
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НA СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 11 април 1978 
С к о п ј е 

Број 14 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

127. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 6 март 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Руфат Халим Лесковица, од Скопје, 
2. Јован Крсте Ташев, од Гевгелија. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости и заш-

титната мерка забрана на располагање и раководе-
ње со општествен имот или чување на истиот се 
намалува од 3 години на 1 година на: 

1. Лазо Јован Цветковски, од Тетово. 
I I I 

Изречената казна се намали за 4 месеци на: 
1. Виктор Спасе Џутески, од Струга. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Светомир Благој Цветковиќ, од Струмица. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Мејди Суљо Сакип, од е. Арачиново, 
2. Захко Коле Наумов, од е. Јаргулица, 
3. Раако Раденко Маринковић од Скопје, 
4. Бранко Ѓоре Конески, од е. Мажучиште. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 

години на: 
1. Лазар Тодор Дагалев, од Гевгелија. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

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

1. Ангел Стоимен Стоименов, од Кочани. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

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

1. Лазам Шемши Зекиров, од е. Г. Јаболчиште, 
2. Кемал Абас Шабанов, од е. Јаболчиште. 

IX 
Изречената казна затвор од 3 месеци се замени 

со условна осуда со тоа што таа нема да се извр-
ши ако осудените во рок од 1 година не сторат но-
во кривично дело на: 

1. Ристо Глигур Илиевски, од Тетово, 
2. Стеван Цветко Стеваноски, од Прилеп, 
3. Драган Стојан Стој мешевски, од Скопје, 
4. Никола Доне Новевски, од Тетово. 

X 
Изречената казна затвор од 5 месеци се замени 

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

1. Миле Петре Деспотовски, од Тетово. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

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

1. Џавид Џемаил Сулејмани, од Скопје. 

ХII 
Неиздржаниот дел од казната затвор се замени 

со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши 
ако осудениот во рок од 2 години не стори ново 
кривично дело на: 

1. Драгослав Ване Коцев, од Кавадарци. 

XIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-215 
6 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

128. 
Врз основа на член 4, став 1, алинеја 1 од За -

конот за извршување на Републичкиот буџет за 
1978 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Заради нерамномерно остварување на прихо-

дите на Републичкиот буџет, од средствата на по-
стојаната резерва на Социјалистичка Република 
Македонија привремено ќе се користи износ од 
40.000.000 динари за намирување на обврските на 
Републиката спрема Буџетот на Федерацијата за 
1977 година. 

Член 2 
Републичкиот секретар за финансии ќе ја 

спроведе оваа одлука. 

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

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

Број 23-682/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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129. 
Врз основа на член 9 од Законот за форми-

рање на средства на Социјалистичка Република 
Македонија за отстранување на последиците од 
елементарни непогоди и за воведување „Недела 
на солидарноста" („Службен весник на СРМ", бр. 
30/74, 36/76 и 44/77), Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, привремено 
ќе се користи износ од 60.000.000 динари за нами-
рување на обврските на Републиката спрема Б у -
џетот на Федерацијата за 1977 година. 

Член 2 
Средствата од став 1 на оваа одлука ќе се вра-

тат во рок од 8 месеци. 

Член 3 
Републичкиот секретар за финансии ќе ја 

спроведе оваа одлука. 

Член 4 
/ 

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

Број 23-682/2 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

130. 
Врз основа на член 9-6 од Законот за прене-

сување на средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77 и 42/77), Извр-
шниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА 

НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Од средствата на Републиката за инвестиции во 

стопанството привремено ќе се користи износ од 
37.000.000 динари за намирување на обврските на 
Републиката спрема Буџетот на Федерацијата за 
1977 година. 

Член 2 
Републичкиот секретар за финансии ќе ја 

спроведе оваа одлука. 

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

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

Број 23-682/3 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

131. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општи-
ните како депозит во Народната банка на Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 42/77), Извр-
шниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА СЛОБОД-
НИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРЕНЕСЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
До утврдувањето на поблиските намени, на-

чинот и условите за користење на средствата на 
Републиката и на општините како депозит во На-
родната банка на Македонија, Народната банка на 
Македонија ќе ги одобри слободните средства од 
членот 4 став 2 од Одлуката за начинот и роко-
вите на пренесувањето на паричните средства на 
Републиката и на општините како депозит на На-
родната банка на Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 9/78), како краткорочен кредит на 
Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, 
со рок на враќање до 45 дена и каматна стапка 
од 1% годишно. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 23-729/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

132. 
Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на 

СРМ, член 17 од Законот за Извршниот совет на 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРИ" 
бр. 40/71) и член 169, став 2 од Деловникот на Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/76), Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА СТАН-

БЕНА ИЗГРАДБА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за условите за одобрување кре-

дити за станбена изградба на функционерите 
Службен весник на СРМ" бр. 36/75 и бр. 21/77), 

по член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 

„Член 4-а 
На функционерите од член 1 од оваа одлука 

може да им се одобрува кредит за подобрување 
на условите на становањето и во становите во 
општествена сопственост во кои живеат. 

Кредитот од претходниот став може да изне-
сува најмногу до 80.000 динари. 

Средствата за кредитите од став 1 на овој член 
се обезбедуваат од ануитетите од продадените ста-
нови што биле купени со средства од Републич-
киот буџет". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 23-671/1 
14 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

133. 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесу-
ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

1. Се именува за директор на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод инж. КОЛЕ ЈОРДАНОВ, 
самостоен советник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-580/1 
3 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

134. 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМи, 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

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

ЗАВОД 

1. Се разрешува од должност директор на Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод АНГЕЛ ЛА-
ЗАРЕВСКИ, поради истекот на времето за кое бе-
ше именуван. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-579/1 
3 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

135. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из -
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија АНГЕЛ ЛАЗАРЕВСКИ, ди-

ректор на Републичкиот хидрометеоролошки за-
вод. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-581/1 
3 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

136. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за 

Службата на општественото книговодство во Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 44/77), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за помошник на генералниот ди-
ректор на Службата на општественото книговод-
ство во Социјалистичка Република Македонија КО-
ЧО ФИТЕВСКИ, ш е ф на Одделението за органи-
зација и кадри во Службата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-542/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

137. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за 

Службата на општественото книговодство во Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 44/77), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за помошник на генералниот ди-
ректор на Службата на општественото книговод-
ство во Социјалистичка Република Македонија 
САВО БУНДАЛЕВСКИ, ш е ф на Одделението за 
контрола на корисници во Службата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-541/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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138. 
Врз основа на член 9 од Одлуката за утврду-

вање категории на функции и за височината на 
личните доходи и другите надоместоци на функ-
ционерите и работниците што ги именува или на-
значува Извршниот совет или што се именуваат 
или назначуваат во согласност со Извршниот со-
вет („Службен весник на СРM" бр. 25/75), Комиси-
јата за кадровски и административни прашања на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата одржана 
на 15. 3. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕ-
НУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО 
НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ 

1. Височината на дневниците за службено па-
тување во земјата на функционерите и работни-
ците што ги именува односно назначува Извршни-
от совет или што се именуваат односно назначу-
ваат во согласност со Извршниот совет изнесува 
400 динари. 

2. На функционер кој е на службено патува-
ње можат да му се признаат трошоци за ноќевање 
до 220 динари, ако за тоа поднесе сметка. Во слу-
чај на надоместок на трошоците за ноќевање, 
дневницата се намалува за 30%. 

3. АКО функционерот за време на службено па-
тување не ноќева надвор од местото на живеење, 
дневницата се намалува за 30%. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-
станува да важи Одлуката на Комисијата за кад-
ровски и административни прашања бр. 10-1352/1 
од 7.6.1977 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/77). 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија", а 
ќе се применува од 15 март 1978 година. 

Број 17-663/1 
15 март 1978 година 

Скопје 
Комисија за кадровски и администра-

тивни прашања 
Претседател, 

Вера Димитрова, е. р. 
139. 

Врз основа на член 154 став 1 точка 9 од З а -
конот за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" број 45/72 и 31/74), републичкиот секретар 
за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ОБЛЕКАТА, ОБУВ-
КИТЕ И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА ОПРЕМА НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈА ЗА КОИ СЕ ОБЕЗ-

БЕДУВААТ СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Правилникот за времето на траењето на 

облеката, обувките и посебната лична опрема на 
работниците на милиција за кои се обезбедуваат 
средства во буџетот на Републиката („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/74), по член 4 се додава нов 
член, кој гласи: 

„Член 4-а 
Времето на траењето на деловите од член 2 

став 2 до 7 на овој Правилник што им припаѓаат 
на работниците на милицијата кои вршат службе-
ни работи во определени објекти што се заштиту-
ваат, изнесува 60 месеци. 

Времето на траењето на деловите на цивилна-
та облека на работниците од став 1 на овој член 
и тоа за палтото, елекот, четири бели кошули, два 
чивта панталони, четири кравати, четири рала чо-
рапи и два пара плитки чевли, изнесува 18 ме-
сеци". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 05-3758/1 
8 март 1978 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 

140. 
Врз основа на член 50 алинеја четврта од За -

конот за рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 
15/73), републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 

ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ 
И РАКОВИ 

I 
Во Наредбата за одредување ловостој на одре-

дени видови риби и ракови („Службен весник на 
СРМ" бр. 29/74 и 22/75) во поглавјето I — П р е ч а н -
ско Езеро, вториот став се менува и гласи: 

„Забраната трае од 1975 до 1978 година". 

I I 
Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 08-651/1 
23 март 1978 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

141. 
О Г Л А С 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СРМ, врз 
основа на член 54 од Законот за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ, изборите што ќе се одржат на ден 17 
април 1978 година, ј а потврди 

ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 

1. КАРАНОВСКИ д-р ДУШКО, роден 1922 го-
дина, лекар — полковник на ЈНА, Македонец, 
делегација на Воената болница — Скопје, 

2. СПАХИУ ФЕСТИМЕ, родена 1954 година, 
инженер-технолог, Албанка, делегација на „Ра-
дика" — Дебар, 

3. АВРАМОВСКИ ИВАН, роден 1944 година, 
ВКВ работник, Македонец, делегација на „ОХИС" 
— Скопје, 

4. АТАНАСОВ БЛАЖО, роден 1941 година, 
дипломиран инженер-архитект, Македонец, деле-
гација на „Гранит" 11 градилиште, Делчево, 



11 април 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С Р И Бр. 14 — Стр. 341 

5. БЕЈЗАТ МУГБИЛ, роден 1932 година, оп-
штествено-политички работник, Турчин, делегација 
на ССРНМ — Скопје, 

6. ВАМПИРЏИЕВА ВЕРА, родена 1944 година, 
Македонка, погонски инженер, делегација на 
„Струмичанка" — Струмица, 

7. ГОГОВСКИ ВЛАДО, роден 1935 година, дип-
ломиран економист, Македонец, делегација на 
Рудник „Злегово" — Пробиштип, 

8. ЗАХОВ ТОМЕ, роден 1929 година, земјодел-
ски техничар, Македонец, делегација на „Вино-
југ" — Гевгелија, 

9. ЈОВАНОВСКИ д-р ЈОВИЦА, роден 1933 го-
дина, лекар, Македонец, делегација на Клиника 
нефрологија — Скопје, 

10. ЈОРДАНОВ ЈОРДАН, роден 1944 година, 
дипломиран електроинженер, Македонец, делега-
ција на Фабрика за хартија и целулоза — Кочани, 

11. КОЧОВСКА—ЦВЕТКОВИК ФАНА, родена 
1927 година, општественонолитички работник, Ма-
кедонка, делегација на СКМ — Скопје, 

12. МИЛИЌ МИЛУТИН, роден 1935 година, 
дипломиран инженер-агроном, Србин, делегација 
на З И К „Куманово" — Куманово, 

13. СТАРОВА д-р ВУЛНЕТ, роден 1934 годи-
на, општествено-политички работник, Албанец, 
делегација на ССРНМ — Скопје, 

14. ТАНЕВСКИ ВЕЛИМИР, роден 1940 година, 
дипломиран економист, Македонец, делегација на 
Ж Т П — Скопје, 

15. ТОПАЛ ОВ СКИ ИЛИЈА, роден 1922 година, 
општествено-политички работник, Македонец, де-
легација на ССРНЈ — Белград, 

16. БАКАЛОВА МАРИЈА, родена 1928 година, 
општествено-политички работник, Македонка, де-
легација на ССРНМ — Скопје, 

17. ГЕШОВСКА НАДА, родена 1930 година, 
артист, Македонка, делегација на Драмскиот теа-
тар — Скопје, 

18. ЕЖОВ МИХАЈЛО, роден 1942 година, дип-
ломиран инженер-металург, Македонец, делега-
ција на Рудници и Железарница „Скопје" — 
Скопје, 

19. ПЕТКОВСКИ д-р БОРО, роден 1924 година, 
општествено-политички работник, Македонец, де-
легација на ССЈ — Белград, 

20. САМОНИКОВ ЉУПЧО, роден 1928 година, 
општествено-политички работник, Македонец, де-
легација на СКМ — Скопје, 

21. СРБИНОВСКИ СТОЈМИР, роден 1938 го-
дина, дипломиран шумарски инженер, Македо-
нец, делегација на ДИК „Копачка" — Кичево, 

22. ХАЏИВАСИЛЕВ д-р КИРО, роден 1921 го-
дина, оиштественополитички работник, Македонец, 
делегација на СКЈ — Белград, 

23. ДАВКОВ ПАВЛЕ, роден 1925 година, оп-
штествено-политички работник, Македонец, деле-
гација на ССМ — Скопје, 

24. КОЗАРОВ ДИМЧЕ, роден 1932 година, оп-
штествено-политички работник, Македонец, деле-
гација на СКМ — Скопје, 

25. НЕСТОРОВ СКИ ЖИВКО, роден 1932 го-
дина, ВКВ работник, Македонец, делегација на 
„Југохром" — Тетово, 

26. АЛЕКСОВ СКИ КИРИЛ, роден 1924 годи-
на, општествено-политички работник, Македонец, 
делегација на ССМ — Скопје, 

27. ЈАКОВЛЕВСКИ ТРПЕ, роден 1925 година, 
општествено-политички работник, Македонец, де-
легација на СКМ — Скопје, 

28. НИКОЛОВСКИ ЏОЏА, роден 1923 година, 
општествено-политички работник, Македонец, де-
легација на СКМ — Скопје, 

29. ЦВЕТКОВСКИ ВАНЧО, роден 1919 година, 
општествено-политички работник, Македонец, де-
легација на ССРНМ — Скопје, 

30. ГИНОВСКИ ИВАН, роден 1933 година, оп-
штествено-политички работник, Македонец, деле-
гација на СКМ — Скопје. 

Листата на кандидатите за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ е утврдена од 
страна на Републичката кандидациона конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род н? Македонија на 11. IV. 1978 година. 

Број 49—49 
11. IV. 1978 година 

Скопје, 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

Данчо Стојчески, е. р. Стојче Поповски, е. р. 
Членови: 

1. Никола Конески, е. р. 
2. м-р Славко Телевски, е. р. 

3. Живко Атанасовски, е. р. 

142. 
О Г Л А С 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, врз основа на 
член 72 од Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" број 
3/78), ОБЈАВУВА дека Републичката кандидацио-
на конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија за кандидати за 
делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија за изјаснувањето за изборот што ќе се 
одржи на 17 април 1978 година утврди 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. АДЕМИ БУРХАН, живее во Скопје, роден 
1930 година, Албанец, делегација на Сојузот на 
комунистите. 

2. Б А К РУЖА, живее во Скопје, родена 1923 
година, Германка, делегација на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ. 

3. ГОРИЧАН НИКОЛА, живее во Скопје, роден 
1926 година, Македонец, делегација на Сојузот на 
комунистите. 

4. ШУКРИ РАМО, живее во Скопје, роден 
1918 година, Турчин, делегација на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ. 

5. НИКОЛОВСКИ ВЛАДО, живее во Куманово, 
роден 1933 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ. 

6. СОФРОНИЕВСКИ ТОМО, живее во Скопје, 
роден 1920 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на здруженијата на борците од НОВ. 

7. ВЕЛИЦА БАУДИН, живее во Дебар, роден 
1928 година, Албанец, делегација на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ. 

8. ТИТОВСКИ ДУШКО, живее во Св. Николе, 
роден 1930 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на комунистите. 

9. ГРУЕВСКИ д-р ТРАЈЧЕ, живее во Скопје, 
роден 1921 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ. 

10. КОЧОВ ЈОРДАН, живее во Кочани, роден, 
1954 година, Македонец, делегација на Сојузот на 
Социјалистичката младина, 

11. ПАНОВА ВЕРА, живее во Скопје, родена 
1952 година, Македонка, делегација на Сојузот 
на социјалистичката младина, 

12. ПОПОВ д-р БЛАГОЈ, живее во Скопје, 
роден 1922 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ. 

13. ПОПОВСКА д-р ПАВЛИНА, живее во 
Скопје, родена 1922 година, Македонка, делега-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ. 
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14. ПОПОВСКИ ТРАЈЧЕ, живее во Прилеп, 
роден 1930 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, 

15. САВЕСКИ ДИМЧЕ, живее во Скопје,, ро-
ден 1924 година, Македонец, делегација на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ, 

16. ШУРБАНОВСКИ ДУШКО, живее во Скоп-
је, роден 1925 година, Македонец, делегација на 
Сојузот на комунистите, 

17. АВРАМОВ СКИ ЦВЕТАН, живее во Тетово, 
роден 1930 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на комунистите, 

18. АГАИ КИМЕТА, живее во Скопје, родена 
1934 година, Албанка, делегација на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ, 

19. АРИФИ АРИФ, живее во Куманово, роден 
1935, година, Албанец, делегација на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ, 

20. БОЖИНОВСКИ ДОРЧЕ, живее во Ресен, 
роден 1926 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на здруженијата на борците од НОВ, 

21. ГАЏОВ СКИ САВЕ, живее во Скопје, ро-
ден 1924 година, Македонец, делегација на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ, 

22. ГОНЕВСКА инж. АНА, живее во Скопје, 
родена 1941 година, Македонка, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, 

23. ИСМАИЛ ГИЛНИХАЛ, живее во Скопје, 
родена 1948 година, Турчинка, делегација на Со-
јузот на комунистите, 

24. КОШЕВСКИ ТРАЈЧЕ, живее во Скопје, 
роден 1925 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на синдикатите, 

25. МАНДИЛОВСКИ ВАНГЕЛ, живее во Кру-
шево, роден 1920 година, В лав, делегација на Со-
јузот на комунистите, 

26. НОШПАЛОСКА КАТАРИНА, живее во 
Скопје, родена 1945 година, Македонка, делегаци-
ја на Сојузот на комунистите, 

27. ПЕЈОВ НАУМ, живее во Скопје, роден 
1919 година, Македонец, делегација на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ, 

28. СУЛЕЈМАН ЈУСУФ, живее во Скопје, ро-
ден 1950 година, Ром, делегација на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ, 

29. ТАЛЕСКИ БЛАГОЈА, живее во Скопје, 
роден 1924 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на комунистите, 

30. БЕГОВСКИ ЏАВИД, живее во Скопје, роден 
1929 година, Турчин, делегација на Сојузот на 
синдикатите, 

31. БОГДАНСКИ ЈЕЗДИМИР, живее во Скоп-
је, роден 1930 година, Македонец, делегација на 
Сојузот на комунистите, 

32. БОЖИНОВСКИ АНГЕЛЕ, живее во Скоп-
је, роден 1921 година, Македонец, делегација на 
Сојузот на здруженијата на борците од НОВ, 

33. ГРКОВ АЛЕКСАНДАР, живее во Гевгели-
ја, роден 1928 година, Македонец, делегација на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, 

34. ДУГАНОВА ВАСКА, живее во Скопје, ро-
дена 1922 година, Македонка, делегација на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ, 

35. ИГНОВСКИ ПАВЛЕ, живее во Скопје, ро-
ден 1921 година, Македонец, делегација на Соју-
зот на здруженијата на борците од НОВ5 

36. МЕХМЕТИ АБДУЛГАФУР, живее во Гос-
тивар, роден 1942 година, Албанец, делегација на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, 

37. НИКОЛОВСКИ ВАНЧО, живее во Скопје, 
роден 1922 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, 

38. НОНКОВСКИ КИЦЕ, живее во Скопје, ро-
ден 1923 година, Македонец, делегација на Соју-
зот на синдикатите, 

39. ПОПОВСКИ ТОШО, живее во Скопје, ро-
ден 1919 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, 

40. РАМАДАНИ ХИЏЕТ, живее во Скопје, 
роден 1922 година, Албанец, делегација на Соју-
зот на комунистите, 

41. РОМАНО МОРИЦ, живее во Скопје, роден 
1921 година, Македонец, делегација на Социјалис-
тичкиот СОЈУЗ на работниот народ, 

42. СПИРОВСКИ СПИРКО, живее во Скопје, 
роден 1923 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ. 

43. СУЛЕЈМАНИ д-р СЕЈФЕДИН, живее во 
Скопје, роден 1938 година, Албанец, делегација 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, 

44. КЕРИМ АСАН, живее во Скопје, роден 
1921 година, Турчин, делегација на Сојузот на ко-
мунистите, 

45. ЌОСЕВ СТОЈАН, живее во Скопје, роден 
1919 година, Македонец, делегација на Сојузот 
на комунистите, 

46. ПАНОВСКА РУЖА, живее во Скопје, ро-
дена 1927 година, Македонка, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, 

47. ШАКИРИ РЕЈСУЛ, живее во Скопје, роден 
1933 година, Албанец, делегација на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ, 

48. ЗАХАРИЕВСКИ СИЉАН, живее во Битола, 
роден 1921 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ. 

49. ЛАХТОВА КАТА, живее во Скопје, роде-
на 1924 година, Македонка, делегација на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ, 

50. МИЦАЈКОВ МИТО, живее во Скопје, ро-
ден 1923 година, Македонец, делегација на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ, 

51. СУЛЕЈМАНИ ДЕСТАН, живее во Гостивар, 
роден 1930 година, Албанец, делегација на Соју-
зот на комунистите, 

52. ДОНЧЕВСКИ БРАНКО, живее во Скопје, 
роден 1957 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на социјалистичката младина, 

53. СОТИРОВСКИ БОГЕ, живее во Скопје, 
роден 1929 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на синдикатите, 

54. ИСТОЧКА—КНЕЖЕВИЌ МИЛИЦА, живео 
во Скопје, родена 1945 година, Македонка, деле-
гација на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ, 

55. ИЦЕВ АЦО, живее во Скопје, роден 1921 
година, Македонец, делегација на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ, 

56. ГЕОРГИЕВА—АНДРЕЕВИЌ СЛАВКА, ж и -
вее во Скопје, родена 1926 година, Македонка, де-
легација на Сојузот на синдикатите, 

57. ДЕМИРОВА БОНКА, живее во Скопје, 
родена 1940 година, Македонка, делегација на Со-
јузот на комунистите, 

58. МОМИРОВСКИ ТОМЕ, живее во Скопје, 
роден 1927 година, Македонец, делегација на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, 

59. БОШАЛЕ НИКОЛА, живее во Скопје, ро-
ден 1929 година, Македонец, делегација на Со-
јузот на комунистите, и 

60. САДИКУ САДИК, живее во Гостивар, ро-
ден 1930 година, Албанец, делегација на Сојузот 
на комунистите. 

Листата на кандидатите за делегати во Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија е утврде-
на на Републичката кандидациона конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија на седницата што се одржа на 11 
април 1978 година. 

Бр. 49—48 
11 април 1978 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар Претседател, 

Данчо Стојчески, е. р. Стојче Поповски, е. р. 

Членови 
1. Никола Конески, е. р. 
2. м-р Славко Телевски, е. р. 
3. Живко Атанасовски, е. р. 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на наредбата за условите за увоз 

рт опрема и материјали за инвестициона изград-
ба („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/63, 56/65, 
«/68, 16/68 и 22/74), како и член 55 и 64 од За -
конот за изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ", бр. 35/73), работната 
организација Сточарско стопанство „Напредок" — 
Гостивар, за изведување на работи за изградба 
објект за млекарница во Гостивар, објавува 

ЈАВНО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА: 

I. За изведување на градежно-занаетчиски ра-
боти и тоа: 

1. Изведување работи по главниот проект за 
електрична инсталација за осветлување на мото-
рен погон и инсталација на моторниот погон н а 
објектот млекарница; 

2. Изведување работи по главниот проект за 
водовод и канализација; 

3. Изведување работи по главниот термома-
шински проект на раз ладна инсталација; 

4. Изведување работи според главниот проект 
за греење и вентилација; 

5. Изведување работи според главниот проект 
на котларница и развод на технолошката пареа. 

II. 

1. Набавка на опрема и изведување работи 
според главниот технолошко-машински проект. 

Понудите треба да содржат: цена, рок на из-
ведување-набавување и сите други услови пред-
видени со прописите. 

Право на доставување на понуди имаат до-
машни изведувачи на работите, а за опремата и 
странски испорачатели. 

Понудите да се доставуваат најдоцна 20 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

.Понудите да се доставуваат на адреса: Сто-
чарско стопанство „Напредок" — Гостивар, ул. 
„Борче Јовановски" бр. 75. 

Конкурсната комисија при ООЗТ „ О Р Е Л " — 
Радовиш, согласно одлуката бр. 0201-26/3-5 од 6-
04-1978 година на Работнички совет распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
РАКОВОДИТЕЛ НА МЕХАНИЧКА 

РАБОТИЛНИЦА 

У С Л О В И : 

Покрај општите услови предвидени во Зако-
нот за работни односи заинтересираните кандида-
ти треба да ги исполнуваат и следните посебни: 
услови: 

— да се машински инженери со најмалку три 
години работно искуство. 

Заинтересираните кандидати со молбите да 
достават: 

— диплома или уверение за завршена школ-
ска подготовка; 

— потврда за работно искуство. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Молбите со комплет документи се доставуваат 

преку архивата до Конкурсната комисија на ООЗТ 
„ О Р Е Л " — Радовиш. (159) 

Работничкиот совет на 3 3 „Илинден" од е. 
Петровец — Скопје, распишува: 

К О Н К У Р С 

За именување на: 
1. Директор, 
2. Комерцијален директор. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

1. да има завршено средна стручна спрема од 
земјоделска насока — општ смер со над три го-
дини работно искуство; 

2. да има завршено виша комерцијална шко-
ла или средна стручна спрема од економска на-
сока со над 5 години работно искуство. 

Кандидатите да поседуваат морално-политич-
ки квалитети, да не се осудувани, да не се под 
истрага и да не им е забрането вршење на ра-
ководна должност. 

Со молбата кандидатите да ги приложат по-
требните документи. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до конкурсната комисија на 3 3 „Илинден", 
е. Петровец. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид за разгледување. (156) 

Конкурсната комисија на Монтажно-производ-
ната работна организација „Челик" — Скопје, рас-
пишува 

К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на работната организација 
Кандидатите покрај општите, треба да ги ис-

полнуваат и следните услови: 
— да имаат висока стручна спрема — отсек 

машински, или 
— виша стручна спрема — економски смер, 

или да е 
— висококвалификуван работник. 
— да имаат работен стаж 6 години, со тоа 

што најмалку 2 години да раководел со 
производство и монтажа на оранжерии. 

— да е морално-политички подобен. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. (157) 

Собирот на работната заедница на ОЗТ „ИС-
КРА" — Скопје врз основа на Одлуката донесена 
на ден 1. IV. 1978 година, распишува: 

К О Н К У Р С 

За именување на инокосен работоводен орган 
— директор на организацијата и ш е ф на сметко-
водство. 

1. За ино косен работоводен орган-директор: 
а) да има завршена В СП. 
б) да поседува работно искуство најмалку 

две години од кои една година на рако-
водно работно место. 

в) да поседува стручни и организаторски 
способности. 

г) да нема забрана по член 511 став 1 и 2. 
2. За ш е ф на сметководство: 

а) да има завршено најмалку средна еко-
номска школа. 

б) да поседува работно искуство најмалку 
три години во струката. 

в) да поседува организаторски способности 
за работното место ш е ф на сметководство. 
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г) да нема забрана по член 511 став 1 и 2. 
Пријавените кандидати со молбата да прило-

жат: 
— диплома за завршена школа. 
— доказ за работно искуство. 
Молба со потребните документи да се достават 

на адреса ОЗТ „Искра" — Скопје, ул. „Иво Лола 
Рибар", б.б. за конкурсна комисија. 

За поблиски информации на телефон 61-144. 
Конкурсот трае 8 дена по објавувањето. 

Работничкиот совет на Молеро-фарбарската 
организација „Колор" — Кочани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на работната организација 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
а. да имаат завршено висока стручна подготов-

ка од градежна, економска или правна на-
сока, со работно искуство над три години; 

б. да имаат завршено виша школска подготов-
ка од градежна, економска или управна на-
сока, со работно искуство над 5 години; 

в. да имаат завршено средна школска подго-
товка од градежна или економска насока со 
над 6 години работно искуство. 

Со судска одлука да не му е забрането врше-
њето на работи на соодветното раководно работно 
место. 

Кандидатите треба да ги поднесат следните 
документи: 

— молба со биографија, 
— доказ за соодветното образование, 
— доказ за работното искуство. 
Кандидатите потребните документи да ги до-

стават до конкурсната комисија при работната ор-
ганизација. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (152) 

— доказ за работното искуство; 
— согласност од работната организација ако е 

вработен. 
Молбата со бараните документи се доставува на 

адреса: Рудници „БЕНТОМАК" — Крива Паланка, 
ул. „Маршал Тито" 94. 

Личен доход по Правилникот за основите за 
распоредување на чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи. 

Стан не е обезбеден. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. ( 1 5 3 ) 

Врз основа на член 14 од Правилникот за ра-
ботни односи во Рудници „БЕНТОМАК" — Крива 
1 Ла ланка 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 

1. ФИНАНСИСКИ ДИРЕКТОР; 
2. КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР; 
3. ДИРЕКТОР НА РАЗВОЈНО-АНАЛИТИЧ-

КИ СЕКТОР. 
Услови: 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за работните односи и Правилникот за работните 
односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— под точка 1 и 2 да се дипломирани еконо-
мисти со 5 (пет) години работно искуство; 

— под точка 3 да се дипломирни економисти 
или дипломирани рударски инженери со 5 (пет) го-
дини работно искуство. 

Покрај молбата кандидатите да ги достават и 
следните документи: 

— доказ за стручна подготовка; 
— доказ дека не му е со закон или судска пре-

суда забрането обавување на работа на работното 
место за кое се пријавува; 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

127. Одлука за помилување на осудени лица 337 
128. Одлука за привремено користење на 

средствата на постојаната резерва на 
Социјалистичка Република Македонија 337 

129. Одлука за привремено користење на 
средствата на солидарноста на СР Ма-
кедонија — — — — — — — — 338 

130. Одлука за привремено користење на 
средства на Републиката за инвестиции 
во стопанството — — — — 338 

131. Одлука за привремено насочување на 
слободните средства од пренесените де-
позити на Народната банка на Маке-
донија — — — — — — — — — 338 

132. Одлука за дополнување на Одлуката 
за условите за одобрување кредити за 
станбена изградба на функционерите — 338 

133. Решение за именување директор на Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод — 339 

134. Решение за разрешување од должност 
директор на Републичкиот хидрометео-
ролошки завод — — — — — — — 339 

135. Решение за именување самостоен со-
ветник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 339 

136. Решение за именување помошник на ге-
нералниот директор на Службата на оп-
штественото книговодство во Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 339 

137. Решение за именување помошник на ге-
нералниот директор на Службата на оп-
штественото книговодство во Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 339 

138. Одлука за височината на дневниците на 
функционерите и работниците што ги 
именува односно назначува Извршниот 
совет или што се именуваат односно 
назначуваат во согласност со Извршниот 
совет — — — — — — — — — 340 

139. Правилник за дополнување на Правил-
никот за времето на траењето на об-
леката, обувките и посебната лична оп-
рема на работниците на милиција за кои 
се обезбедуваат средства во буџетот на 
Републиката — — — — — — — 340 

140. Наредба за измена на Наредбата за од-
редување ловостој на одредени видови 
риби и ракови — — — — — — —• 340 

141. Листа на кандидати за избор на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — — — — — — — — — 340 

142. Листа на кандидати за делегати во Оп-
штествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 341 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


