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127. 

Врз основа на член 273, став 2, во врска со 
член 270 од Деловникот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничката седница на сите собори на Собранието, 
одржана на 29 март 1974 година, донесе 

ДЕКЛАРАЦИЈА 
ПО ПОВОД НАЈНОВИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКО-ИТАЛИЈАНСКИТЕ ОДНОСИ ПРЕДИЗ-

ВИКАН СО НОТАТА НА ИТАЛИЈАНСКАТА 
ВЛАДА ОД 11 МАРТ 1974 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, изразувајќи ги стремежите на македон-
скиот народ и народностите во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, целосно ги поддржува ставо-
вите и мерките на Сојузниот извршен совет и дру-
гите сојузни органи по повод обидот на италијан-
ската влада да го оспори и загрози територијал-
ниот интегритет и суверенитет на југословенската 
заедница на рамноправни народи и народности. 

И овој напад на италијанската влада потврду-
ва дека мирот и безбедноста се неделиви, дека без 
признавање на историската стварност не е можно 
да се градат односи врз стабилни основи. 

Социјалистичка Југославија на дело докажа 
дека е готова за сестрана соработка со сите сосе-
ди врз база на рамноправно почитување на тери-
торијалниот интегритет и суверенитет на сите на-
роди и држави, како битна основа на мирот и без-
бедноста во светот. 

Придржувајќи се кон сеопшгиот револт и 
единствениот отпор на сите работни луѓе за од-
брана на југословенската социјалистичка самоуп-
равна заедница на рамноправни народи и народ-
ности, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија декларира дека македонскиот народ и 
народностите што живеат во СР Македонија се 
единствени со сите југословенски народи и на-
родности во одбраната на територијалниот интегри-
тет и суверенитет на СФРЈ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-863 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, о. р. 

128. 
Врз основа на член 65 од Законот за избор 

на делегации и делегати на собранијата на само-
управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ" бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБИ-
РАЊЕ ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Собранието на Републичката заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување го сочинуваат 
71 делегат, од кои 27 делегати од корисниците на 
услуги — работници, 21 делегат од корисниците на 
услуги — земјоделци и 23 делегати на работниците 
од организациите на здружениот труд што вршат 
здравствена дејност. 

Член 2 
Делегатски единици за избирање делегати за 

собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, се собрани-
јата на општинските заедници на здравството и 
здравственото осигурување и тоа: 

1. Собранието на општинска заедница Скопје 
кое избира 9 делегати, 

2. Собранието на општинска заедница Тетово 
кое избира 3 делегати, 

3. Собранието на општинска заедница Гостивар 
кое избира 3 делегати, 

4. Собранието на општинска заедница Кума-
ново, кое избира 3 делегати, 

5. Собранието на општинска заедница Крива 
Паланка, кое избира 3 делегати, 

6. Собранието на општинска заедница Кратово, 
кое избира 3 делегати, 

7. Собранието на општинска. заедница Штип, 
кое избира 3 делегати, 

8. Собранието на општинска заедница Кочани, 
кое избира 3 делегати, 

9. Собранието на општинска заедница Делчево, 
кое избира 3 делегати, 

10. Собранието на општинска заедница Берово, 
кое избира 3 делегати, 

11. Собранието на општинска заедница Струми-
ца, кое избира 3 делегати, 

12. Собранието на општинска заедница Радо-
виш, кое избира 3 делегати, 

13. Собранието на општинска заедница Т. Ве-
лес, кое избира 4 делегати, 

14. Собранието на општинска заедница Кава-
дарци, кое избира 3 делегати, 

15. Собранието на општинска заедница При-
леп, кое избира 3 делегати, 

16. Собранието на општинска заедница Битола, 
кое избира 4 делегати, 

17. Собранието на општинска заедница Охрид, 
кое избира 3 делегати, 

18. Собранието на општинска заедница Стру-
га, кое избира 3 делегати, 

19. Собранието на општинска заедница Дебар 
кое избира 3 делегати, 
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20. Собранието на општинска заедница Киче-
во, кое избира 3 делегати, 

21. Собранието на општинска заедница Про-
биштип, кое избира 3 делегати. 

Член 3 
Во делегатските единици утврдени во член 2 

на оваа одлука во кои се избира по три делегати 
се избира по еден делегат од редот на корисни-
ците на услуги — работници, по еден делегат од 
редот на корисниците на услуги — земјоделци и 
по еден делегат од редот на работниците од орга-
низациите од здружениот труд кои вршат здрав-
ствена дејност. 

Делегатската единица Скопје, избира 5 деле-
гати од редот на корисниците на услуги — работ-
ници, 1 делегат од редот на корисниците на ус-
луги — земјоделци и 3 делегати од редот на ра-
ботниците од организациите на здружениот труд 
кои вршат здравствена дејност. 

Делегатските единици Титов Велес и Битола, 
избираат по 2 делегата од редот на корисниците 
на услуги — работници, по 1 делегат од редот 
на корисниците на услуги — земјоделци и по 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружениот труд што вршат здравствена деј-
ност. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија"'. 

Бр. 12-997/1 
9 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

129. 
Врз основа на член 18 од Законот за репуб-

личкиот буџет за 1974 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

И ОВЧО МЛИјКО ВО 1974 ГОДИНА 

1. За кравјо и овчо млеко произведено во ор-
ганизациите на здружениот труд или во коопера-
ција со индивидуалните земјоделски производите-
ли се исплатува премија во износ од 0,30 динари 
по 1 литар и тоа: 

1) Премија во износ од 0,30 динари по 1 литар 
на организациите на здружен труд за кран јо и 
овчо млеко од сопствено производство. 

2) Премијата за кравјо и овчо млеко произве-
дено во кооперација се исплатува: 

— непосредно на индивидуалните земјоделски 
производители што произведуваат кравјо и овчо 
млеко во кооперација, по 0,20 динари по еден ли-
тар; 

— за заеднички функции (за селекција и ма-
тично книговодство и контрола на производните 
способности кај кравите и овците, за организира-
ње на собирни пунктови за млеко и сл.), 0,10 ди-
нари. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 
3,2°/о млечна маст, а за овчо млеко што содржи 
4°/о млечна маст и ако корисниците на премијата 
го продаваат и испорачуваат од 1. I. до 31. ХП. 
1974 година, на организациите на здружен труд и 
на други организации. Премијата ќе се исплатува 
и за кравјо и овчо млеко кое корисниците на пре-
мијата во тој период ќе го преработуваат сами или 
во кооперација или ќе го продадат на непосред-
ните потрошувачи. 

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% 
млечна маст, како и за овчо млеко кое содржи 
повеќе од 4°/о млечна маст премијата се пресме-
тува на количини со 3,2% млечна маст за кравјо 
односно со 4% млечна маст за овчо млеко. За 
кравјо млеко со повеќе од 4,2°/о млечна маст и 
за овчо млеко со повеќе од 6,2% млечна маст пре-
сметката се врши до најмногу 4,2% односно 6,2% 
млечна маст. 

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% 
млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку 
од 4% млечна маст не може да се остварува пре-
мија. 

3. Премија од точка 1, на оваа одлука се ис-
платува само на оние корисници кои за производ-
ство на тоа млеко вовеле матично книговодство, 
селекција и контрола на производноста на молз-
ните крави и овци. 

Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува на оние корисници кои за млеко произ-
ведено во кооперација со индивидуалните произ-
водители заклучиле договор за производство и 
испорака на тоа млеко. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо и овчо млеко, ако по својот 
квалитет одговара на условите по одлуката за 
минималната откупна цена на млекото. 

5. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува по поднесување на барање до Службата 
на општествено книговодство за исплатување на 
премијата. 

6. Премијата од оваа одлука се исплатува од 
средствата на републичкиот буџет за 1974 година. 

7. Се овластува републичкиот секретар за зе-
мјоделство и шумарство во согласност со репуб-
личкиот секретар за финансии да донесе поблис-
ки прописи за начинот и постапката за оствару-
вање премијата од оваа одлука, да утврди доку-
ментација која корисниците на премијата треба 
да ја приложат кон барањето за премија, како 
и да пропише поблиски услови за користењето на 
премијата што се дава за селекција и матично 
книговодство и изградба на собирни центри за 
млеко. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1974 година. 

Број 12-816/1 
25 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

130. 
ОГЛАС 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СРМ, врз 
основа на член 53 став 1 од Законот за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ ја потврди 

ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Милева Невена, родена 1932 година. Профе-
сор на гимназија. Македонка. Делегација на 
ССРНМ — Штип. 

2. Глигоровски Наум, роден 1929 година. ВКВ 
работник ПТТ — Скопје. Македонец. Делегација 
на ПТТ Скопје. 

3. Костов Крсто, роден 1928 година. Инженер 
градежен. Македонец. Делегација на ГП „Бетон" 
— Скопје. 
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4. Богоевски Васил, роден 1945 година. Инже-
нер металург. Делегација на топилница Титов Ве-
лес. Македонец. 

5. Глигоров Киро, роден 1917 година. Оиштес-
твено-политички работник. Македонец. Делегација 
на СКМ. 

6. Зисовски Љупчо, роден 1927 година. ВКВ 
работник во „11 Октомври" — Куманово. Македо-
нец. Делегација на „11 Октомври" — Куманово. 

7. Јорданов Минчо, роден 1944 година. Инженер 
технолог во „Железарница" — Скопје. Македонец. 
Делегација на „Железарница" — Скопје. 

8. Карановски Душан, роден 1922 година. Ле-
кар во ЈНА. Македонец. Делегација на ЈНА — 
Воена болница — Скопје. 

9. Китановски Владо, роден 1930 година. Уго-
стителски работник. Македонец. Делегација на 
„Инекс — Горица" — Охрид. 

10. Николовска Елена, родена 1947 година. Ме-
дицинска сестра. Македонка. Делегација на Меди-
цински центар — Битола. 

11. Хаџи-Василев Киро, роден 1921 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на СКМ. 

12. Абдулов Азис, роден 1928 година. ВКВ хе-
миски работник во „Алкалоид" — Скопје. Турчин. 
Делегација па „Алкалоид" — Скопје. 

13. Војновски Љубе, роден 1927 година. ВКВ 
работник — текстилец. Македонец. Делегација на 
„Тетекс" — Тетово. 

14. Димовски Боге, роден 1932 година. Елек--
тро-техничар. Македонец. Делегација на ХЦ „Ра-
вен" — Гостивар. 

15. Мирчевски Мирко, роден 1933 година. Зем-
јоделски техничар. Македонец. Делегација ЗИК 
„Пелагонија" — Битола. 

16. Козаров Костадин, роден 1932 година. Зе-
мјоделски техничар. Македонец. Делегација на 
ЗИК „Струмица" — Струмица. 

17. Шкартов Ване, роден 1935 година. ВКВ ра-
ботник во Дрвниот комбинат „Треска" — Кава-
дарци. Македонец. Делегација на Дрвниот комби-
нат „Треска" — Кавадарци. 

18. Печиј аревски Д-р Горе, роден 1922 година. 
Научен советник во Тутунов институт — Прилеп. 
Македонец. Делегација на Тутунов институт — 
Прилеп. 

19. Алексовски Кирил, роден 1924 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССМ. 

20. Самоников Љупчо, роден 1928 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на СКМ — Штип. 

21. Тодоровски Ратко, роден 1935 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на СКМ — Куманово. 

22. Палоши Џеладин, роден 1923 година. Опш-
тествено-политички работник. Албанец. Делегаци-
ја на Сојузот на борците од НОВ — Тетово. 

23. Адеми Емине, родена 1934 година. Новинар. 
Турчинка. Делегација на ССРНМ. 

24. Паликрушева Галаба, родена 1928 година. 
Научен работник. Македонка. Делегација на Ин-
ститутот за национална историја. 

25. Митевски Никола, роден 1922 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на Сојузот на борците на Македонија. 

26. Кочовска Цветковиќ Фана, родена 1927 го-
дина. Општествено-политички работник. Македон-
ка. Делегација на СКМ. 

27. Шакири Ресул, роден 1933 година. Опш-
тествено-политички работник. Албанец. Делегаци-
ја на ССРНМ. 

28. Вазалски Ристо, роден 1916 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на Сојузот на борците — Гевгелија. 

29. Давков Павле, роден 1925 година. Општес-
твено-политички работник. Македонец. Делегација 
на ССМ. 

30. Станковски Цане, роден 1928 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција 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 на Македонија на 8. IV. 1974 година. 

Број 55 
9 април 1974 година 

Скопје 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Славе Петровски, е. р. 

131. 
ОГЛАС 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, врз основа на 
член 72 став 1 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 8/74), ОБЈАВУВА дека Републичката канди-
дациона конференција на ССРНМ за кандидати за 
делегати во Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за изјаснувањето за изборот што ќе се одр-
ж и на 22 април 1974 година УТВРДИ 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИОТ СО^ОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Георгиева Маре, родена 1935 година. ВКВ 
работник во „Наше Дете" — Скопје. Македонка. 
Делегација на ССМ. 

2. Данаилов Киро, роден 1933 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на СКМ. 

3. Караџа Васко, роден 1923 година. Инженер 
во металски завод „Тито". Македонец. Делегација 
на ССРНМ. 

4. Марковски Крсте, роден 1925 година. Опш-
тествено-политички работник. Делегација на СКМ. 
Македонец. 

5. Бак Ружа, родена 1923 година. Новинар. 
Германка. Делегација на ССРНМ. 

6. Бакалова Марија, родена 1928 година. Ин-
женер во Волнарскиот комбинат „Тетекс" — Те-
тово. Делегација на ССРНМ. Македонка. 

7. Георгиевски Ванчо, роден 1923 година. Ака-
демски сликар. Македонец. Делегација на ССРНМ. 

8. Игновски Павле, роден 1921 година. Опште-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССРНМ. 

9. Симовска Теменуга, родена 1925 година. Сто-
матолог, професор на факултет. Македонка. Деле-
гација на ССРНМ. 

10. Аврамовски Цветан, роден 1930 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на СКМ. 

11. Георгиев Чедомир. Роден 1935 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на ССРНМ — Куманово. 

12. Гиговски Душко. Роден 1930 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССРНМ. 

13. Кошевски Трајче, роден 1925 година, сто-
панственик, Стопанска комора на СРМ. Македо-
нец. Делегација на ССРНМ. 

14. Новевски Живко, роден 1947 година, опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на Сојузот на младината на Македонија. 

15. Николовски Гога, роден 1927 година, опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на СКМ. 
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16. Стојчевски Спирко, роден 1932 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на ССРНМ. 

17. Шурбановски Душко, роден 1925 година. 
Општествено-политички работник. Македонец. Де-
легација на СКМ. 

18. Ајро Руждие, родена 1936 година. Просве-
тен работник. Албанка. Делегација на ССРНМ — 
Струга. 

19. Андреевски Урош. Роден 1926 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на ССРНМ. 

20. Зеленков д-р Бранко, роден 1932 година. 
Професор на факултет. Македонец. Делегација на 
ССРНМ. 

21. Трпеноски д-р Бранко, роден 1934 година. 
Професор на Електро-машински факултет. Маке-
донец. Делегација на СКМ. 

22. Адеми Бурхан. Роден 1930 година. Општес-
ТВРНО-ПОЛИТИЧКИ работник. Албанец. Делегација на 
ССМ. | 

23. Алиу Салија, роден 1925 година. ВКВ ра-
ботник во „Силика" — Гостивар. Албанец. Деле-
гација на ССМ. 

24. Апостоловски Трајко. Роден 1929 година. 
Општествено-политички работник. Македонец. Де-
легација на ССРНМ. 

25. Ивановски Орде. Роден 1919 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССМ — Скопје. 

26. Мандиловски Вангел. Роден 1920 година. 
Општествено-политички работник. Влав. Делега-
ција на СКМ. 

27. Михајловски Ангеле. Роден 1923 година. 
Општествено-политички работник. Македонец. Де-
легација на ССМ — Скопје. 

28. Поповски Никола. Роден 1924 година. Сто-
панственик. Македонец. Делегација на ССРНМ. 

29. Решковски Бранко. Роден 1934 година. ВКВ 
мајстор во „Треска" — Берово. Македонец. Деле-
гација на ССМ. 

30. Сулејмани Дестан. Роден 1930 година. Оп-
штествено-политички работник. Албанец. Делега-
ција на ССРНМ. 

31. Таки Хамид. Роден 1924 година. Општестве-
но-политички работник. Албанец. Делегација на 
Сојузот на борците од НОВ на Македонија. 

32. Тодоровски Југослав. Роден 1938 година. 
Инженер во ГП „Гранит". Македонец. Делегација 
на СКМ. 

33. Ариф Арифи. Роден 1935 година. Општес-
твено-политички работник. Албанец. Делегација 
на ССРНМ. 

34. Брчковска Јаглика. Родена 1932 година. 
Општествено-политички работник. Македонка. Де-
легација на ССРНМ. 

35. Садику Садик. Роден 1930 година. Општес-
твено-политички работник. Албанец. Делегација на 
СКМ. 

36. Сулејмани Јусуф. Роден 1950 година. Са-
нитарен техничар. Ром. Делегација на ССРНМ. 

37. Талевски Благоја. Роден 1924 година. Сто-
панственик. Македонец. Делегација на СКМ. 

38. Темелковски Борко. Роден 1919 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на ССРНМ. 

39. Хаме Садо. Роден 1924 година. Општестве-
но-политички работник. Албанец. Делегација на 
СКМ. 

40. Беговски Џавид. Роден 1929 година. Опш-
тествено-политички работник. Турчин. Делегација 
на ССМ. 

41. Тошевски Тале. Роден 1925 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССРНМ — Битола. 

42. Камберски Јово. Роден 1923 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССРНМ. 

43. Мурсели Касам. Роден 1929 година. Опш-
тествено-политички работник. Албанец. Делегација 
на ССРНМ. 

44. Николовски Ванчо. Роден 1922 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Дела-
гација на ССРНМ. 

45. Божиновски Ангеле. Роден 1921 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на СКМ. 

46. Муслиу Реџеп. Роден 1936 година. Општес-
твено-политички работник. Албанец. Делегација на 
ССРНМ — Кичево. 

47. Панчевски Милан. Роден 1935 година. Оп-
штествено-политички работник. Македонец. Деле-
гација на ССРНМ. 

48. Пејов Наум. Роден 1919 година. Општестве-
но-политички работник. Македонец. Делегација на 
ССРНМ. 

49. Поповски Тошо. Роден 1919 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССРНМ. 

50. Козаров Димче. Роден 1932 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССРНМ. 

51. Рамо Шукри. Роден 1918 година. Општес-
твено-политички работник. Турчин. Делегација на 
ССРНМ. 

52. Демирева Бонка. Родена 1940 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонка. Делега-
ција на СКМ. 

53. Минчев Никола. Роден 1915 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССРНМ. 

54. Дуганова Васка. Родена 1922 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонка. Делега-
ција на ССРНМ. 

55. Романо Мориц. Роден 1921 година. Општес-
твено-политички работник. Евреин. Делегација на 
ССРНМ. 

56. Сотировски Боге. Роден 1929 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на ССМ. 

57. Бошале Никола. Роден 1929 година. Ошп-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на СКМ. 

58. Мицајков Мито. Роден 1923 година. Опш-
тествено-политички работник. Македонец. Делега-
ција на СКМ. 

59. Сеј фула Кемал. Роден 1921 година. Огап-
тествено-политички работник. Турчин. Делегација 
на ССРНМ. 

60. Тозија Драги. Роден 1919 година. Општес-
твено-политички работник. Македонец. Делегација 
на ССРНМ. 

Листата на кандидатите за делегати во Опш-
тествено-политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија е утврдена на 
Републичката кандидациона конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија на седницата што се одржа на 8 април 
1974 година. 

Бр. 56 
9 април 1974 година 

Скопје 

Секретар, Претседател, 

Никола Алековски, е. p. Славе Петровски, е. p. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, е. р. 
2. Живко Атанасовски, е. р. 

3. М-р Славко Телевски, е. р. 
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132. 

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 
и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услуги-
те („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на индустријата за градежни матери-
јали, производителите и претставниците на потро-
шувачите склучуваат 

СПОГОДБА 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ 
МАТЕРИЈАЛИ — НЕГАСЕНА И ХИДРАТИСАНА 

ВАР ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на производителите и по-
трошувачите на производите од индустријата за 
градежни материјали на 18. I. 1974 година склу-
чија и потпишаа спогодба за промена на затече-
ните цени, така да можат да ги зголемат постој-
ните продажни цени, без менување на купопро-
дажните услови, и тоа: 

а) негасена (камена) вар 0,42 дин. за 1 кгр. 
б) хидратисана вар 0,48 дин. за 1 кгр. 
2. На оваа спогодба даде согласност Републич-

киот завод за цени, со решение бр. 02-178/2 од 27. 
III. 1974 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето согласност од Републичкиот завод за це-
ни, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Претставник на производителите: 
Керамичка индустрија „Киро Ќучук" — Титов 

Велес. 

Претставници на купувачите потрошувачи: 

Трговско претпријатие „Караорман" — Скопје, 
г 

Трговско претпријатие „Сеча" — Скопје, 
Трговско претпријатие „Јавор" — Битола, 
Трговско претпријатие „Јасен" — Прилеп, 
Трговско претпријатие „Чатал" — Штип, 
Трговско претпријатие „Сеча" — Струмица, 
Трговско претпријатие „Технопетрол" — Те-

тово, 
Трговско претпријатие „Бор" — Кичево, 

Градежно претпријатие „Бетон" — Скопје, 

Градежно претпријатие „Гранит" — Скопје. 

Во Одлуката за определувале 6DOIOT на деле-
гатите во Собпанието на Републичката самоуправ-
на интепесна заедница за сошлална заштита и за 
утврдување делегатски единици и бројот на де-
легатите што се избираат во секоја делегатска еди-
ница, објавена во „Службен весник на СРМ" број 
11 од 11 март 1974 година, во членот 3 е напра-
вена печатна грешка поради кое се дава следната 

И С П Р А В К А 

— Во членот 3 од Одлуката во табеларниот 
преглед, под ред. бр. 1 Битола, IV делегатска еди-
ница треба да стои: 

„IV Завод за рехабилитација на деца со ош-
тетен слух 
Заштитна работилница „Социјален бо-
рец" 1" 

Од Редакцијата 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заве-
ден спор за развод на брак, по тужбата на тужи-
тел ката Сеј дини Фарије од село Туин, Кичевско, 
против тужениот Усеини Исмет од село Туин, Ки-
чевско, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Усеини Исмет во рок од 
30 дена да се јави во судот или да ја достави сво-
јата сегашна адреса. 

Доколку во определениот рок од 30 дена не се 
јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му 
биде поставен старател кој ќе го застапува во спо-
рот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2063/73 од 
27. Ш. 1974 год. (46) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Кесковски Димитрија од село Цапари поднесе 
тужба за развод на брак против Кесковска Иван-
ка од село Цапари, сега со непознато место на жи-
веење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се по-
викува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави во 
овој суд или да определи свој застапник. Во спро-
тивно на истата ќе и биде определен застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 191/74. (45) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Младенова Илинка, родена Филипова, од Ко-

чани, ул. „Партизанска" бр. 58, поднесе до овој суд 
тужба за развод на брак против тужениот Младе-
нов Стојчо од Амзабегово, општина Св. Николе, 
сега во неизвесност. 

Бидејќи сегашното боравиште на тужениот е 
непознато, се повикува во рок од еден месец од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да определи свој застапник 
кој ќе го застапува во бракоразводната парница. 
Во спротивно судот, по службена должност, ја опре-
делува за застапник Кралева Васка, приправник 
во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се раз-
гледува во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 87/74. (48) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1973 година, рег. бр. 27/56, книга III е запи-
шано под фирма: Стовариште во Охрид (без свој-
ство на правно лице и со внатрешна пресметка), 
на Монтажно-инсталатерското градежно претпри-
јатие „Слобода" — Охрид. Предмет на работењето 
на стовариштето е обавување промет во отворено 
стовариште со градежни материјали и тоа: полни 
и шупливи тули, ќерамиди, вар — хидратирана и 
нехидратирана, гипс, набиени бетонски плочи и ел., 
камен од сите видови и гранулации, разна граѓа, 
градежна столарија, обла граѓа, фурнир-плочи, са-
лонит и салонитни производи, огревно дрво, дрвен 
и сите видови камен јаглен, дрвена амбалажа, ке-
рамика за градежништвото, санитарна керамика, 
сите видови цевки и профили од лиено железо, 
битумен и битуменска хартија. 

Раководител на стовариштето е Нелоски Блаже. 
Стовариштето е основано од монтажно-инста-

латерското градежно претпријатие „Слобода" — 
Охрид, со одлуката на работничкиот совет број 
02-1803 од 9. II. 1972 година. 
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Стовариштето ќе го потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 2/73. (293) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1612, страна 74, книга VIII е запишано под 
фирма: Заштитна работилница „Социјален борец" 
— Битола — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Претставништво во 
Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 10, бутел И. Пред-
мет на работењето на претставништвото е склучу-
вање на договори за купопродажба во име и за 
сметка на матичното претпријатие, а во рамките 
на регистрираната дејност на претпријатието. 

Претставништвото е основано со одлуката ка 
работничкиот совет на заштитната работилница 
„Социјален борец" — Битола, број 02-1159 од 16. 
X. 1972 година, од одржаната седница на 12. VIII. 
1972 година. 

Раководител на претставништвото е Глигорова 
Олга. 

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1113/72 од 19. И. 1973 година. (382) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските опганизации, на 
5. II. 1973 година, рег. бр. 13/71 и 4/73, книга II е 
запишана под фирма: Организација на здружен 
труд „Живинарска фарма" — Охрид. Предмет на 
работењето на организацијата е: 

а) производство и промет со живина и јајца; и 
б) унапредување на живинарството на подрач-

јето на општината Охрид. 
Организацијата на здружен труд настана со 

издвојувањето на Организацијата на здружен труд 
, Живинарска фарма" — Охрид од составот на 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — погон „Живи-
нарска фарма" — Белимбегово, а со одлуката на 
погонот „Живинарска фарма" — Белимбегово, бр. 
0201-281 од 24. I. 1973 година и одлуката на Орга-
низацијата на здружен труд „Живинарска фарма" 
— Охрид — погон „Живинарска фарма" — Белим-
бегово, на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, број 
0301-8 од 12. I. 1973 година. 

ООЗТ ќе ја потпишува инж. Никола Пипиле-
ски, в. д. директор. 

Со овој упис Живинарската фарма во Охрид 
се смета како правно лице. 

Организацијата на здружен труд „Живинар -
ска фарма" — Охрид, на Погонот „Живинарске 
фарма" — село Белимбегово, на ЗИК „Скопско По-
ле" — Скопје престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на стопанските организации по-
ради издвојувањето од составот на Погонот „Жи-
винарска фарма" — Белимбегово, на ЗИК „Скоп-
ско Поле" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на ЗИК „Скопско По-
ле" — Скопје — Погон „Живинарска фарма" — 
село Белимбегово, број 0201-281 од 24. I. 1973 го-
дина и одлуката на работничкиот совет на Орга-
низацијата на здружен труд „Живинарска фарма" 
— Охрид — Погон „Живинарска фарма" — Белим-
бегово, на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје број 
0301-8 од 12. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 94 и 95/73. (676) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Стручната служба на 

Заедницата за здравствено осигурување на работ-
н и ^ [те — Охрид, врз основа на член 13 од правил-
никот за примање на приправници во стручната 
служба на Заедницата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за примање на приправници за работа 
I. Во стручната служба на Заедницата за фи-

лијала Кичево и тоа: 
1. Еден (1) приправник за работа во службата за 

пензиски стаж и евиденција со завршена виша 
школа за кадрови на социјалното осигурување. 

Кандидатите од машки пол да ја имаат регу-
лирано воената обврска. 

Заинтересираните, кон молбата која треба да е 
7аксирана со 2 динари таксена марка, треба да ги 
достават и следните документи: извод од матич-
ната книга на родените, лекарско уверение, сви-
детелство за завршено образование, уверение да не 
е под истрага и да не е осудуван, потврда од заво-
дот за запослување дека се пријавува заради за-
пеел ување, уверение за семејно-материј алката по-
ложба и доказ дека нема приправнички стаж по-
веќе од 12 месеци. 

Личниот доход се определува според правил-
никот за приправници односно за распределба на 
личните доходи. 

Молбите правилно таксирани со сите потребни 
документи да се достават на адреса — Заедница за 
здравствено осигурување — филијала Кичево на ј -
доцна 15 дена по објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 

Молбите со непотполни документи нема да се 
земаат предвид. (144) 

Советите на ООЗТ — Земјоделски оддел и Шу-
марскиот оддел во Работната организација Земјо-
делско-шумарскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и реизбор во следните звања и предмети: 

ООЗТ — Земјоделски оддел 
1. Еден наставник во звањето вонреден или 

редовен професор по предметот Ботаника; 
2. Избор или реизбор на наставници во звање-

то доцент или вонреден професор по предметите: 
— Зоохигиена со ветерина 
— Свињарство 
— Мелиорации 
3. Реизбор на асистенти по предметите: 
— Механизација 
— Педологија 
ООЗТ — Шумарски оддел 
1. Избор или реизбор на наставници во зва-

њето доцент или вонреден професор по предметите: 
— Ботаника 
— Дендрометрија 
2. Избор на еден наставник во звањето доцент 

по предметот Заштита на шумите. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото школство на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет — ООЗТ — 
Земјоделски оддел и ООЗТ — Шумарски оддел 
во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулираната 
воена обврска, список на стручни и научни тру-
дови и по еден примерок од самите трудови. 
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Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
три примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да. се земаат 
предвид при разгледувањето. (153) 

Конкурсната комисија при ООЗТ Стоматолош-
ки оддел при Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
ДИРЕКТОР НА ООЗТ СТОМАТОЛОШКИ ОД-
ДЕЛ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

У С Л О В И : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните услови: 

— да е редовен или вонреден професор на ме-
дицински факултет; 

— да е доцент на медицински факултет; 
— да е лекар специјалист стоматолог; 
— да ја познава проблематиката од областа на 

организацијата на наставната и здравстве-
ната дејност; 

— да се афирмирал низ досегашната работа 
како раководител — организатор со најмал-
ку 5 години работно искуство на раководно 
место; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Пријавите со потребните документи да се доста-

вуваат до Стоматолошкиот оддел во Скопје — за 
конкурсна комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (152) 

Работничкиот совет при Медицинскиот центар 
— Гевгелија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место: 
1. Лекар на специјализација по специјалноста 

— НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА. 

УСЛОВИ: Кандидатот под точка 1 треба да има 
завршено медицински факултет, положен државен 
испит и познавање на еден странски јазик. 

Предност имаат кандидатите — лекари од Ме-
дицинскиот центар — Гевгелија. 

Писмени пријави со краток опис во движење-
то на досегашната работа се доставуваат на адреса: 
Работнички совет при Медицинскиот центар — 
Гевгелија. 

Личниот доход се одредува според Правилникот 
за лични доходи на Медицинскиот центар — Гев-
гелија. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. (154) 

Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот фа-
култет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Клинички стоматолог на Клиниката за сто-

матолошка протетска при ООЗТ Стоматолошки од-
дел на Медицинскиот факултет во Скопје. 

У С Л О В И : 
Покрај општите услови предвидени во ОЗРО, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да е лекар-стоматолог со средна оценка нај-
малку 8. 

Пријавите со потребните документи да се до-
ставуваат до ООЗТ Стоматолошки оддел при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје — за Конкурсната 
комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (142) 

Советот на Основното училиште „Лирија" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за наставник по албански јазик за определено 
време (до 15 јуни 74 година) 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

— да има завршено педагошка академија 
група албански јазик. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите без комплетна документација нема да 
се земаат во предвид. (141) 

Советот на Филозофскиот факултет на Универ-
зитетот Кирил и Методиј во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на книжевностите на народите на 
СФРЈ — средновековна книжевност; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот албански јазик; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот германска книжевност; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот англиска книжевност; 

— за еден лектор по англиски јазик; 
— за еден асистент по предметот англиска кни-

жевност. 
Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-

тите документи и научните и стручни трудови (до-
колку има такви), по еден примерок од истите да 
се достават до Архивата на Филозофскиот факул-
тет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". (137) 

Советот на ООЗТ — Земјоделски оддел во Ра-
ботната организација Земјоделско-шумарскиот фа-
култет —̂  Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и реизбор во следните звања и пред-
мети: 

1. Избор или реизбор на наставници во звањето 
доцент или вонреден професор по предметите: 

— Анатомија и физиологија на домашните жи-
вотни 

— Педологија 
— Агрохемија 
— Механизација на лозаро-овоштарско произ-

водство 
— Селекција со семепроизводство 
— Градинарство 
2. Реизбор на асистент по предметот Хемија. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-

вите пропишани со Законот за високото школство 
на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет — ООЗТ Земјодел-
ски оддел — Скопје. 
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Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
воена обврска, список на стручни и научни трудо-
ви и по еден примерок од самите трудови. 

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

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (138) 

Конкурсната комисија при Претпријатието за 
прожектирање на филмови Кино „Партизан" — 
Кичево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на претпријатието за прожектирање 
на филмови Кино „Партизан" во Кичево (ре-
избор) 
Кандидатот за директор покрај општите усло-

ви предвидени со Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд, треба да ги ис-
полнува и следниве услови: 

— да има виша школска спрема и 5 години 
практика во кинематографијата; 

— да има средна школска спрема и 12 години 
практика во кинематографијата; 

— да е висококвалификуван работник во кине-
матографијата со 12 години работен стаж во стру-
ката; 

— да не е осудуван за кривични дела кои за-
конот ги смета за пречка за вршење на функцијата 
директор; 

— да не е под кривична истрага, како и да не 
му е со судска одлука забрането вршењето на 
функцијата директор; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
да има организаторски способности. 

Конкурсот трае петнаесет дена од денот на об-
јавувањето. 

Некомплетирани документи нема да се разгле-
дуваат. (140) 

ООЗТ ПОВАРДАРИЕ — КОМЕРЦ 
во состав на ЗИК „Повардарие" — Неготино 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување слободно работно место: 
1. Шеф на Деловницата за промет со овошје, 

зеленчук и преработки 
Кандидатот за наведеното работно место тре-

ба да ги исполнува општите услови за стекнување 
својството работник во здружениот труд, одредени 
во Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд. 

Покрај општите услови, кандидатот треба да ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— да има средна школска спрема и 15 години 
работно искуство од кои најмалку 5 години на ко-
мерцијални работи; 

— да има признаени квалификации за вршење 
надворешно-трговски промет; 

— да не е осудуван за дела наведени во чл. 134 
од Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд. 

Кон пријавите за учествување во конкурсот 
кандидатите треба да приложат писмени докази 
за исполнување на конкурсните услови. 

Пријавите за конкурсот кандидатите можат да 
ги доставуваат во рок од 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето, на адреса ЗИК „Повардарие" Не-
готино, „Маршал Тито" б.б. (143) 

С Л У Ж Б Е Н А О Б Ј А В А 

Врз основа на член 8 од Општествениот дого-
вор за усогласување на распределбата на доходот 
и личните доходи во основните организации на 
здружениот труд во стопанството („Службен весник 
на СРМ" бр. 29/73), Службата на општественото 
книговодство — Централа во Скопје ги 

о б ј а в у в а 
следните единствени показатели за организациите 
на здружениот труд во стопанството, за периодот 
јануари—март 1973 година, и тоа: 

1. Доход за распределба по ус-
ловно неквалификуван работ-
ник во стопанството Дин. 5.341,00 

2. Просечен бруто личен доход по 
условно неквалификуван ра-
ботник во стопанството Дин. 4.167,00 

3. Односи за распределба на до-
ходот во стопанството: 
а) за проширување на матери-

јалната основа на здруже-
ниот труд 

б) за лични доходи и други 
лични примања 

Бр. 74/1 
15 април 1974 година 

, Скопје 

22,0% 

78,0% 

Генерален директор, 
Благој Симеонов, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

127. Декларација по повод најновиот развој 
на југословенско-италијанските односи 
предизвикан со нотата на Италијанската 
Влада од 11 март 1974 година — — — 433 

128. Одлука за бројот на делегатите и за утвр-
дување на делегатски единици за изби-
рање делегати во Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — — — — — 433 

129. Одлука за определување премија за крав-
јо и овчо млеко во 1974 година — — — 444 

130. Оглас на Републичката изборна комисија 
за избор на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ — — — — — 444 

131. Оглас на Републичката изборна комисија 
за избор на делегати во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ 445 

132. Спогодба за промена на затечените цени 
на производите од индустријата за гра-
дежни материјали — негасена и хидра-
тисана вар во СР Македонија — — — 447 

Исправка на Одлуката за определување 
бројот на делегатите во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита и за утвр-
дување делегатски единици и бројот на 
делегатите што се избираат во секоја де-
легатска единица — — — — — — 448 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 
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