
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 20 јуни 1975 
С к о п ј е 

Број 23 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
6 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

219. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУ-
ПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗА-

ШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Се прогласува Законот за Самоуправната инте-
ресна заедница за заштита од градобијност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделна седница на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 10 јуни 1975 
година. 

Број 06-1458 
11 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 

ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се основа самоуправна интерес-

на заедница за заштита од градобијност, начелата 
на нејзината организација и за меѓусебните односи 
како и обврските за плаќање на придонес. 

Член 2 
Работниците, преку основните организации на 

здружениот труд и другите, самоуправни организа-
ции и заедници во областа на земјоделството и 
работните луѓе што вршат земјоделска дејност, со 
средства за работа над кои постои право на соп-
ственост (земјоделци) преку месните заедници, во 
кои претежен дел од граѓаните се занимаваат со 
земјоделска дејност со здружување на средствата, 
остваруваат заеднички интереси за заштита од гра-
добијност на земјоделските култури и врз начела-
та на заемност и солидарност основаат самоуправна 
интересна заедница. 

Член 3 
Дејноста на заедницата за заштита од градо-

бијност е од посебен општествен интерес. 

Член 4 
Заради задоволување на своите лични и за-

еднички потреби и интересите во областа на зашти-
та од градобијност, работниците на основните ор-
ганизации на здружениот труд, другите самоу-
правни организации и заедници во областа на зем-

јоделството, плаќаат придонес од доходот, а работ-
ните луѓе што вршат земјоделска дејност со сред-
ства за работа над кои постои право на сопстве-
ност плаќаат придонес од личниот доход од земјо-
делска дејност. 

П. ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 5 
Заедницата за заштита од градобијност се ос-

нова со самоуправна спогодба за подрачјето на Ре-
публиката (Републичка самоуправна интересна за-
едница за заштита од градобијност). 

Самоуправната спогодба за основање на заедни-
цата за заштита од градобијност ја склучуваат: 
работните луѓе што вршат земјоделска дејност со 
средства на трудот над кои постои право на соп-
ственост (земјоделци) преку месните заедници, како 
и работниците на основните организации на здру-
жениот труд, другите самоуправни организации и 
заедници во областа на земјоделството. 

Кон самоуправната спогодба за основање на 
заедницата, можат да пристапат и други основни 
организации на здружен труд чиј имот се штити. 

Заедницата за заштита од градобијност се сме-
та дека е основана кога самоуправната спогодба за 
нејзиното основање ќе ја склучи мнозинството на 
учесниците кои ја претставуваат заедницата од став 
2 на овој член. 

Член 6 
Самоуправната спогодба за основање и стату-

тот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за заштита од градобијност ги потврдува Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 7 
Заедницата за заштита од градобијност: 
— ја програмира и спроведува заштитата од 

градобијност на земјоделските култури; 
— ја програмира динамиката на изградбата и 

реконструкцијата на основната мрежа за заштита 
од градобијност и врши надзор над нивното извр-
шување; 

— обезбедува средства и услови за остварување 
на заштитата од градобијност на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија; 

— обезбедува единственост во функционирање-
то на заштитата од градобијност во Републиката; и 

— остварува и други работи од заеднички инте-
рес од областа на заштитата од градобијност. 

Член 8 
Предлогот на програма за динамиката на из-

градбата и реконструкцијата на основната мрежа 
за заштита од градобијност го подготвува Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод. 

Член 9 
Со работите на самоуправната интересна заед-

ница управува собрание кое го сочинуваат деле-
гати. 

Собранието на заедницата определени извршни 
функции им доверува на своите извршни органи, 
кои му се одговорни за својата работа. 

Членовите на извршните органи ги избира Со-
бранието од својот состав. 
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Член 10 
Собранието на заедницата го сочинуваат деле-

гати што ги делегираат и отповикуваат делегациите 
на основните организации и заедници од редот па 
членовите на делегациите и тоа од: 

1. делегациите на основните организации на 
здружениот труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници во областа на земјоделството и 
организации чиј имот се заштитува од градобиј-
ност, и 

2. делегациите на месните заедници на работ-
ните луѓе што вршат земјоделска дејност со сред-
ства на трудот над кои постои право на сопстве-
ност (земјоделци). 

Член 11 
Со,бранието на заедницата ги врши особено 

следните работи: 
1. донесува статут на заедницата; 
2. донесува годишна програма и програма гза 

долгорочен развој на заштитата од градобијност, 
3. утврдува стапка на придонесот за заштита 

од градобијност; 
4. врши распределба на средствата на заедни-

цата; 
5. донесува мерила и критериуми за финанси-

рање на заштитата од градобијност; 
6. остварува соработка со органите и организа-

циите во земјата и надвор од неа, по прашањата 
од интерес за остварување на противградобиј-
ната одбрана; 

7. донесува финансиски план и завршна сметка; 
8. ја усогласува работата на заедницата со дру-

хите самоуправни интересни заедници; 
9. донесува деловник за својата работа; 

10. врши и други работи што со самоуправната 
спогодба и со статутот му се ставени во надлеж-
ност. 

Член 12 
За меѓусебните права, обврски и одговорности 

делегатите во собранието одлучуваат со мнозин-
ство на гласови на сите делегати на собранието. 

Член 13 
Ако не се постигне согласност при одлучување-

то, по два претреса едноподруго, за спорното пра-
шање собранието формира комисија од редот на 
делегатите, на која и се доверува да изготви 
предлог за усогласување на спорното прашање. 

Ако при повторното одлучување по предлогот 
на комисијата, во Собранието не се постигне соглас-
ност по прашањата од кои битно зависи работата 
на заедницата и тоа: утврдување на стапките на 
придонесите, донесување на финансискиот план и 
завршната сметка и донесување на план и програ-
ма за развој на дејноста, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе донесе при-
времена одлука. 

Одлуката од претходниот став на овој член ќе 
се применува до донесување на одлука од собра-
нието на заедницата. 

Член 14 
Заедницата за заштита од градобијност со до-

говор го доверува вршењето на работите на за-
штитата од градобијност на Републичкиот хидро-
метеоролошки завод во смисла на одредбите на 
ОЕОЈ закон. 

Член 15 
Заедницата за заштита од градобијност адми-

нистративно-финансиските и стручните работи ќе 
му ги довери на Републичкиот хидрометеоролошки 
завод. 

Ш. ФИНАНСИРАЊЕ 
Член 16 

Средствата на заедницата за заштита од гра-
добијност се обезбедуваат со придонеси од: 

1. основните организации на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници во 
областа на земјоделството; 

2. работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средствата на трудот над кои постои право 
на сопственост (земјоделци); и 

3. од други извори. 

Член 17 
Основица за пресметнување на придонесот е: 
— за обврзниците од точка 1 на член 16 е 

доходот остварен од земјоделска дејност, намален 
за пресметаните законски и договорни обврски, 
освен данокот на доходот, 

— за обврзниците од точка 2 од претходниот 
член е личниот доход од земјоделска дејност (ка-
тастарски приход). 

Член 18 
За пресметувањето, уплатувањето, застарено-

ста и наплатата на придонесот на заедницата за 
заштита од градобијност од доходот на организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за данокот на доходот на 
организациите на здружениот труд. 

Член 19 
За пресметувањето, наплатувањето, олеснува-

њата и ослободувањата, застареноста, наплатата и 
казните во врска со придонесот се применуваат со-
одветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Подготвителните работи за конституирање на 

заедницата за заштита од градобијност ги врши 
иницијативен одбор. 

Членовите на иницијативниот одбор на заедни-
цата за заштита од градобијност ги именува Изврш-
ниот сг^зет на Собранието на СР Македонија. 

Член 21 
Иницијативниот одбор го свикува основачкото 

собрание на заедницата за заштита од градобиј-
ност, подготвува нацрт на самоуправна спогодба за 
основање на заедницата за заштита од градобијност 
и нацрт на нејзиниот статут и ги става на јавна 
дискусија. По спроведената јавна дискусија, ини-
цијативниот одбор им ја поднесува самоуправната 
спогодба на потпис на основачите. 

Член 22 
Заедницата за заштита од градобијност ќе се 

основе и конституира најдоцна до 31. ХП. 1075 
година. 

Ако заедницата за заштита од градобијност 
се основе до определениот рок од претходниот стас, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија ќе донесе одлука за основање на заедницата 
за заштита од градобијност. 

Со одлуката од став 2 на овој член ќе се 
утврдат стапките на придонесот, бројот и составот 
на членовите на Собранието на заедницата за за-
штита од градобијност, начинот на нивниот избор, 
како и други прашања од интерес за почетокот на 
работата на заедницата. 

Член 23 
Правата и обврските на Советот на заштитата 

од градобијност се пренесуваат врз заедницата за 
заштита од градобијност. 

Член 24 
Законот за заштита од градобијност („Службо I 

весник на СРМ" бр. 10/71 и 24/71) и Законот за фи-
нансирање на заштитата од градобијност („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 48/74) престануваат да 
важат на 31. ХП. 1975 година. 
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Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија",, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1976 година. 

220. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја б од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРА-
ДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИ-
ТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВ. НИКОЛЕ, ЏУМАЈ-

ЛИЈА, ПРОБИШТИП И ДЕМИР ХИСАР 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за определување на градежното земјиште во 
одделни градови и населби од градски карактер 
Битола, Прилеп, Струга, Св. Николе. Џумајлија, 
Пробиштип и Демир Хисар, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Соборот на општи-
ните, одржани на 10 јуни 1975 година. 

Број 06-1457 
П јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОД-
ДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КА-
РАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВ. НИКО-

ЛЕ, ЏУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП И ДЕМИР 
ХИСАР 

Член 1 
Во Законот за определување на градежното 

земјиште во одделни градови и населби од градски 
карактер Битола, Прилеп, Струга, Св. Николе, Џу-
мај лија, Пробиштип и Демир Хисар („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 17/74), во насловот и во член 1 
став 1 по зборот „Пробиштип", наместо сврзникот 
„и" се става запирка, а по зборовите „Демир Хи-
сар" се додаваат зборовите: „и Куманово". 

Член 2 
На крајот на член 1 се додава нова точка 8 

која гласи: 
„8. Во Куманово 
а. Во станбената населба „Бел Брег — Гоце 

Делчев": 
Границата почнува од постојниот градежен ре-

он и тоа од аголот на КП бр. 713 продолжува по 
левата страна на патот за село Билјановце, го сече 
тој пат и доаѓа до северната меѓа на КП бр. 742. 
Оттука границата свртува на запад и се движи 
по јужните меѓи на КП бр. 743, 735, 731, 732, 730 
и 986. Потоа границата свртува на север движеј-
ќи се по западната меѓа на КП бр. 986 свртува на 
исток по северната меѓа на истата катастарска пар-
цела, го сече полскиот пат и доаѓа до западната ме-
ѓа на КП бр. 989, се движи по неа и доаѓа до аго-
лот на истата катастарска парцела. Оттука сврту-
ва на северозапад, движејќи се по северозападните 
меѓи на КП. бр. 699, 698, 994 и 995, продолжува по 
северозападните меѓи на КП бр. 998 и 999 и се спо-
јува со границата на постојниот градежен реон. 

б. Во станбената населба „Рајкова куќа": 
Границата почнува од крстопатот на патот Ку-

маново — Крива Паланка и полскиот (селскиот) пат 
што се поврзува со патот за село Никуљане, се 
движи по левата страна на наведениот пат се до 
крстопатот за село Никуљане. Оттука границата 
свртува кон исток и излегува на аголот на северо-
западната меѓа на КП бр. 1602, се движи по север-
ната меѓа на истата катастарска парцела на северо-
западната меѓа КП бр. 1329, ја сече неа во правец 
по северните меѓи на КП бр. 1334, 1332, 1365, 1369, 
1371, 1220, 1212, 1209, 1202, 1196, 1185, 1186, 
1171 и на КП бр. 1149 во длабочината од 55 метри, 
свртува на југоисток под прав агол и ги сече во 
длабочина од 50 метри КП бр. 1150, 1143, 1142 и 1135. 
Потоа излегува на левата страна на патот Кума-
ново — Крива Паланка. Оттука свртува кон југо-
запад и движејќи се по левата страна на патот 
Куманово — Крива Паланка се до крстопатот на 
селскиот пат и патот Куманово — Крива Паланка 
каде што завршува и границата. Катастарските 
парцели опфатени со гореопределената граница ја 
сочинуваат станбената населба „Рајкова куќа". 

в. Во станбената населба „Железничка ста-
ница" : 

Границата започнува од крстопатот меѓу же-
лезничката линија Скопје — Белград и стариот 
пат Куманово — Скопје, продолжува по левата 
страна на патот во правец на Скопје, свртува на 
север сечејќи го попречно патот и излегува на ју-
гозападниот агол на КП бр. 1169, и продолжува по 
западните меѓи на истата катастарска парцела на 
КП бр. 1170, 1171 и 1172, овде границата свртува на 
североисток, а потоа на исток движејќи се по се-
верната меѓа на КП бр. 1158 и 50 метри по истата 
меѓа на КП бр. 1157, потоа свртува кон север и ги 
сече КП бр. 1107, 1108 и 1097 и излегува на југо-
западниот агол на КП бр. 1102,'потоа оди по неј-
зината западна меѓа и КП бр. 1101 и 1100, свртува 
на запад и потоа на север одејќи по јужната и 100 
метри по западната меѓа на КП бр. 1076 каде што под 
прав агол свртува на запад, ја сече КП бр. 1077 
и продолжува по нејзината западна меѓа во севе-
рен правец. Продолжува по западните меѓи на КП 
бр. 1072, 1071, 1070 и 1069. Оттука свртува на исток 
и оди по северната меѓа на истата катастарска пар-
цела во должина од 70 метри, свртува под прав 
агол кон север сечејќи ја КП бр. 1068 повторно свр-
тува под прав агол кон исток сечејќи ги КП бр. 
1067, 1066 и 874 и излегува на западната меѓа на 
КП бр. 892 каде свртува на север и по 20 метри 
повторно под прав агол свртува на исток, ја сече 
КП бр. 892 и излегува на железничката линија 
Скопје — Белград каде што свртува кон југ, дви-
жејќи се по железничката линија излегува на кр-
стопатот Скопје — Куманово и се совпаѓа со по-
четната точка на оваа граница". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

221. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧ-
КИ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНО-
ОСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ 

ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за боречки додаток на 
учесниците во Народноослободителното движење во 
егејскиот дел на Македонија, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година. 

Број 06-1459 
11 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БОРЕЧКИ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО 

ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој закон се воспоставува правото на до-

даток на лица кои стекнале својство на работник во 
здружен труд, заради обезбедување минимум на 
примања (во натамошниот текст: боречки додаток) 
на учесниците од народноослободителното движење 
во егејскиот дел на Македонија — државјани на 
СФРЈ, кои во тоа движење стапиле најдоцна до 
31 март 1948 година, а на кои, според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување, времето од 
стапувањето во народноослободителното движење 
најмалку до 8 јули 1949 година е засметано во по-
себен стаж во двојно траење. 

Член 2 
Боречки додаток им припаѓа на лицата од член 

1 на овој закон (во натамошниот текст: борците) 
за времето додека имаат својство на работник во 
здружен труд со полно работно време ако имаат 
најмалку 15 години пензиски стаж, од што нај-
малку 10 години стаж на осигурување според про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување. 

Како полно работно време, во смисла на став 1 
па овој член, се подразбира и времето што ќе го 
поминат со скратено работно време: 

а) инвалидите на трудот, воените и мирновре-
мените воени инвалиди ако се вработени со онол-
ку време колку што, според наодот и оценката на 
инвалидската комисија, одговара на нивната ра-
ботна способност; 

б) жените што според посебни прописи имаат 
право на работа со скратено работно време поради 
доење и негување на дете. 

Во стаж на осигурување до 10 години од став 
1 на овој член се сметаат во еднократно траење и 
сите периоди што на борците по тој основ им се 
сметаат во посебен стаж во двојно траење. 

Член 3, 
Боречкиот додаток се одредува во висина на 

разликата меѓу личниот доход остварен за работата 
со полно работно време, кој не може да биде по-
мал од минималниот личен доход во Републиката 
и износот на просечниот месечен личен доход во 
Југославија од претходната година (во натамош-
ниот текст: основот за одредување на боречкиот 
додаток), што во почетокот на секоја година го 
утврдува републичкиот секретар за здравство и 
социјална политика, врз основа на официјалните 
податоци на Сојузниот завод за статистика. 

Член 4 
На борецот, кој привремено не е вработен, му 

се продолжува правото на боречки додаток ако 
во моментот на престанувањето на вработувањето 
му е исплатуван тој додаток или ако би имал право 
на боречки додаток врз основа на месечниот износ 
на личниот доход остварен во изминатиот месец. 

Борецот, кој во моментот на престанувањето на 
вработувањето не остварил боречки додаток пора-
ди тоа што не поднел барање за признавање пра-
вото на боречки додаток, може да поднесе барање и 

да го оствари правото на додаток ако во месецот 
што му претходи на престанувањето на вработува-
њето неговиот личен доход не го достигнал осно-
вот за одредување на боречкиот додаток. 

Во периодот додека борецот привремено не е 
вработен, боречки додаток му припаѓа додека има 
право на паричен надоместок според прописите за 
организацијата и финансирањето на вработување-
то и тоа во висина од 50% од боречкиот додаток 
што му припаѓал додека бил вработен. 

Член 5 
Боречкиот додаток влегува во основот за одре-

дување на пензијата и на паричните надоместоци 
од кои и да било вид, што им припаѓаат на оси-
гурениците според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување, како и во основот за од-
редување надоместокот на личниот доход според 
прописите во здравственото осигурување. 

Член 6 
Правото на боречки додаток престанува со ос-

тварувањето на правото на старосна или инвалид-
ска пензија. 

Член 7 
За правото на боречки додаток решава оп-

штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на борците и воените инвалиди (во ната-
мошниот текст: општинскиот орган на управата) 
според седиштето на организацијата на здружениот 
труд каде што борецот е вработен (во натамошниот 
текст: исплатувачот на личниот доход) врз основа 
на пензискиот стаж односно посебниот стаж утвр-
ден од страна на органот надлежен за утврдување 
на тој стаж. 

За правото на боречки додаток на борците коп 
се настанети на територијата на друга социјалис-
тичка република или покраина, решава општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
борците и воените инвалиди на Собранието на град 
Скопје. 

Постапката за остварување на правото на бо-
речки додаток ја поведува општинскиот орган на 
управата по барање на заинтересираното лице. 

Решението со кое е признато правото на бо-
речки додаток му се доставува, заради извршува-
ње на исплатувачот на личниот доход со налог за 
одредување висината на месечниот износ на бореч-
киот додаток и за исплата на додатокот на корис-
никот. Промената на основот за одредување на 
боречкиот додаток не повлекува потреба од доне-
сување на ново решение. 

Член 8 
Боречки додаток припаѓа од денот кога борецот 

ги исполнил условите за здобивање со право на 
тој додаток, ако барањето за остварување на бореч-
киот додаток го поднел во рок од три месеци од 
денот на исполнувањето на условите за здобива-
ње со право на тој додаток. 

Ако барањето е поднесено по истекот на рокот 
од три месеци, боречкиот додаток припаѓа од први-
от ден на наредниот месец по поднесувањето на 
барањето, како и за три месеци наназад. 

Член 9 
Боречкиот додаток се одредува во месечен из-

нос и се исплатува заедно со личниот доход. 
Исплатувачите на личниот доход им го одре-

дуваат и исплатуваат, како аконтација, боречкиот 
додаток на борците на кои правото на боречки до-
даток им е признато со решение на надлежниот оп-
штински орган на управата и тоа за секој месец во 
кој личниот доход не го достигнал износот на утвр-
дениот основ за одредување на боречкиот додаток. 

Конечниот месечен износ на боречкиот додаток 
исплатувачите на личниот доход го одредуваат за 
секое изминато календарско тримесечје врз основа 
на пресметувањето на вкупно исплатениот личен 
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доход во односното тримесечје и вкупно исплате-
ниот износ на боречкиот додаток во истото триме-
сечје. 

За календарското тримесечје за кое исплату-
вачот на личниот доход не врши пресметување на 
личниот доход, конечниот месечен износ на бореч-
киот додаток се одредува според личниот доход што 
е исплатен во тоа тримесечје како аконтација. 

Ако личниот доход, утврден со периодичната 
претсметка или со завршната сметка, ги надминува 
аконтациите на личниот доход вкупно исплатени 
во периодот за кој се донесува периодичната од-
носно завршната сметка, разликата на остварениот 
личен доход над вкупната и исплатената аконта-
ција на личните доходи се смета, во смисла на 
овој закон, како доход остварен во календарското 
тримесечје во кое е донесена периодичната прет-
сметка, односно завршната сметка и се зема пред-
вид при конечното одредување на месечниот износ 
на боречкиот додаток само за тоа тримесечје. 

Ако при конечното одредување на месечниот 
износ на боречкиот додаток за изминатото кален-
дарско тримесечје се утврди дека на борецот на име 
аконтација на боречкиот додаток му е исплатуван 
боречки додаток иако додатокот не му припаѓа 
или му е исплатуван поголем износ од износот што 
е конечно одреден, износот што не му припаѓа 
односно што повеќе му е исплатен ќе се пресмета 
од неговиот личен доход. 

Член 10 
Надлежниот општински орган на управата им 

го одредува и исплатува боречкиот додаток на 
борците вработени кај работните луѓе што работат 
БО земјоделска, занаетчиска и во слични дејности 
со средства на трудот на кои постои право на соп-
ственост, како и на оние кои привремено не се 
вработени, според одредбите на член 4 од овој 
закон. 

Општинскиот орган на управата на Собранието 
на град Скопје им го одредува и исплатува бореч-
киот додаток на борците од член 7, став 2 на овој 
закон. 

Член 11 
Во почетокот на тековната година, додека ре-

публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика не го утврди основот за одредување на бо-
речкиот додаток за тековната година, боречкиот 
додаток привремено ќе се одредува и исплатува 
како аконтација според основот од претходната го-
дина. Конечниот износ на боречкиот додаток за 
првото тримесечје на тековната година ќе се од-
реди откако ќе се утврди основот за одредување на 
боречкиот додаток за таа година. 

Член 12 
Средствата за исплата на боречкиот додаток и 

на придонесот за социјално осигурување платен 
за износите на боречкиот додаток се обезбедуваат 
во буџетот на Републиката како наменски на по-
себна сметка. 

Пресметувањето на исплатата на боречкиот до-
даток меѓу исплатувачот на личниот доход и над-
лежните општински органи на управата се врши 
за секое календарско тримесечје. Пресметувањето 
се врши на посебен образец што го пропишува ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика. 

Надлежните општински органи на управата им 
ги ставаат на располагање потребните средства на 
^сплатувачите на личниот доход по пресметката за 
изминатото и како аконтација за тековното три-
месечје во висина од 50% од вкупно исплатениот 
износ на име боречки додаток во изминатиот прет-
сметковен период. Конечно пресметување за изми-
натата година меѓу исплатувачот на личниот до-
ход и надлежните општински органи на управата 
ќе се изврши во рок од 15 дена од донесувањето 
на завршната сметка. 

Член 13 
Исплатувачите на личниот доход се должни на 

надлежниот општински орган на управата, по не-
гово барање, да му ги доставуваат потребните по-
датоци за личниот доход на поднесувачот на бара-
њето за боречки додаток и другите податоци, кога 
е тоа потребно за решавање на правото на бореч-
ки додаток односно за одредување на висината и за 
исплата на додатокот. 

Член 14 
Надлежните општински органи на управата се 

грижат за законито, правилно и брзо остварување 
на правото на боречки додаток и за таа цел имаат 
право да вршат контрола на правилноста на утвр-
дувањето висината и исплатата на додатокот. 

Член 15 
Надлежните општински органи на управата во-

дат евиденција за сите борци на кои им е приз-
нато правото на боречки додаток, како и за оние па 
кои им се исплатува боречки додаток, и тоа пое-
динечно за секој корисник (Ликвидационен лист 
на корисникот на боречки додаток). 

Збирен извештај со податоците од евиденцијата 
според состојбата на крајот на полу го дието над-
лежните општински органи на управата му доста-
вуваат на републичкиот орган на управата, над-
лежен за работите на борците и воените инвалиди. 

Член 16 
Републичкиот секретар за здравство и соци-

јална политика донесува поблиски прописи за на-
чинот на одредување на боречкиот додаток, за на-
чинот на постапката за пресметување меѓу испла-
тувачот на личниот доход и надлежниот општин-
ски орган на управата и за евиденциите на бор-
ците на кои им е признаено правото на боречки 
додаток што треба да ги водат надлежните оп-
штински органи на управата. 

Член 17 
Ако на борецот, по донесувањето на решението 

за признавање на правото на боречки додаток, му 
престанало својството на работник на здружен 
труд кај еден исплатувач на личен доход, а тој 
ќе го здружи својот труд кај друг исплатуЕач на 
личниот доход на подрачјето на истата општина, 
надлежниот општински орган на управата ќе му 
достави на исплатувачот на личниот доход копија 
од решението за признавање правото на боречки 
додаток со потребните податоци и со налог за ис-
платата на боречкиот додаток. 

Ако на борецот, по донесувањето на решението 
за признавање правото на боречки додаток, му 
престане својството на работник во здружен труд 
кај еден исплатувач на доходот, а тој ќе го здру-
жи својот труд кај друг исплатувач на личниот 
доход на подрачјето на друга општина, органот на 
управата, што бил надлежен според местото па 
поранешното вработување на борецот, ќе му го 
достави на општинскиот орган на управата, над-
лежен според местото на неговото ново вработу-
вање, целиот предмет со сите списи и потребните 
податоци. Општинскиот орган на управата, надле-
жен според местото на новото вработување, на ис-
платувачот на личниот доход ќе му достави копија 
од решението за признавање правото на боречки 
додаток, со потребните податоци и со налог за ис-
плата на боречкиот додаток. 

Член 18 
Одговорното лице на исплатувачот на личните 

доходи ќе се казни за прекршок со парична казна 
до 500 динари: 

1) ако го ускрати или ограничи правото на ко-
рисникот на боречки додаток што му е признато со 
решение на надлежниот општински орган на упра-
вата (член 7); 
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2) ако ускрати давање на одделни податоци на 
надлежниот општински орган на управата или ако 
даде неточни податоци и известување, или ако 
оневозможи контрола на правилноста на утврдува-
њето на износот и на исплатата на боречкиот до-
даток (член 13 и 14). 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. VIII. 1975 година. 

222. 
Врз основа на член 2, став 2 од Законот за 

финансирање на изградбата, одржувањето и ре-
конструкцијата на патиштата („Службен весник на 
СРМ" број 48/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, 
ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПА-

ТИШТАТА ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за 

изградба, одржување и реконструкција на патиш-
тата во 1975 година, нивниот распоред и начинот на 
користење. 

II 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата во 1975 година се утврду-
ваат во износ од 323,92 мил. динари и се обез-
бедуваат од: 

(во мил. дин.) 
1) Редовни приходи на Советот за из-

градба, одржување и реконструк-
ција на патиштата 141,90 
— од надоместокот на гориво 92,00 
— од надоместокот за регистрација 44,00 
— од такси на странски возила 5,90 

2) Републички средства 60,05 
— од средства за инвестиции 

во стопанството 40,05 
— од буџетот за 1975 година 20,00 

3) Меѓународна банка 17,00 
(кредит од Западен пат) 

4) Општински средства 14,97 
(за учество во изградбата на па-
тишта од I, П и Ш ред и -експро-
пријација) 

5) Други приходи 90,00 
— од зголемена цена на нафтата 60,00 
(0,40 дин/л од февруари 1975) 
— од зголемена регистр. на мотор-

ни возила за 1975 година 30,00 

Ш 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата ќе се користат: 

1) За изградба и реконструкција во 
1975 година 127,20 
— Берово -- Виница 6 11,60 
— Скопје -- Тетово 4 28,80 
— Кичево -- Св. Размо (Охрид) 5 16,30 
— Пехчево — Берово 4,3 5,40 
— Претор -- граница 10 15,30 
— Крушево — Д. Хисар 21 10,00 
— Прилеп -- Мариово 24 10,00 
— Кратово — Пробиштип 18 5,00 

— Мл. Нагоричани — М. Про-
хор Пчински 4 6,60 

— Делчево — Тработивиште — 3,60 
— Удово — Миравци — 1,80 
— Гостивар — Мак. Брод 7,5 5.00 
— Обиколување на Гостивар 4,1 5,20 
— Учество во изградба на патот 

Другово — Доленци (се гради 
од средства на ЈНА) 2,50 

2) Други работи (дополнителни и не-
предвидени работи, разлики на це-
ни, санации и др.) 52,42 

3) Студии — проектирање, броење и 
анкетирање на сообраќајот 11,60 

4) За одржување на патиштата 68,10 
5) Учество во изградба на патишта од 

IV ред 30,40 
6) Обврски на Советот за изградба, 

одржување и реконструкција на 
патиштата по кредити и друго 29,50 

7) Средства за редовна дејност на 
стручните служби на Советот 4,80 

IV 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата се даваат без обврска на 
враќање. 

Средствата од претходниот став ќе се употре-
бат за намените предвидени во програмата, врз ос-
нова на договорите што се склучени или ќе ги 
склучи Советот за изградба, одржување и рекон-
струкција на патиштата со работните организации 
кои изведуваат работи на патиштата односно со 
општините за учеството за изградба на патиштата 
од IV ред. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1430 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Тога. Николовски, с. р. 

223. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ" број 37/64), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли -
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. I. ДО 5. IV. 1974 ГОДИНА 

Се дава одобрение на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за води за периодот од 1. I. до 
5. IV. 1974 година, што ја донесе Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за води на седницата одр-
жана на 11. IV. 1974 година. 
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П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1428 
11 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

224. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкибт собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФИЛО-
ЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Филозофско-историскиот 

факултет во Скопје се именува Душко Дановски, 
стручно-политички работник во ЦК на СКМ. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/5 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
па Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

2. д-р Куртиш Мифтари, лекар во Медицин-
скиот центар во Гостивар, 

3. Ката Лахтова, претседател на Статутарната 
комисија на ЦК на СКМ — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/6 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

225. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Советот на Медицинскиот фа-
култет во Скопје се именуваат: 

1. д-р Круме Соколовски, делегат па Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

226. 

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 
Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Советот на Правниот факултет 
во Скопје се именуваат: 

1. Велимир Вељановски, секретар на Изврш-
ниот совет на Собранието на општината Скопје, 

2. Хранислав Мацовски, стручно-политички ра-
ботник во ЦК на СКМ. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/7 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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227. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-полл-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ЕЛЕКТРО -МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Електро-машинскиот 

факултет во Скопје се именуваат: 
1. Душан Апостоловски, директор на Кадров-

скиот сектор во Рудници и железарница „Скопје" 
— Скопје, 

2. Тодор Дамјановски, директор на Автокаросе-
рија — Скопје, 

3. Трипун Дуковски, социолог во Фабриката за 
полиестерски влакна ОХИС — Скопје, 

4. Чедомир Лаковски, стручно-политички работ-
ник во ЦК на СКМ, 

5. Иван Куновски, пом. директор на Фабриката 
„Раде Кончар" — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/8 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

228. 

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 
Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ПРИРОДНО -МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Природно-математич-

киот факултет во Скопје се именуваат: 
1. Александар Димитровски, стручно-политички 

работник во ЦК на СКМ, 
2. Ешреф Сараќино професор во Педагошката 

академија во Скопје, 
3. Кирил Трајковски, директор на Хемисхо-

училишниот центар „Марија Склодовска — Кири" 
— Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/9 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски,, с. р. 

229. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФИ-

ЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Филолошкиот факулте! 

во Скопје, се именува Менка Јовановска, дипл. 
правник на работа во Секретаријатот за кадров-
ски прашања на Извршниот совет. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/10 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
ивж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
па Општествено-полетичкиот 

собор, 
Гога Николовски,, с. р. 

230. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Економскиот факу,л-

тет во Скопје се именуваат: 
1. Елена Ѓурковиќ, професор во Економското 

училиште „Борис Кидрич" — Скопје, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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2. Никола Новевски, началник на Одделението 
за општествено-економски односи на ЦК на СКМ, 

3. Воислав Поповски, дипл. економист, ген. ди-
ректор на Текстилната индустрија „Билјана" — 
Прилеп. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/11 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

231. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ТЕХ-

НОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Технолошко-металурш-

киот факултет во Скопје се именува Трајче Бо-
силков, инженер во Топилницата за олово и цинк 
„Злетово" — Титов Велес. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/12 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

232. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ВИШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

I 
За членови на Советот на Вишата техничка 

школа во Битола се именуваат: 
1. м-р Вангел Гагачевски, управник на Земјо-

делскиот институт во Битола, 
2. Трајан Печалевски, претседател на Општин-

ската конференција на ССРНМ — Ресен. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/13 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

233. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИ-

ШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 
СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Вишата школа за фи-

зичка култура во Скопје се именува Драгољуб 
Лазов, дипл. правник, новинар во „Нова Македо-
нија" — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/14 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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234. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИ-

ШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

I 
За член на Советот на Вишата земјоделска 

школа во Битола се именува Никола Каранфилов-
ски, директор на Земјоделското стопанство „Нов 
живот", с. Кременица — Битола. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/15 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

235. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИ-
ШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА 

I 
За член на Советот на Вишата земјоделска 

школа во Струмица, се именува инж. Борис По-
пов, научен соработник во Институтот за памук во 
Струмица. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/16 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

236. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-пол:т-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I 
За членови на Советот на Високата економска 

школа во Прилеп се именуваат: 
1. д-р Митра Шаревска, вонреден професор на 

Економскиот факултет во Скопје, 
2. Трајко Апостолов, член на Делегацијата на 

Собранието на СРМ во Соборот на републиките и 
покраините во Собранието на СФРЈ, 

3. д-р Ѓоре Печијаревски, делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ; НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/17 
11 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

237. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИ-
ШАТА УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 

ВО ОХРИД 
I 

За член на Советот на Вишата угостителско-
туристичка школа во Охрид се именува Драган 
Михајловски, член на Извршниот совет на Собра-
нието на општината Охрид. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/18 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 
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238. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИСО-

КАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Високата музичка школа 

во Скопје се именува Благоја Брајановски, дипл. 
правник во Работничкиот универзитет „Кочо Ра-
цин" — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/19 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

239. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИ-
ШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ 

ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Вишата школа за соци-

јални работници во Скопје Се именува Киро Ми-
овски, социјален работник во Центарот за социјал-
на работа — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/20 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
па Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р, 

240. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

I 
За членови на Советот на Педагошката акаде-

мија во Битола се именуваат: 
1. Лилјана Белчевска, професор во Економското 

училиште „Јане Сандански" — Битола, 
2. Коле Гарбевски, претседател на Културно -

просветната заедница во Прилеп. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/21 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

241. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

I 
За членови на Советот на Педагошката акаде-

мија во Штип се именуваат: 
1. Јордан Арсов, секретар на Општински коми-

тет на СКМ во Штип, 
2. Аница Хаџи Тосева, професор во Вишата 

земјоделска школа во Струмица. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/22 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 
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242. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за Цен-

тарот за странски јазици во Скопје („Службен 
весник на СРМ" број 27/65), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ НА 
УПРАВУВАЊЕ - РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на органот на управување — работ-

ната заедница на Центарот за странски јазици во 
Скопје се именуваат: 

1. Милка Анчева, советник во Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето во Скопје, 

2. Менка Јовановска, дипл. правник на работа 
во Секретаријатот за кадровски прашања, 

3. Лазо Крстевски, советник во Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, 

4. Јово Тасевски, на работа во Металскиот за-
вод „Тито" во Скопје, 

5. Аце Јановски, стручно-политички работник во 
ЦК на СКМ. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/23 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

243. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И 

МАЛИ ДЕЦА ВО БИТОЛА 

I 
Се разрешуваат членовите на советот на До-

мот за доенчиња и мали деца во Битола, поради 
истечување на мандатот: 

— Перо Дораковски, 
— Лиле Савова, 
— Олга Македонска, 
— д-р Димитар Вангелов. 

П 
За членови на советот на Домот за доенчиња 

и мали деца во Битола се именуваат: 

1. Десанка Димитровска, делегат на Републичка-
та самоуправна заедница за социјална заштита, на 
работа во Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен слух во Битола, 

2. д-р Љупчо Георгиев, педијатар на работа во 
Медицинскиот центар во Битола, 

3. Васка Наумовска, социјален работник во 
Центарот за социјална работа во Битола, 

4. Џоџа Османли, лекар во Медицинскиот цен-
тар во Битола. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/24 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

244. 

Врз основа на член 64 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" број 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА 

I 
Се разрешува д-р Христо Христов, член на Со-

ветот на Заводот за рехабилитација на деца со 
оштетен слух во Битола, поради истечување на 
мандатот. 

П 
Се именува д-р Драгиша Шундовски, лекар во 

Медицинскиот центар — Битола. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/25 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

Стр. 412 - Бр. 23 
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245. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТА-

ЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Заво-

дот за рехабилитација на деца и младинци — Скоп-
је, поради истечување на мандатот: 

— Имери Есат, 
— Ката Лахтова, 
— Раде Петровски, 
— Слободанка Костова. 

П 
За членови на Советот на Заводот за рехабили-

тација на деца и младинци — Скопје се именуваат: 
1. Бесник Егени, претседател на Извршниот од-

бор на Самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита на град Скопје, 

2. Вангел Јанкуловски, психолог во Заводот за 
вработување во Скопје, 

3. д-р Славчо Керамитчиевски, директор на 
Центарот за слух, говор и глас — Скопје, 

4. Петре Коловски, професор во Центарот за 
професионална рехабилитација на младинци со ош-
тетен слух — Скопје. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/26 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Геговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

246. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани па 
10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИО-
НАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО 

ОШТЕТЕН СЛУХ - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Цен-

тарот за професионална рехабилитација на младин-
ци со оштетен слух — Скопје, поради истечување 
на мандатот: 

— д-р Пенчо Шукаров, 
— Климе Каневче, 
— Димче Дарковски, 
— Љубомир Пушковски, 
— Душко Станиславски. 

П 
За членови на Советот на Центарот за профе-

сионална рехабилитација на младинци со оштетен 
слух — Скопје се именуваат: 

1. Раде Атанасов, секретар на Сојузот на глу-
вите на Македонија, 

2. Киро Андреевски, директор на Центарот за 
рехабилитација на инвалидизирани лица — Скопје, 

3. д-р Иван Андонов — Жан, оториноларинголог 
во Поликлиниката „Букурешт" — Скопје, 

4. Борис Голабов, референт во Заштитната ра-
ботилница „Светлост" — Скопје, 

5. Милован Шиковски, директор на Центарот 
за социјална работа во Скопје. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/27 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на' Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Готовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
па Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

247. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на За-

водот за згрижување, воспитување и образование 
на деца и младинци — Скопје поради истечување 
на мандатот: 

— Ванчо Поповски, 
— Стојко Антевски, 
— Бранко Циривири, 
— Ратко Димовски, 
— Мирјана Георгиева. 

П 
За членови на Советот на Заводот за згрижу-

вање, воспитување и образование на деца и мла-
динци — Скопје се именуваат: 

1. Блаже Бислимовски, на работа во СВР — 
Скопје, ^ 

2. Круме Јакоски, советник во Републичкиот 
секретаријат за образование и наука, 

3. Митко Велков, заменик директор на Репуб-
личкиот завод за социјални прашања — Скопје, 
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4. Душко Станиславски, директор на Центарот 
за згрижување на деца и младинци — Скопје, 

5. Драган Спасов, судија на Окружниот суд — 
Скопје. 

Ш 
Оваа одлука'влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/28 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

248. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО 

ДЕМИР КАПИЈА 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Спе-

цијалниот завод во Демир Капија, поради истечу-
вање на мандатот: 

— Ацо Ставрев, 
— д-р Лазо Димитров, 
— Бранко Бечев. 

П 
За членови на Советот на Специјалниот завод 

во Демир Капија се именуваат: 
1. Давитко Јанков, комерцијален референт во 

Трговското претпријатие „Вардар — Неготино", де-
легат на Републичката заедница за вработување, 

2. Климе Каневче, дефектолог, директор на 
Специјалното училиште „д-р Златан Сремац" — 
Скопје, 

3,. д-р Владо Пасинечки, лекар во Медицински-
от центар — Неготино, 

4. д-р Никола Стојановски, лекар во Медицин-
скиот центар во Титов Велес. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/29 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

249. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТО-

РИСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан на 

Филозофско-историскиот факултет во Скопје, се 
именуваат: 

1. Будимка Романо, секретар на Секретаријатот 
за образование и култура на Собранието на оп-
штината на град Скопје, 

2. Димитар Герасимовски, директор на Репуб-
личкиот центар за идеолошко-политичко образо-
вание и студии во Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/30 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

250. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФИЛОЛОШКИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан 

на Филолошкиот факултет во Скопје се именуваат: 
1. Тошо Поповски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ, член на 
Секретаријатот на Претседателството на РК на 
ССРНМ, 

2. Џавид Беговски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, претседа-
тел на Градската конференција на Синдикатот на 
градежните работници на град Скопје. 
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П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/31 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

251. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан 

на Медицинскиот факултет во Скопје, се имену-
ваат: 

1. Димче Козаров, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, претседа-
тел на Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на СРМ, 

2. д-р Ибраим Асани, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, лекар во 
Медицинскиот центар во Тетово. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/32 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

252. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛ-

ТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан 

на Правниот факултет во Скопје се именуваат: 
1. Феми Муча, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на град Скопје, 
2. Славе Поповски, секретар на Републичкиот 

одбор на Сојузот на здруженијата на борците на 
Македонија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/33 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

253. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЕКОНОМСКИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан на 

Економскиот факултет во Скопје се именуваат: 
1. Урош Андреевски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ, претсе-
дател на Секцијата за општествено-економски од-
носи на РК на ССРНМ (Економски факултет), 

2. Дургут Едиповски, заменик секретар на се-
кретарот за индустрија, рударство, градежништво и 
сообраќај во Стопанската комора на Македонија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/34 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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254. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ГРАДЕЖНИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан на 

Градежниот факултет во Скопје, се именуваат: 
1. Михајло Милковски, потпретседател на Из-

вршниот совет на Собранието на општина на град 
Скопје, 

2. Саве Гаџовски, директор во ГИ „Гранит" — 
Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник не 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/35 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

255. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА АРХИТЕКТОНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
I 

За членови на Комисијата за избор на декан 
на Архитектонскиот факултет во Скопје се имену-
ваат: 

1. Југослав Тодоровски, делегат во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на СРМ, член 
на ЦК на СКМ (Технички факултет), 

2. Мустафа Амитов, директор на ГП „Пелаго-
нија" — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/36 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гигов ски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

256. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружени-
от труд и на ОпштесТвено-политичкиот собор, одр-
жани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан на 

Земјоделскиот факултет во Скопје се именуваат: 
1. Босилка Милкова, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа 
во „Интерпромет" во Скопје (Филозофски факул-
тет), 

2. Ристо Групче, директор на Природно-науч-
ниот музеј на Македонија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/37 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

257. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ШУМАРСКИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
I 

За членови на Комисијата за избор на декан на 
Шумарскиот факултет во Скопје се именуваат: 

1. Трајко Апостоловски, член на Делегацијата 
на СРМ во Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ, 

2. Рамазан Балаш, член на Советот на Репуб-
ликата. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/38 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 
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258. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЕЛЕКТРО-МАШИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан 

на Електро-машинскиот факултет во Скопје се име-
нуваат: 

1. Васко Караџа, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, управник 
на погон во Металскиот завод „Тито" во Скопје 
(Машински факултет), 

2. Стево Марковски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, шеф на 
погон во „Енергоинвест" — „Алумина" — Скопје 
(машински инженер). 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/39 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Готовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

259. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТх\ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ПРИРОДНО-МАТЕМА-

ТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан на 

Природно-математичкиот факултет во Скопје, се 
именуваат: 

1. Ариф Арифи, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, потпретсе-
дател на Собранието на општината Куманово (ви-
сока политичка школа), 

2. Владимир Смичковски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, заменик 
јавен обвинител во Општинското јавно обвинител-
ство — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/40 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Готовски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

260. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТА-

ЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан 

на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, 
со именуваат: 

1. Драшко Исаевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, раководи-
тел на погон во Охис — Скопје (дипл. инж. тех-
нолог), 

2. Милка Такева — Григориевиќ, претседател на 
Републичката конференција за општествена актив-
ност на жените на Македонија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/41 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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261. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА 

АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на директор 

на Педагошката академија во Скопје, се именуваат: 
1. Садик Садику, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СРМ, 
2. Методија Соколовски, редовен професор на 

Филозофско-историскиот факултет во Скопје. 
П 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/42 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р, 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

262. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ШКОЛА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на дирек-

тор на Вишата школа за социјални работници во 
Скопје, се именуваат: 

1. Ресул Шакири, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, претседател на Секцијата 
за прашања на социјалната политика и детска за-
штита, 

2. д-р Илија Бојаџиевски, делегат во Соборот 
на здружениот труд во Собранието на СРМ, лекар 
специјалист-педијатар во Клиниката за детски бо-
лести при Медицинскиот факултет во Скопје. 

20 јуни 1975 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/43 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

263. 

Врз основа на член 43, од Законот за ви-
сокото образование („Службен весник на СРМ" број 
49/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ШКОЛА 

ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на дирек-

тор на Вишата школа за физичка култура — Скоп-
је, се именуваат: 

1. Киро Поповски, член на Претседателството 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, потпретседател на СОФК-а на Македонија, 

2. Заре Лазаревски, заменик републички јавен 
обвинител, член на Смучарскиот сојуз на Македо-
нија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/44 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
па Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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264. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/71), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ВИСОКАТА МУЗИЧ-

КА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 
I 

За членови на Комисијата за избор на декан на 
Високата музичка школа во Скопје, се именуваат: 

1. Арсена Деспотовска, член на Советот на Ре-
публиката, 

2. Вера Терзиева, советник во Републичкиот се-
кретаријат за законодавство и организација. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/45 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

265. 
Врз основа на член 43 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
49/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА 

АКАДЕМИЈА - БИТОЛА 
I 

За членови на Комисијата за избор на дирек-
тор на Педагошката академија — Битола, се име-
нуваат: 

1. Слободанка Гоновска, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, професор 
во Училиштето за занимања „Кочо Рацин" — Би-
тола; 

2. Трајан Пецалевски, претседател на Општин-
ската конференција на ССРНМ во Ресен. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/46 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

266. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

I 
За членови на Комисијата за избор на директор 

на Вишата земјоделска школа во Битола, се име-
нуваат: 

1. Душко Кузмановски, дипломиран инженер-
агроном, директор на „Југотутун" — Демир Хисар, 

2. Тодор Темелковски, инж. агр. директор на 
ООЗТ — во ЗИК „Пелагонија" — Битола. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/47 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

267. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ТЕХ-

НИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 
I 

За членови на Комисијата за избор на дирек-
тор на Вишата техничка школа во Битола, се име-
нуваат: 

1. Мирко Гроздановски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, шеф на 
техничката исправност во „Транскоп" — Битола, 

2. Тасе Секуловски, дипл. правник во Фабри-
ката за кожи „Борис Кидрич" во Битола. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/48 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот Претседател 
труд, на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 
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268. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА 

АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

I 
За членови на Комисијата за избор на дирек-

тор на Педагошката академија во Штип, се име-
нуваат: 

1. Алекса Палазов, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, директор на Ра-
ботничкиот универзитет во Струмица, 

2. Љупчо Кангалов, директор на Памучната ин-
дустрија „Македонка" во Штип. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/49 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

269. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА 

I 
За членови на Комисијата за избор на дирек-

тор на Вишата земјоделска школа во Струмица се 
именуваат: 

1. Стојна Попчева, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, земјоделски 
техничар во Претпријатието за производство и 
обработка на тутун „Борис Кидрич" во Струмица, 

2. Никола Петровски, дипл. инж. помошник ре-
публички секретар за земјоделство и шумарство. 

П 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/50 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

270. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ТУРИС-

ТИЧКО-УГОСТИТЕЛСКА ШКОЛА ВО ОХРИД 

I 
За членови на Комисијата за избор на дирек-

тор на Вишата туристичко-угостителска школа во 
Охрид, се именуваат: 

1. Ангелина Азеска, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, просветен совет-
ник во Заводот за школство во Охрид, 

2. Блажо Мукаетов, секретар на Секретаријатот 
за услужни дејности во Стопанската комора на Ма-
кедонија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/51 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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271. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здружени-
от труд и на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ВИСОКАТА ЕКОНОМ-

СКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан на 

Високата економска школа во Прилеп, се имену-
ваат: 

1. Вангел Мандиловски, делегат во Општестве-
ко-политичкиот собор на Собранието на СРМ, прет-
седател на Собранието на општината Крушево, 

2. Горѓи Атанасовски, дипл. економист, директор 
на Финансискиот сектор во Претпријатието „Ми-
крон" во Прилеп. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/52 
10 јуни 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

272. 
Врз основа на член 6 од Одлуката за образу-

вање комисија за информирање (,,Службен вес-
ник на СРМ" број 19/75), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите соботж на Собранието, одржана на 
10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ 

I 
Претседател и членови што се избираат од ре-

дот на делегатите на Собранието на СРМ: 
а) за претседател Ружа Бак, делегат во Опште-

ствено-политичкиот собор во Собранието на СРМ, 
б) за членови: 
1. Ариф Арифи, делегат во Општествено-полп -

тичкиот собор на Собранието на СРМ, 
2. Пиргози Фикрет, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ, 
3. д-р Ксенија Груевска — Беговиќ, делегат со 

Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, 
4. Добревски Митко, делегат во Соборот на оп-

штините во Собранието на СРМ, 
5. Ајтовски Павле, делегат во Соборот на оп-

штините во Собранието на СРМ, 
6. Алексовски Кирил, делегат во Сојузниот со-

бор на Собранието на СФРЈ. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/1 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

273. 
Врз основа на член 30, став 1 од Законот за 

Народната банка на Македонија („Службен весник 
па СРМ" бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

I 
За гувернер на Народната банка на Македонија 

се именува Андон Макрадули, член на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

274. 

Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од 
Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница па 
сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I 
За заменик на републичкиот секретар за вна-

трешни работи се именува Евзи Мемети. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/2 
3 0 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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275. 
Врз основа на член 3,38, став 1, алинеја 7 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Ре-' 
публика Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

I 
Се разрешува Велимир Бундалевски, од долж-

носта заменик на републичкиот секретар за финан-
сии поради заминување на нова должност. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/3 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

276. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од 

Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

I 
За заменик на републичкиот секретар за фи-

нансии се именува Тахир Кадриу. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1420/4 
10 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Окружниот суд во Скопје објавува дека при 
овој суд е заведен спор за развод на брак од ту-
жителот Дамјан Ивановски од Скопје, ул. „Стив 
Наумов" бр. 1 — Горче Петров, против тужената 
Јелица Ивановска, по татко Филиповиќ, порано од 
Скопје, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Јелица Ивановска, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се 
јави на овој суд или да ја достави својата адреса. 
Во спротивно, судот ќе и постави старател кој ќе 
ја застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 506/75. (94) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп е заведен 
спор за издршка по тужбата на тужителот Брса-
коски Благоја од Прилеп, ул. „Борка Уто" бр. 12, 
поднесена против тужениот Брсакоски Иван од 
Прилеп, ул. „Борка Уто" бр. 12, сега со непозната 
адреса, вредност 900,00 н. д. 

Се повикува тужениот Брсакоски Иван од При-
леп, ул. „Борка Уто" бр. 12, сега со непозната адре-
са, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ", да се јави при Оп-
штинскиот суд во Прилеп и да ја достави својата 
адреса. 

Во спротивно, судот на отсутниот тужен, ќе му 
го определи за привремен старател Белкоски Пет-
ков Тоде од Прилеп, ул. „Цане Коњарец" бр. 70, 
кој ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1090/72. 
(91) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 
При Општинскиот суд во Кичево се води по-

стапка за прогласување за умрен на исчезнатиот 
Асан Асаноски, роден 1898 год. во с. Србица. 

Се повикува исчезнатиот да се јави, како и се-
кој оној што знае за неговиот живот да јави за 
тоа на Општинскиот суд во Кичево, во рок од 3, ме-
сеци од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок исчезнатиот ќе се огласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Кичево, Впс бр. 62 од 
13. V. 1975 година. (93) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство бр. 04-0403/1374 за I клас, изда-
дено од Г. М. центар — Скопје, на име Николчо 
Поп Арсоски, ул. „Киро Бајрамоски" бр. 4, Прилеп. 

(973) 
Воена книшка издадена од В. П. 4101 — Бел-

град на име Трајче Вошка Манчиќ, ул. „Драган 
Стопаревиќ" бр. 71, Куманово. ^ (1017) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Димо Маркоски, с. Сарандиново, Прилеп. (1019) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Тодор Белкоски, ул. „М. Тито" бр. 2/5, Прилеп. 

(1020) 
Уверение бр. 07-902/262 за занаетчиска дејност 

-слаткар, издадено од Општината Кавадарци на 
име Перо Н. Марков, ул. „Данчо Поп Атанасов" бр. 
4, Кавадарци. (1030) 

Возачка дозвола бр. 2761, издадена од СВР — 
Гостивар на име Шерафедин Агаи, ул. „19 ноем-
ври" бр. 15/1, Приштина. (1034) 

Воена книшка издадена од Берово на име Или-
ја К. Мирчевски, с. Владимирово, Берово. (1035) 

Возна карта за слепи на име Вукомир Токовиќ, 
ул. „Горче Петров" бр. 6, Куманово. (1036) 

Воена книшка издадена од Ресен на име Му-
зафер Калуш Елмазовски, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 
101, Ресен. (1042) 

Уверение за шивач, издадено од Заводот за за-
пекување на работници на име Нада Трајковска, 
ул. „Цане Којнарец" бр. 91, Прилеп. (1043) 

Уверение за леблебиџија на име Алил Азиз 
Азизи, с. Камењане, Тетово. (1045) 

Уверение за слаткар рег. бр. 992/73 год. на име 
Зулфи Шакири, с. Градец, Гостивар. (1048) 
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Воена книшка на име Веле Јолевски, ул. „Пр-
вомајска" бр. 8, Т. Велес. (1050) 

Воена книшка издадена од Битола на име Стев-
чо Петровски, с. Кременица, Битола. (1062) 

Уверение за слаткар бр. 1140/74, на име Талха 
Мемиши, с. Врапчиште, Гостивар. (1071) 

Оружен лист бр. 797, издаден од ОВР — М. 
Брод на име Стојко Премкоски, с. Лупште, М. 
Брод. (1077) 

Лична карта бр. 55134, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Снежана Чупаркоска, ул. „М. Пи-
јаде" бр. 176, Прилеп. (1093) 

Загубените барирани чекови под број МН 
068803, и МН 068802 на Градежно-машинскиот цен-
тар за образование на кадри во градежништвото 
во Скопје. (1103) 

Диплома бр. 96, издадена од Училиштето 
„Трајко Б. Тарцан" — Прилеп на име Раде Трај-
коски, ул. „М. Пијаде" бр. 35г, Прилеп. (791) 

Пасош бр. МА—004165/11. V. 1972 на име Мојсо 
Мојсов, ул. „761" бр. 13/1, Скопје. (1139) 

Воена книшка издадена од В. П. 1883/5 — Са-
рај ево на име Спасе Коруновски, с. Подино, Би-
тола. (1140) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Петко Исоски, с. Одри, Тетово. (1156) 

Воена книшка издадена од В. П. 9190 — Са-
рај ево на име Александар Н. Јанковски, ул. „Абдул 
Селим Паша" бр. 15, Битола. (1163) 

Воена книшка на име Сабит Р. Ризвани, с. Д. 
Татеши, Струга. (1168) 

Свидетелсто за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Иво Рибар Лола" 
— Скопје на име Благоја Тодоров, Скопје. (2079) 

Воена книшка издадена од В. П. Коприш-
ница на име Идаи Исак, Скопје. (2080) 

Воена книшка бр. 42657, издадена од Гевге-
лија на име Ристо Поп Дамков, с. Богородица, 
Гевгелија. (2081) 

Воена книшка бр. 01640, издадена од Гевге-
лија на име Јован Поп Дамков, с. Богородица, 
Гевгелија. (2082) 

Работна книшка бр. 19419, издадена од Кума-
ново на име Богица Стојковска, Скопје. (2083) 

Индекс бр. 13632, издаден од Правниот фа -
култет — Скопје на име Владимир Тодоровски, 
Битола. (2084) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Зоран Ѓоргиевски, Скопје. (2085) 

Свидетелство за завршено IV година, издаде-
но од Учителската школа „Никола Карев" — 
Скопје на име Слободанка Керамитчиева, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од В. 17. 
4466 — Скопје на име Сања и Ирена Трниниќ, 
Скопје. (2087) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Катица Тошевска, Скопје. (2088) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Гевгелија на име Живко Гогов, с. Фурка, Гевге-
лија. (2089) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Невенка Ристовска, Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Јашар, Скопје. (2091) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Вечерното техничко училиште при Рудници и 
железарница „Скопје" — Скопје на име Славе 
Станковски, Скопје. (2092) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Живко Славковиќ, с. Кучевиште, Скопје. (2093) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Братство" — 
Скопје на име Соња Крстевска, Скопје. (2094) 

Свидетелство за завршено IV клас и диплома, 
издадени од Учителската школа „Никола Карев" 
- - Скопје на име Душан Матиќ, Скопје. (2095) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кузман Јосифов-
ски — Питу" — Скопје на име Златко Шекеров, 
Скопје. (2096) 

Индекс издаден од Филозофскиот факултет — 
Скопје на име Зара Скаловска, Скопје. (2097) 

Ученичка книшка за завршено II клас, изда-
дена од Средно техничкото училиште „Здравко 
Цветковски" — Скопје на име Татјана Набакова, 
Скопје. (2098) 

Свидетелство за завршен испит и диплома, из-
дадени од ЕМУЦ — Скопје на име Борис Г. Бо-
гоев, Скопје. (2099) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на и,ме Трајан Златков, Скопје. (2100) 

Индекс издаден од Филозофскиот факултет — 
Скопје на име Нада Бојевик, Скопје. 2101) 

Свидетелство за I година на име Марија Пет-
ровска, с. Градешница, Битола. (2102) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кирил и Методи" 
— с. Вранче — Прилеп на име Живко Маџоски, 
с. Заполжани, Прилеп. (2103) 

Работна книшка на име Живко Несторови, 
с. Одри, Тетово. (2104) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гази 
Ајрули, с. Камењане, Тетово. (2105) 

Свидетелство за основно училиште на име Ке-
рамедин Јакупи, с. Горна Бањица, Гостивар. (2106) 

Работна книшка на име Софре Димитриј ески, 
Гостивар. (2107) 

Свидетелство од II година, издадено од ЕМУЦ 
— „Злате Малакоски" — Гостивар на име Мире 
Маџоски, с. Тајмиште, Гостивар. (2108) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Борис Кидрич" с. Тработивиште 
— Делчево на име Вера Костадинова, с. Тработи-
виште, Делчево. - (2109) 

Индекс бр. 3105, издаден од Вишата педагош-
ка школа — Битола на име Душан Николов, с. 
Камен Дол, Кавадарци. (2110) 

Свидетелство за II година економско училиш-
те на име Боге Јанчески, с. Загорани, Прилеп. 

(2111) 
Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 

Економското училиште „Моша Пијаде" — Кума-
ново на име Гроздана Коцевска, ул. „Драги Мен-
дол" бр. 9, Куманово. (2112) 

Диплома за тригодишно индустриско училиш-
те со практична обука „Коле Неделков" — Т. Ве-
лес на име Дежда Наумовска, ул. „Нови Велес" 
бр. 83а, Т. Ведес. (2113) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Берзат Ј. Абдулаи, с. Лисец, Тетово. (2114) 

Диплома на име Рустеми Демири, с. Бело-
виште, Гостивар. (2115) 

Свидетелство од I година на име Здраве Пет-
рески, ул. „Живко Брајковски" бр. 71, Гостивар. 
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