничката седница, одржана на 
27. 12. 1979 година 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за пополнување на работното место: 
— Технички директор за конфекција. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за здружениот труд кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат завршено виша подготовка; 
— да имаат 6 години работно искуство; 
— да се морално-политички подобни, и 
— доказ дека нема пречки по чл. 51!1 од ЗЗТ; 
— потврда за согласност од др. ООЗТ, ОЗТ до-

колку се во работен однос. 
Пријавите со потребните документи да се дос-

тавуваат до Фабриката „Стружанка" — Струга, за 
Конкурсната комисија. 

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

Некомплетираните и '^благовремено доставе-
ните пријави, нема да се земаат во разгледување. 

<6) 
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Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Лјубаш" 
во состав на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кава-
дарци, врз основа на донесената одлука 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на инокосен работоводен орган — ра-
ководител во ООЗТ „Лјубаш". 
Услови: 
— да има висока стручна подготовка земјо-

делски факултет — лозаро-овоштарски смер и 2 
години работно искуство во струката; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности; 

— да не е осудуван и да не е под истрага; 
— да нема некоја со закон предвидена пречка 

за работење на раководно работао место. 
Пријавите, со потребната документација за до-

кажување на горенаведените услови, се доставу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот до Секторот за општи и правни ра-
боти при Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадарци 
со назнака до конкурсната комисија на ООЗТ 
„Лјубаш", ул. „Индустриска" бб — Кавадарци. (7) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ — Институт за проучување на почвите — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

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

метот Педолегија за поледелска насока; 
— еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Мелиорации; 
— еден помлад асистент или асистент по пред-

метот Агрометеоро легија. 
Кандидатите покрај условите пропишани со 

Законот за високото образование на СРМ, а сог-
ласно донесената Одлука за критериумите за избор 
на наставно-научните работници во РО — Земјо-
делски факултет, Скопје, треба да имаат заврше-
но: за асистент по предметот Педологија и Мелио-
рации земјоделски факултет, а за предметот Ме-
теорологија земјоделски факултет или природно-
математички факултет оддел метеорологија. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за проучување на почвите — Скопје. 

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

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (8) 

Советот на Институтот за тутун во Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на: 
1. еден асистент во работната заедница за тех-

нологија, ферментација, фабрикација и хемија на 
тутунот; 

2. еден научен соработник во работната еди-
ница за селекција, агротехника и семепроизводство. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите да ги исполну-* 
ваат и следните: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— под еден, да имаат завршено земјоделски 
факултет и работно искуство 1 година; 

— под два, да имаат завршено постдипломски 
студии на земјоделски факултет и објавени науч-
ни трудови, врз основа на кои се докажува дека 
владее со проблемите на научната област, и ра-
ботно искуство од 4 години. 

Кандидатите со молбата да приложат дипло-
ма за завршен факултет, а кандидатите под два, 
уверение за завршени постдипломски студии, спи-
сок на објавени трудови и кратка биографија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот за тутун — Прилеп. (9) 

СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ, ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА 

РАСТЕНИЈАТА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следното работно место: 
— еден помлад асистент или асистент по предме-

тот фитопатологија за по лед ел ска насока. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

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

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за заштита на растенијата во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 1 

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Работничкиот совет на ООЗТ „Сточарство" — 
Дебар во состав на Земјоделскиот комбинат „ПРОГ-
РЕС" — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен ор-
ган, директор на ООЗТ „СТОЧАРСТВО" — Дебар 

Пријавените кандидати покрај општите усло-
ви предвидени со Законот треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка земјо-
делски факултет со 2 години работно искуство по 
дипломирањето, или виша земјоделска школа со 4 
години работно искуство по дипломирањето или 
завршено земјоделско училиште или ветеринарно 
училиште со 6 години работно искуство во стру-
ката; 

—• да поседуваат морално-политички квали-
тети; 

— да имаат проверени квалитети во поглед на 
стручноста и организационите и други способности; 

— да не се осудувани по чл. 511 од Законот за 
здружен труд. 

Со молбите кандидатите да ги приложат и пот-
ребните документи за (исполнување на општите и 
посебните услови по конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Молбите и потребните документи се доставу-
ваат на адреса: до Конкурсната комисија на Ра-
ботничкиот совет на ООЗТ „Сточарство" во состав 
на ЗК „Прогрес" — Дебар. 

Некомплетираните документи како и ненавре-
мено доставените, нема да се земаат предвид при 
разгледувањето. , (25) 

Конкурсната комисија при „РАДИО БРАН" 
— работна организација за електроника и електро-
механика од Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работното место — секретар на 
работната организација 
Покрај општите услови утврдени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат високо образ ов ание-прав ен факул-
тет со над 4 години работно искуство. 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тавуваат до Конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

^благовремените и нек омп л етиранит е пријави 
нема да се разгледуваат. (26) 

Работничкиот совет на Работната организаци-
ја за опремување и промет на големо „ЈУГООП-
РЕМА" — Скопје. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор-реизбор на раководител на оп-
штиот сектор 
У с л о в и : 
— завршен правен факултет со 2 години ра-

ботно искуство на правни и општи работи од кои 
една година на раководно работно место; 

—• поседување организациони способности; 
— регулирана воената обврска; 
— располагање со морално-политички квали-

тети; 
— работење на нормативна дејност и самоупра-

вување. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ. (514) 
Стан не се обезбедува. 

Советот на Институтот за овоштарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на работници за следните работи 
и работни задачи: 

— еден асистент по предметот ОПШТО ОВОШ-
ТАРСТВО; 

— еден работник во »сите стручни звања за ра-
боти и работни задачи одговорен за проек-
тирање и апликација во овоштарството. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
ОРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ, согласно донесената одлука за Кри-
териумите за избор на наетанно-научните работни-
ци во РО Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за овоштарство — Скопје. 

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

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

(515) 
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Советот на Шумарскиот факултет — Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник по предметот про-
ектирање на дрвноиндустриски погони на Шу-
марскиот факултет 
Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-

канатот на Шумарскиот факултет во Скопје, буле-
вар „Југославија" б.б. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
диплома за завршен II, односно III степен на сту-
дии односно завршен докторат, куса биографија, 
список на стручни и научни трудови и по еден 
примерок од самите трудови. 

Пријавите, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови и по еден приме-
рок од самите трудови се поднесуваат во отворе-
ниот рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (24) 

Собранието на општината Куманово 
о б ј а в у в а 

дека ќе врши избор на еден судија на Општин-
скиот суд во Куманово 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со Законот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да е дипломиран правник со потребно ис-
куство и стручно знаење; 

— да има положен правосуден испит; и 
— да има морално-политички квалитети за вр-

шење на судска функција. 
Молбите (пријавите) заедно со доказите -дека 

ги исполнува пропишаните услови се доставуваат 
до Комисијата за избор и именување на Собрание-
то на општината Куманово. 

Објавата е отворена 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен гласник на општина Ку-
маново". 

Објавата е објавена во „Службен гласник на 
општина Куманово" на 27 декември 1979 година. 

Врз основа на член 95, а во врска со член 89 
став 3 и член 90 став 1 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79) и член 
156 од Деловникот на Собранието на општината 
Крива Паланка, Комисијата за прашање на избо-
рите и именувањата 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на претседател на Општин-
скиот суд во Крива Паланка 
Заинтересираните кандидати, покрај општите 

услови, треба да ги исполнуваат и следните усло-
ви: да се државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со потребно искуство и стручно знаење, со 
положен правосуден испит и морално-политички 
квалитети за вршење на функцијата претседател. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите ги доставуваат до Собранието на општината 
Крива Паланка — Комисија за прашања на из-
борите и именувањата во рок од 15 дена од об-
јавувањето. (34) 
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