
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 19 март 1975 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XXXI 

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

75. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Зако-
нот за помилување и член 85 од Кривичниот зако-
ник, Претседателството на СРМ, на седницата одр-
жана на 12. III. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната да им се про-

сти на: 
1. Петре Борис Кочовски, од Скопје 
2. Рамиз Рамо Бајрамовиќ, од село Милино. 

И 
Изречената казна да му се прости на: 
1. Кадри Мухарем Исмаиловски, од Охрид. 

III 
Изречената казна да му се услови за 1 годи-

на на: 
1. Аргон Осман Ценебафто, од Дебар. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната да му се услови 

за 1 година на: 
1. Стеван Спиро Корчаковски, од Струга. 

V 
Изречената казна да му се намали за 6 ме-

сеци на: 
1. Екрем Салија Ибраимовски, од село Гарани. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Број 06-94 Претседател 
12 март 1975 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, с. р. 

76. 
Врз основа на член 4 од Законот за финан-

сирање на истражувачките работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА 
ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

1. Се именува за секретар на Советот за ис-
тражувачки работи во рударството инж. Михајло 
Шишковски, досегашен директор на Рударско-ме-
талуршкиот институт во Рудници и железарни-
ца „Скопје" — Скопје. 

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

Бр. 12-315/1 Претседател 
13 февруари 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

77. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
1. Се именува за советник во Извршниот со-

вет Благоја Филиповски, досегашен директор на 
Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството. 

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

Бр. 12-319/1 Претседател 
13 февруари 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

78. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на изградбата, одржувањето и реконструк-
цијата на патиштата („Службен весник на СРМ" 
бр. 48/74), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА 
ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА ПАТИШТАТА 

1. Се именува за секретар на Советот за из-
градба, одржување и реконструкција на патиш-

тата инж. Никола Тозија, досегашен директор на 
Претставништвото на Југословенските железници 
во Атина. 

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

Бр. 12-318/1 Претседател 
13 февруари 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с., р. 

79. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
Коце Јаневски, досегашен директор на Републич-
киот фонд за патишта. 

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

Бр. 12-320/1 Претседател 
13 февруари 1975 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 
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80. 
Врз основа на член 77 став 2 од Законот за 

јавните патишта („Службен весник на СРМ" 
бр. 35/67), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА 

1. Се разрешува од должност директор на Ре-
публичкиот фонд за патишта Коце Јаневски, по -
ради именување на нова должност. 

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

Бр. 12-317/1 
13 февруари 1975 година 

Скопје 

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

81. 
Врз основа на член 11 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за истражувачки работи во рудар-
ството („Службен весник на СРМ" бр. 22/66), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧ-

КИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

1. Се разрешува од должност директор на Ре-
публичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството Благоја Филиповски, поради именува-
ње на нова должност. 

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

Бр. 12-316/1 
13 февруари 1975 година 

Скопје 

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

82. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА СО СВОЈСТВО НА 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, од Собранието 
на Републичката заедница на културата и соб-
ранијата на општинските заедници на културата 
од 28 општини, ги прими записниците од одржа-
ните седници за избор на членови во Собранието 
на Републичката заедница на културата со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, истите ги разгледа и во 
смисла на член 47 став 2 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" 
бр. 8/74), на Собранието на Републичката заедни-
ца на културата со својство на собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА СО СВОЈСТВО НА 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на членовите во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата со својство на 
собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, согласно Одлуката на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
за бројот на членовите во Собранието на Репуб-
личката заедница на културата со својство на 
собор на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, што ги делегираат собранијата на 
самоуправните интересни заедници во областа на 
културата бр. 03-1651 од 11 јули 1974 година, обја-
вена во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" бр. 31/74, се изврши во де-
новите од 10. IX. до 17. X. 1974 година на седници 
на собранијата, кои ги свикаа претседателите на 
истите, освен во општините: Демир Хисар и Кра-
тово. 

II. Со изборот на членовите во Собранието на 
Републичката заедница на културата со својство 
на собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, раководеа претседателите на 
собранијата на самоуправните интересни заедни-
ци во областа на културата на кои им помагаа 
секретарите на собранијата и по два делегати из-
брани на седниците на собранијата. Тие го утвр-
дија и резултатот на начин утврден во член 96 
став 2 и член 45 став 3 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

III. Републичката изборна комисија за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија ги прегледа за-
писниците за работата на седниците на собрани-
јата на самоуправните интересни заедници во об-
ласта на културата и утврдувањето на резулта-
тите од изборот на членови во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата со својство на 
собор на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и во утврдувањето на резултатите 
од изборот на членовите не најде неправилности 
што имаат битно влијание на резултатот од из-
борите. 

IV. На избраните членови во Собранието на 
Републичката заедница на културата со својство 
на собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, претседателите на собрани-
јата на самоуправните интересни заедници во об-
ласта на културата им издадоа уверенија дека се 
избрани. 

V. Резултатите од изборот, според Одлуката на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија за бројот на членовите во Собранието на 
Републичката заедница на културата со својство 
на собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, што ги делегираат собранијата 
на самоуправните интересни заедници во областа 
на културата од редот на корисниците на култур-
ните дејности и од редот на вршителите на кул-
турните дејности се следни: 

А. Во собранијата на Републичката заедница 
на културата и општинските заедници на култу-
рата, од редот на корисниците на културните 
дејности, избрани се 28 делегати и тоа: 

1. Во Републичката заедница на културата 
— Скопје, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегати избрани се кандидатите: 

1) Катарина Бахчанџиева, Републички сек-
ретаријат за сообраќај и врски — Скопје, 

2) Драган Биков, Редакција на весникот „Ко-
мунист" — Скопје,, 
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3) Владо Бишковски, Основно училиште 
„Маршал Тито" — Тетово, 

4) Славе Младеновски, Завод за школство 
— Берово, 

5) Бранислав Дуковски, Рудници „Злетово" 
— Пробиштип, 

6) Тодорка Караџоска, Служба на општест-
веното книговодство — Филијала — Прилеп, 

7) Борислав Николовски, „Топлификација" 
— Скопје, 

8) Владимир Поповски, Металско-индустрис-
ко претпријатие „ИСКРА" — Куманово, 

9) Вера Сивевска, Здружен земјоделско-прех-
ранбен комбинат „Македонија" — Скопје, 

10) Петар Спасевски, ООЗТ Ткачница, фабри-
ка „Илинден" — Битола, 

11) Борис Стојчев, Општинска конференција на 
Сојузот на синдикатите — Кочани, 

12) Сали Сулејман, Гимназија „Зеф Љуш Мар-
ку" - Скопје, 

13) Глигор Цветковски, Дом на ЈНА — Скопје, 
14) Нада Чучкова, Свиларски комбинат „Нонча 

Камишова" — Титов Велес, и 
15) Шефки Шерифовски, земјоделец — Ресен, 
2. Во Општинската заедница на културата — 

Валандово, според утврдениот резултат од избори-
те, за ,делегат избран е кандидатот Ристо Тошев, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 26 — Валандово; 

3. Во Општинската заедница на културата — 
Еиница, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат е избран кандидатот Костадин Ми-
хајлов, ул. „Наум Наумовски — Борче" бр. 9 — 
Виница; 

4. Во Општинската заедница на културата -
Гостивар, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат избран е кандидатот Илми Дерви-
ши, ул. „Гоце Делчев" бр. 3/5 - Гостивар; 

5. Во општината Демир Хисар — изборот не 
е извршен поради тоа што не е основана Општин-
ска заедница на културата; 

6. Во Општинската заедница на културата -
Гевгелија, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегат е избран кандидатот Аврам Ата-
насов, ул. „Танче Камберов" — бр. 47 — Гевге-
лија; 

7. Во Општинската заедница на културата — 
Кавадарци, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегат избрана е кандидатката Весна 
Врнгалова, ул. „Ленинова" бр. 33 - Кавадарци; 

8. Во Општинската заедница на културата -
Кичево, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Станомир Ќип-
роски, ул. „Гоце Делчев" бр. 37 — Кичево; 

9. Во Општинската заедница на културата -
Кратово, изборот не е извршен поради тоа што 
доцна беа распишани изборите за избор на де-
легати во Собранието на Општинската заедница 
на културата — Кратово. Изборите се одржани, 
но Собранието не е конституирано. По изврше-
ното конституирање и избор на делегатот во Соб-
ранието на Републичката заедница на културата 
со својство на собор на Собранието на СРМ, ќе 
биде поднесен дополнителен прилог кон Извеш-
тајот; 

10. Во Општинската заедница на културата -
Македонски Брод, според утврдениот резултат од 
изборите, за делегат избран е кандидатот Севда 
Димитриоска, Централно основно училиште „Бра-
ќа Миладинови" с. Самоков — Бродско; 

11. Во Општинската заедница на културата — 
Неготино, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат е избран кандидатот Владо Митрев, 
Трг. претпријатие „Пролетер" — Неготино; 

12. Во Општинската заедница на културата — 
Пробиштип, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегат е избран кандидатот Милан За-
шев, Рудници „Злетово-Саса" — Пробиштип; 

13. Во Општинската заедница на културата — 
Радовиш, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат е избран кандидатот Здравко Тум-
бовски, ул. ,,Панче Пешев" бр. 5 — Радовиш; 

14. Во Општинската заедница на културата — 
Ресен, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Александар Пет-
ровиќ, ул. „Таше Милошевски" бр. 4 — Ресен; 

15. Во Општинската заедница на културата — 
Тетово, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Зоран Јосифов-
ски, ул. ЈНА бр. 12 — Тетово; 

16. Во Општинската заедница на културата — 
Титов Велес, според утврдениот резултат од из-
борите, за делегат избран е кандидатот Тихо Нај-
довски, Народен музеј — Титов Велес. 

Б. Во собранијата на Републичката заедница 
на културата и општинските заедници на кул-
турата, од редот на вршителите на културните 
дејности, избрани се 30 делегати и тоа: 

1. Во Републичката заедница на културата — 
Скопје, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегати избрани се кандидатите: 

1) Благоја Анастасовски, Радио-телевизија — 
Скопје, 

2) Мирка Зисовска, Матична библиотека „Кли-
мент Охридски" — Битола, 

3) Станко Конески, Центар за печат и радио 
- - Прилеп, 

4) Лулзиме Крлиу, Радио станица — Дебар, 
5) Ефтим Манев, Книгоиздателство — „Маке-

донска книга" — Скопје, 
6) Антоние Николовски, Републички завод за 

заштита на спомениците на културата — Скопје, 
7) Александар Протогеров, Народен театар — 

Штип, 
8) Тома Прошев, Висока музичка школа — 

Скопје, 
9) Абдулхак Салих, Завод за заштита на спо-

мениците на културата и Народен музеј — 
Охрид, 

10) Тодор Скаловски, Македонска филхармо-
нија — Скопје, 

И) Ацо Стефановски, Народен театар — Би-
тола, 

12) Фроска Костадиновска, Дом на културата 
— Кавадарци, 

13) Исхан Камили, Историски архив — Тетово, 
14) Кирил Ценевски, „Вардар филм" — Скоп-

је, и 
15) Анета Џумалиева, Работнички универзи-

тет — Струмица. 
2. Во Општинската заедница на културата - -

Берово, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Благој Пехчев-
ски, Работнички универзитет — Берово, 

3. Во Општинската заедница на културата — 
Битола, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Радован Цветков-
ски, ул. „22 Јули" бр. 8 — Битола, 

4. Во Општинската заедница на културата — 
Дебар, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Абдула Чилку, 
Основно училиште „Братство-Единство" — Дебар, 

5. Во Општинската заедница на културата — 
Делчево, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат избран е кандидатот Ристо Стој-
меновски, ул. „Острец" бр. 14 — Делчево, 

6. Во Општинската заедница на културата — 
Кочани, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избрана е кандидатката Лозена Теодо-
сиева, ул. „Никола Карев" бр. 13 — Кочани, 

7. Во Општинската заедница на културата -
Крива Паланка, "според утврдениот резултат од 
изборите, за делегат избран е кандидатот Стоил 
Цветковски, ул. „Маршал Тито", бб — Крива Па-
ланка, 

8. Во Општинската заедница на културата -
Крушево, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат избран е кандидатот Петар Рис-
тески, ул. Благо Целев" бр. 41 — Крушево, 

9. Во Општинската заедница на културата — 
Куманово, според утврдениот резултат од избори-
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те, за делегат избран е кандидатот Спирко Нико-
ловски, ул. „Н. Револуција" бр. 1 — Куманово, 

10. Во Општинската заедница на културата -
Охрид, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Милорад Душа-
ниќ, Дом на културата — Охрид, 

11. Во Општинската заедница на културата — 
Прилеп, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Димче Атанасоски, 
ул. „Тризла" бр. 6/в — Прилеп, 

12. Во Општинската заедница на културата -
Свети Николе, според утврдениот резултат од из-
борите, за делегат избран е кандидатот Ванчо 
Крстевски, ул. „Кочо Рацин" бр. 34/2 — Свети 
Николе, 

13. Во Општинската заедница на културата -
Скопје, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Александар Џам-
базов, Радио Скопје — Скопје, 

14. Во Општинската заедница на културата — 
Струга, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Ќенан Бајрами, 
ул. „Димче Ковачевски" — Струга, 

15. Во Општинската заедница на културата --
Струмица, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегат е избран кандидатот Стојан Го-
гов, Народен театар „Антон Панов" — Струмица, 

16. Во Општинската заедница на културата — 
Штип, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат е избран кандидатот Елена Паризова, 
ул. „Пиринска бр. 3 — Штип. 

VI. Во прилог кон Извештајов, Ви ги доста-
вуваме записниците од одржаните седници на 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
од областа на културата од изборот на членовите 
на Собранието на Републичката заедница на кул-
турата со својство на собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Во Скопје, на ден 23. IX. 1974 година, број 173. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Секретар Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Телевски, с. р. 

83. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈ-
СТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, од Собранието 
на Општата заедница на образованието и собра-
нијата на заедниците на основното образование 
од 28 општини, ги прими записниците од одржа-
ните седници за избор на членови во Собранието 
на Републичката заедница на образованието со 
својство на собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, истите ги разгледа и 
во смисла на член 47 став 2 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/74), на Собранието на Репуб-
личката заедница на образованието со својство на 
собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈ-
СТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на членовите во Собранието на Ре-
публичката заедница на образованието со својство 
на собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, согласно Одлуката на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја за бројот на членовите во Собранието на Ре-
публичката заедница на образованието со својст-
во на собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, што ги делегираат собрани-
јата на самоуправните интересни заедници во 
областа на образованието бр. 03-1652 од 11 јули 
1074 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ" број 31/74, се изврши во деновите од 11. IX. 
до 7. X. 1974 година на седници на собранијата, 
кои ги свикаа претседателите на истите, освен во 
општините: Кратово и Радовиш. 

И. Со изборот на членовите на Собранието на 
Републичката заедница на образованието со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, раководеа претседателите 
на собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во областа на образованието на кои им по-
магаа секретарите на собранијата и по два де-
легата избрани на седниците на собранијата. Тие 
го утврдија и резултатот од изборите на начин 
утврден во член 96 став 2 и член 45 став 3 од 
Законот за избор на делегати во соборите на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

III. Републичката изборна комисија за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија ги прегледа 
записниците за работа на седниците на собрани-
јата на самоуправните интересни заедници во об-
ласта на образованието и утврдувањето на резул-
татите од изборот на членови во Собранието на 
Републичката заедница на образованието со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и во утврдувањето на ре-
зултатите од изборот на членовите не најде неп-
равилности што имаат битно влијание на резул-
татот од изборите. 

IV. На избраните членови на Собранието на 
Републичката заедница на образованието со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, претседателите на собра-
нијата на самоуправните интересни заедници во 
областа на образованието им издадоа уверенија 
дека се избрани. 

V. Резултатите од изборот, според Одлуката 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за бројот на членовите во Собранието на 
Републичката заедница на образованието со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, што ги делегираат собра-
нијата на самоуправните интересни заедници од 
областа на образованието од редот на корисниците 
на услугите и од редот на давателите на услугите 
се следни: 

А. Во собранијата на Општата заедница на 
образованието и заедниците на основното обра-
зование од редот на корисниците на услугите, из-
брани се 29 делегати и тоа: 

1. Во Општата заедница на образованието -
Скопје, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегати избрани се кандидатите: 

1) Драган Василевски, Електро — Македони-
ја, ООЗТ Електро—Скопје — Скопје, 

2) Димитар Бендевски, ООЗТ-У1 градилиште 
— „Гранит" — Скопје, 

3) Никола Догазански, ООЗТ-ЖТП, Скопје, 
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4) Ебиб Заедин, ф-ка за кожи и туткал „Го-
це Делчев" — Скопје, 

5) Оливера Антолек, „Интеримпекс-Палас" — 
Охрид, 

6) Ленче Најденова, „Словенија Вино" — 
Горче Петров — Скопје, 

7) Кирил Соколовски, ДИК „Црн Бор" — 
Прилеп, 

8) Трајко Бојаџиев, ЗИК „Повардарие" — Не-
готино, 

9) Јанко Георгиев, ЗИК „Овче Поле" — „Сан-
де Цветкоски" — ООЗТ село Горобинци — Свети 
Николе, 

10) Даница Кангалова, Собрание на општина 
— Штип, 

11) Билјана Мукаетова, Проектантско биро 
„Архитект" — Завод за станбено — комунално 
стопанисување — Скопје, 

12) Шпиро Секулиќ, ЈНА-ВП. 4036/8 - Петро-
вец — Скопје, 

13) Ристо Стиков, Радио-телевизија — Скопје, 
14) Гога Трајанов, Опера — Скопје, и 
15) Кирил Танчевски, Народен музеј — Би-

тола. 
2. Во Заедницата на основното образование — 

Битола, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат е избран кандидатот Зоран Николов-
ски, ул. „Никола Тесла" број 18/29 — Битола, 

3. Во Заедницата на основното образование — 
Гостивар, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат е избран кандидатот Манасија Си-
муновски, ул. „Мајор Чеде Филиповски" број 15 
- - Гостивар, 

4. Во Заедницата на основното образование — 
Делчево, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат избран е кандидатот Станко Ко-
калев^, ул. „Осоговска" број 6 — Делчево, 

5. Во Заедницата на основното образование — 
Гевгелија, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегат избран е кандидатот Благој Рис-
тов, ул. „Ванчо Прке" бб — Гевгелија, 

6. Во Заедницата на основното образование — 
Кичево, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Благоја Петрески, 
„Жито Македонија" — филијала Кичево, 

7. Во Заедницата на основното образование - -
Кочани, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Крсте Арсовски, 
ул. „Ударничка" број 22 — Кочани, 

8. Во Заедницата на основното образование — 
Крива Паланка, според утврдениот резултат од 
изборите, за делегат избран е кандидатот Стојан 
Стоименовски, од село Добровница — Крива Па-
ланка, 

9. Во Заедницата на основното образование — 
Неготино, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Ристо Новоселски, 
ул. „Партизанска" број 43 — Неготино, 

10. Во Заедницата на основното образование — 
Охрид, според утврдениот резултат од изборите, за 
делегат избран е кандидатот Сотир Групчев, ул. 
„29 Ноември" број 11 — Охрид, 

11. Во Заедницата на основното образование — 
Радовиш, изборот не е извршен поради тоа што 
не е одржана седница на Собранието на Заедни-
цата на основното образование заради избор на 
делегат во Собранието на Републичката заедница 
на образованието со својство на собор на Собра-
нието на СРМ. По извршениот избор ќе биде под-
несен дополнителен прилог кон Извештајот. 

12. Во Заедницата на основното образование — 
Ресен, според утврдениот резултат од изборите, за 
делегат избран е кандидатот Самуил Ламевски, се-
ло Царев Двор — Ресен, 

13. Во Заедницата на основното образование — 
Свети Николе, според утврдениот резултат од из-
борите, за делегат избран е кандидатот Ристо Пет-
ров, „Плоштад Илинден" бб — Свети Николе, 

14. Во Заедницата на основното образование — 
Струга, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Павле Јаканоски, 
ул. „Маркс—Енгелс", зграда на Одделението за 
внатрешни работи — Струга, 

15. Во Заедницата на основното образование — 
Титов Велес, според утврдениот резултат од из-
борите, за делегат избран е кандидатот Андреа 
Ковачев, крзнарска индустрија „Димко Митрев" — 
Титов Велес, и 

16. Во Заедницата на основното образование — 
Штип, според утврдениот резултат од изборите, за 
делегат избран е кандидатот Ванчо Дубровски, ул. 
„Страшо Пинџур" број 6 — Штип. 

Б. Во собранијата на Општата заедница на 
образованието и заедниците на основното образо-
вание, од редот на давателите на услугите, избрани 
се 29 делегати и тоа: 

1. Во Општата заедница на образованието — 
Скопје, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегати избрани се кандидатите: 

1) Димче Левков, Филозофски факултет — 
Скопје, 

2) Славица Димитровска, Природно-матема-
тички факултет — Физич. институт — Скопје, 

3) Трајко Трајков, Медицински факултет — 
Скопје, 

4) Миле Георгиев, Архитектонско-градежен 
факултет — Скопје, 

5) Ангел Георгиев, Економски факултет — 
Скопје, 

6) Петар Паноски, Педагошка академија — 
Скопје, 

7) Никола Трендафиловски, Виша техничка 
школа — Битола, 

8) Стеван Величковски, Гимназија „Моша Пи-
јаде" — Крива Паланка, 

9) Јован Шарац, Гимназија „Орце Николов" — 
Скопје, 

10) Владо Шарковски, ЕМУЦ „Никола Тесла" 
— Скопје, 

11) Уреми Усеини, Средно медицинско училиш-
те — Тетово, 

12) Елена Ѓурковиќ, Е К О Н О М С К О училиште „Бо-
рис Кидрич" — Скопје, 

13) Киро Поповски, Републички завод за унап-
редување на воспитувањето и образованието — 
Скопје, 

14) Магдалена Џепарова, Ученички дом „Здрав-
ко Цветковски" — Скопје, и 

15) Светислав Бачев, Работнички универзитет 
„Кочо Рацин" — Скопје. 

2. Во Заедницата на основното образование — 
Берово, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Бранко Ролевски, 
Завод за школство — Берово, 

3. Во Заедницата на основното образование — 
Валандово, според утврдениот резултат од избори-
те. за делегат избрана е кандидатката Божана Тан-
чева, ул, „Вардарска" број 10 — Валандово, 

4. Во Заедницата на основното образование — 
Виница, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Тодор Христовски, 
ул. „Браќа Миладиновци" број 15 — Виница, 

5. Во Заедницата на основното образование — 
Дебар, според утврдениот резултат од изборите, за 
делегат избран е кандидатот Лирим Пашоли, на-
селба „Венец" бб — Дебар, 

6. Во Заедницата на основното образование — 
Демир Хисар, според утврдениот резултат од из-
борите, за делегат избран е кандидатот Борис Ру-
тевски, Централно основно училиште „Гоце Дел-
чев" — Демир Хисар, 

7. Во Заедницата на основното образование — 
Кавадарци, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегат избран е кандидатот Ристо Па-
чаџиев, ул. „Народен фронт" број 1 — Кавадарци, 

8. Во Заедницата на основното образование — 
Кратово, изборот не е извршен поради тоа што не 
е одржана седница на Собранието на Заедницата 
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на основното образование заради избор на делегат 
во Собранието на Републичката заедница на обра-
зованието со својство на собор на Собранието на СРМ. 
По извршениот избор ќе биде поднесен дополни-
телен прилог кон Извештајот. 

9. Во Заедницата на основното образование — 
Крушево, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Димитар Дамјано-
в и , ул. „Мише Ефтим" број 60 — Крушево, 

10. Во Заедницата на основното образование — 
Куманово, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат е избран кандидатот Хуљуси Хај -
рулау, наставник во село Слупчане — Куманово, 

11. Во Заедницата на основното образование — 
Македонски Брод, според утврдениот резултат од 
изборите, за делегат избран е кандидатот Симеон 
Бајдески, Основно осумгодишно училиште — село 
Пласница — Македонски Брод, 

12. Во Заедницата на основното образование - -
Прилеп, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Серафим Дукоски, 
Основно училиште „Гоце Делчев" Прилеп, 

13. Во Заедницата за основното образование -
Пробиштип, според утврдениот резултат од избо-
рите, за делегат избрана е кандидатката Лилјана 
Трчкова, Основно училиште „Браќа Миладинови" 
— Пробиштип, 

14. Во Заедницата на основното образование -
Скопје, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избрана е кандидатката Бојка Доновска, 
ул. „Раде Кончар" број 8а — Скопје, 

15. Во Заедницата на основното образование — 
Струмица, според утврдениот резултат од избори-
те, за делегат избрана е кандидатката Ратка Арсо-
ва, ЦОУ „С. Масев" - Струмица, и 

16. Во Заедницата на основното образование — 
Тетово, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот Шабан Зибери, 
село Желино — Тетово. 

VI. Во прилог кон овој извештај Ви ги доста-
вуваме записниците од одржаните седници на соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници од 
областа на образованието од изборот на членовите 
во Собранието на Републичката заедница на обра-
зованието со својство на собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Во Скопје, на ден 23. IX. 1974 година, број 174 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Секретар Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. М-р Славко Телевски, с. р. 

84. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈ-
СТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 
Во Извештајот на Републичката изборна коми-

сија за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
за резултатите од изборот на членовите во Собра-
нието на Републичката заедница на образова-
нието со својство на собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Дел Б 
(даватели на услуги), р. бр. 8 стр. 7 — во За-
едницата на основното образование — Кратово на-
ведено е дека изборот не беше извршен поради 
тоа што не беше одржана седница на Собранието 
на Заедницата на основното образование заради 

избор на делегат во Собранието на Републичката 
заедница на образованието со својство на собор на 
Собранието на СРМ. 

Седницата на Собранието на Заедницата на ос-
новното образование — КРАТОВО, се одржа на 6 
ноември 1974 година. Републичката изборна коми-
сија за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на СРМ, го прими записникот од одржаната 
седница на Собранието на Заедницата на основното 
образование — Кратово за избор на член на Со-
бранието на Републичката заедница на образова-
нието со својство на собор на Собранието на СРМ, 
истиот го разгледа и на Собранието на Републич-
ката заедница на образованието со својство на со-
бор на Собранието на СРМ го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ КОН ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈСТВО 
НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во Заедницата на основното образование — 
КРАТОВО, според утврдениот резултат од изборите, 
за делегат избран е кандидатот ТРАЈКО ДОДЕВ-
СКИ, село Страцин, општина Кратово. 

Резултатот од изборот е следен: од 23 членови 
на Собранието на Заедницата на основното образо-
вание гласале 12 и сите 12 гласале за кандидатот 
Трајко Додевски. 

Во прилог Ви го доставуваме записникот од 
одржаната седница на Собранието на Заедницата 
на основното образование — Кратово од изборот на 
член во Собранието на Републичката заедница на 
образованието со својство на собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Во Скопје, на ден 4. XII. 1974 година, број 
174/1. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р . 
Членови: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. М-р Славко белевски, с. р. 

85. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО 
СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

С К О П Ј Е 

Во извештајот на Републичката изборна коми-
сија за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
бр. 174 од 23. XI. 1974 година, за резултатите од 
изборот на членовите во Собранието на Републич-
ката заедница на образованието со својство на со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, дел А - КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ, 
р. бр. 11), страница 5, наведено беше дека во За-
едницата на основното образование — РАДОВИШ, 
изборот не е извршен поради тоа што не е одр-
жана седница на Собранието на Заедницата на ос-
новното образование заради избор на делегат во 
Собранието на Републичката заедница на образо-
ванието со својство на собор на Собранието на 
СРМ и дека по извршениот избор ќе биде поднесен 
дополнителен прилог кон Извештајот. 

Седницата на Собранието на Заедницата на 
основното образование — РАДОВИШ, се одржа на 
26 ноември 1974 година. Републичката изборна ко-
мисија за избор на делегати во соборите на Собра-
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нието на СРМ, го прими записникот од одржаната 
седница на Собранието на Заедницата на основното 
образование — Радовиш за избор на член во Собра-
нието на Републичката заедница на образованието 
со својство на Собор на Собранието на СРМ, истиот 
го разгледа и на Собранието на Републичката за-
едница на образованието со својство на собор на 
Собранието на СРМ го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ КОН ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈСТВО 
НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ 

Во Заедницата на основното образование — 
РАДОВИШ, според утврдениот резултат од избо-
рите за делегат е избран кандидатот АЛЕКСАН-
ДАР СУСИНОВ, од Радовиш, 

Резултатот од изборот е следен: од 37 членови 
воведени во списокот на делегатите на Собранието 
на Заедницата на основното образование — Радо-
виш гласале 23 делегати. За кандидатот Алексан-
дар Сусинов гласале 23. Неважни гласачки ливчи-
ња нема. 

Во прилог Ви го доставуваме записникот од 
одржаната седница на Собранието на Заедницата 
на основното образование — Радовиш од изборот 
на член во Собранието на Републичката заедница 
на образованието со својство на собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Во Скопје, на ден 20. XII. 1974 година, број 
174/2. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. М-р Славко Телевски, с. р. 

86. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

С К О П Ј Е 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, од Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита и собранијата на општинските са-
моуправни интересни заедници за социјална за-
штита од 29 општини, ги прими записниците од 
одржаните седници за избор на членови во Собра-
нието на Републичката заедница за социјална за-
штита со својство на собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, истите ги раз-
гледа и во смисла на член 47 став 2 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
бр. 8/74), на Собранието на Републичката заедница 
за социјална заштита со својство на собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-
НИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО 
НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на членовите во Собранието на Ре-
публичката заедница за социјална заштита со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, согласно Одлуката на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
за бројот на членовите во Собранието на Репуб-
личката заедница за социјална заштита со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, што ги делегираат собра-
нијата на самоуправните интересни заедници во 
областа на социјалната заштита бр. 03-1653 од 11 
јули 1974 година, објавена во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" бр. 31/74, 
се изврши во деновите од 12. IX. до 25. X. 1974 го-
дина на седници на собранијата, кои ги свикаа 
претседателите на истите, освен во општината Де-
мир Хисар. 

II. Со изборот на членовите во Собранието на 
Републичката заедница за социјална заштита со 
својство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, раководеа претседателите 
на собранијата за самоуправните интересни заед-
ници во областа на социјалната заштита на кои 
им помагаа секретарите на собранијата и по два 
делегата избрани на седниците на собранијата. Тие 
го утврдија и резултатот од изборите на начин 
утврден во член 96 став 2 и член 45 став 3 од За-
конот за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

III. Републичката изборна комисија за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија ги прегледа за-
писниците за работата на седниците на собрани-
јата на самоуправните интересни заедници во об-
ласта на социјалната заштита и утврдувањето на 
резултатите од изборот на членови во Собранието 
на Републичката заедница за социјална заштита со 
својство на собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија и во утврдувањето на 
резултатите од изборот на членовите најдените не-
правилности што имаат битно влијание на резулта-
тот од изборите, констатирани се во точка VI од 
овој извештај. 

IV. На избраните членови на Собранието на Ре-
публичката заедница за социјална заштита со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, претседателите на собра-
нијата на самоуправните интересни заедници во 
областа на социјалната заштита им издадоа уве-
ренија дека се избрани. 

V. Резултатите од изборот, според Одлуката на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за бројот на членовите во Собранието на Ре-
публичката заедница за социјална заштита со свој-
ство на собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, што ги делегираат собрани-
јата на самоуправните интересни заедници од об-
ласта на социјалната заштита од редот на корис-
ниците на услугите и од редот на давателите на 
услугите се следни: 

А. Во собранијата на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита и оп-
штинските самоуправни интересни заедници за со-
цијална заштита, од РЕДОТ НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА УСЛУГИТЕ, избрани се 29 делегати и тоа: 

1. Во Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегати из-
брани се кандидатите: 

1) Д-р МИЛАН ГЕОРГИЕВСКИ, „11 Октомври" 
бр. 2-11/12 - Скопје; 

2) ЈОВАНКА ИВАНОСКА, ул. „Кузман Јоси-
фовски" бр. 128 — Прилеп; 
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3) БОРИС МИЈАЛЧЕВ, ул. „Илинденска" бр. 3 
- - Битола; 

4) БЕСЛИМ КРИВЦА, ул. „ЈНА" бр. 32 -
Дебар; 

5) БЛАГОЈА ПЕШИЌ, ул. „7 Април" бр. 9 -
Кавадарци; 

2. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — БЕРОВО, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избра-
на е кандидатката ПЕРСА РЕЏОВСКА, наставник 
при Основното училиште „Дедо Ило Малешевски" 
— Берово; 

3. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — БИТОЛА, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот МЕТОДИЈА АТАНАСОВСКИ, 
ул. Прилепска бр. 7/1 — Битола; 

4. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ВАЛАНДОВО, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот ВАСИЛ ДОНЧЕВ, ул. „Никола 
Карев" бр. 32 — Валандово, 

5. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ВИНИЦА, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот БОРИС ТАСЕВ, ул. „Маршал 
Тито", ББ — Виница, 

6. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ДЕБАР, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот ЏЕВДЕТ ПАЧУКУ, МТП - „8-ми 
Септември" — Дебар, 

7. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ДЕЛЧЕВО, според 
утврдениот резултат од изборот, за делегат избран 
е кандидатот ВЛАДО СТОЈМЕНОВ, ул. „Голапка" 
бр. 54 — Делчево; 

8. Во Општината ДЕМИР ХИСАР, изборот не е 
извршен поради тоа што не е образувана Општин-
ска самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Демир Хисар; 

9. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КИЧЕВО, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
брана е кандидатката ВАСКА КАЦЕСКА, ул. 
„4-ти Јули", бб — Кичево; 

10. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КОЧАНИ, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
брана е кандидатката СНЕЖАНА МАНЕВА, ул. „29 
Ноември" бр. 51 — Кочани; 

11. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КРАТОВО, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот ЦВЕТКО ДОНЕВСКИ, село 
Шлегово Кратово; 

12. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КРИВА ПАЛАН-
КА, според утврдениот резултат од изборите, за 
делегат избрана е кандидатката ВЕРКА ЈАКИ-
МОВСКА, ф-ка за кожна галантерија — „ЕДЕ-
ТАНТ" — Крива Паланка; 

13. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КРУШЕВО, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВСКИ, ул. 
„8-ми Септември" бр. 40 — Крушево; 

14. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КУМАНОВО, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот Д-р БОЖИДАР МИНОВСКИ, 
ул. „11 Ноември" бр. 27 — Куманово; 

15. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — МАКЕДОНСКИ 
БРОД, според утврдениот резултат од изборите, за 
делегат избран е кандидатот СТОЈАН КОФИЛОЕ-
СКИ, погон на ДИК „ЦРН БОР" - Македонски 
Брод; 

16. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита - НЕГОТИНО, спо-

ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот АЛЕКСАНДАР ТОПЧИЕВ, ул. 
„Киро Крстев" бр. 1 — Неготино; 

17. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ОХРИД, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот СТЕФАН ТОДОРОВСКИ, „ЕЛЕК-
ТРОМОНТАЖА" - Охрид; 

18. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ПРОБИШТИП, 
според утврдениот резултат од изборите, за де-
легат избран е кандидатот СТОИЛЕ ЈОВАНОВ-
СКИ, Управа на Рудници „Злетово — Саса" — 
Пробиштип; 

19. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — РАДОВИШ, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот ЃОРЃИ АТАНАСОВ, ул. „Ле-
нинова" бр. 37 — Радовиш; 

20. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — РЕСЕН, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот ВЛАДЕ БОСИЛКОВСКИ, За-
вод за социјално осигурување — Ресен; 

21. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СВЕТИ НИКОЛЕ, 
според утврдениот резултат од изборите, за деле-
гат избран е кандидатот ПАВЛЕ САЗДОВ, ул. „Ја-
не Сандански" бр. 24 — Свети Николе; 

22. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот БЕСНИК ЈЕГЕНИ, Градски ѕид, кула 
15-6, стан бр. 23 — Скопје; 

23. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СТРУМИЦА, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот АЛЕКСАНДАР СТОИЛКОВ, ул. 
,Д 1 Октомври" бр. 13 — Струмица; 

24. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ТЕТОВО, според 
утврдениот резултат од изборот, за делегат избран 
е кандидатот АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ, 
„ТЕХНО-ПЕТРОЛ" - Тетово; 

25. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ТИТОВ ВЕЛЕС, 
според утврдениот резултат од изборот, за деле-
гат избран е кандидатот АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧ-
КОВ, лекар, Медицински центар — Титов Велес; и 

26. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ШТИП, според 
утврдениот резултат од изборот, за делегат избран е 
кандидатот АНГЕЛ ДИМИТРОВ, ул. „Козјак Пла-
нина" бр. 1 — Штип. 

Б. Во собранијата на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита и 
општинските самоуправни интересни заедници ^а 
социјална заштита, ОД РЕДОТ НА ДАВАТЕЛИТЕ 
НА УСЛУГИТЕ, избрани се 30 делегати и тоа: 

1. Во Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегати из-
брани се кандидатите: 

1. БРАНКО АРСОВСКИ, ул. Драган Стапоре-
виќ, бр. 4 — Куманово; 

2. ЉУАН АЈРУЛА, Центар за социјална работа 
- - Струга; 

3. РАТКА ИЛИЕВСКА, „Партизанска" бр. 119 
стан 21 — Скопје; 

4. МИЛИЦА МИЛИЌ, Републички завод за со-
цијални прашања — Скопје; 

5. ПЕТАР МИЦЕВСКИ, ул. „Кочо Рацин" бр. 
13 — Штип; 

6. ДИМИТАР ПЕШОВ, ул. „Браќа Миладино-
ви" бр. 45 — Титов Велес; 

7. ЈОРДАН ПОПОВСКИ, Центар за социјална 
работа — Гостивар; 

8. ПАВЛИНА АПОСТОЛОВА, ул. „895" зграда 
26/6 - Скопје; 

9. ДЕСАНКА ДИМИТРОВА, Завод за рехаби-
литација на деца со оштетен слух — Битола; и 
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10. СЕЛМАН РУСТЕМИ, Центар за социјална 
работа — Тетово; 

2. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — БИТОЛА, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот ТОМО ДОЈЧИНОВСКИ, ул. „Маршал 
Тито" бр. 37 — Битола; 

3. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ГОСТИВАР, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот ВЛАЈКО ВЛАХОВИЌ, ул. 
„Браќа ГИНОВСКИ" бр. 56 — Гостивар; 

4. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ДЕБАР, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот ВАНЕ ЈОСИФОВСКИ, шеф на 
сметководството при Интересната заедница за со-
цијално и здравствено осигурување — Дебар; 

5. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ГЕВГЕЛИЈА, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот РАТКО СТОЈКОВ, ул. „Ванчо 
Прке" бр. 3 — Гевгелија; 

6. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КАВАДАРЦИ, 
според утврдениот резултат од изборите, за деле-
гат избран е кандидатот ИВАН ЧЕМЕРСКИ, ул. 
,.Ресавска" бр. 3 — Кавадарци; 

7. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КИЧЕВО, според 
утврдениот резултат од изборот, за делегат избран 
е кандидатот СТОЈАН ЗДРАВЕВСКИ, ул. „Буле-
вар на ослободувањето" бр. 58 — Кичево; 

8. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КОЧАНИ, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот Д-р ДИМИТАР ХАЏИПАУНОВ, 
ул. „Иван Милутиновиќ", бб — Кочани; 

9. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КРАТОВО, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот ЖАРКО ИВАНОВСКИ, УЛ. 
„Иса Еминов" бр. 2 Кратово; 

10. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — КУМАНОВО, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот СЛАВКО КРСТЕВСКИ, ул. 
,.Моша Пијаде" бр. 30 влез I, стан 7 — Куманово; 

11. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — НЕГОТИНО, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот ИФТИМ ЈОВАНОВ, Специја-
лен завод — Демир Капија; 

12. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ОХРИД, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат из-
бран е кандидатот КОЦИ ПАВЛОВСКИ, Општин-
ски одбор на Здружението на борците од НОВ — 
Охрпл; 

13. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ПРИЛЕП, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот СТЕВАН ЈАНЕВСКИ, Центар за со-
цијална работа - Прилеп; 

14. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — РАДОВИШ, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот ЉУПЧО ДИМИТРИЕВ, ул. „22 
Октомври" бр. 26 — Радовиш; 

15. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — РЕСЕН, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот ТОШО ГРОЗДАНОВСКИ, ул. „11 Ок-
томври", бб — Ресен; 

16. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 

е кандидатот МАРТИН ПОПОВСКИ, Центар за 
згрижување на деца и младинци „11 Октомври", 
улица „Васил Ѓоргов", бб — Скопје; 

17. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СТРУГА, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот МИЛУТИН НИКОЛОСКИ, село Таш-
муруниште — Струга; 

18. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — СТРУМИЦА, спо-
ред утврдениот резултат од изборите, за делегат 
избран е кандидатот ЉУБЕН ГОЦЕВСКИ, Центар 
за социјална работа — Струмица; 

19. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ТЕТОВО, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избран 
е кандидатот Д-р ИРФАН КАМЕТНИКУ, Меди-
цински центар — Тетово; 

20. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ТИТОВ ВЕЛЕС, 
според утврдениот резултат од изборите, за деле-
гат избран е кандидатот АНГЕЛ ЉУТКОВ, настав-
ник — Специјално училиште — Титов Велес; 

21. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — ШТИП, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегат избра-
на е кандидатката НАДИЦА ПОПОВА, Установа за 
дневен престој на деца — „Вера Циривири — Тре-
на" — Штип. 

VI. Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СРМ, на 
Собранието на Републичката заедница за социјална 
заштита со својство на собор на Собранието на 
СРМ му предлага ДА НЕ ГО ВЕРИФИЦИРА МАН-
ДАТОТ НА ИЗБРАНИОТ ДЕЛЕГАТ ВО СОБРА-
НИЕТО НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗА-
ШТИТА - ТИТОВ ВЕЛЕС, ОД РЕДОТ НА ДАВА-
ТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ, АНГЕЛ ЉУТКОВ, на-
ставник на Специјалното училиште — Титов Ве-
лес поради тоа што истото училиште, според Од-
луката на Собранието на општината Титов Велес 
за определување бројот на делегатите во Собрание-
то на самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита и за утврдување на делегатските 
единици и бројот на делегатите што се избираат 
во секоја делегатска единица бр. 1067/74, е опре-
делено во Делегатската единица 10 — корисници на 
услуги, а не даватели на услуги, бидејќи споме-
натото училиште не е организација на здружен 
труд од областа на социјалната заштита. Поради 
тоа избраниот делегат Ангел Љутков не може да 
биде делегат во Собранието на Републичката за-
едница за социјална заштита со својство на собор 
на Собранието на СРМ од редот на даватели на 
услуги, бидејќи според Законот за самоуправните 
интересни заедници за социјална заштита (член 
10, став 1, точка 2) и според споменатата Одлука 
на Собранието на општината Титов Велес не е 
член на делегација во организација на здружен 
труд што врши дејности на социјална заштита. 

Собранието на Републичката заедница за соци-
јална заштита со својство на собор на Собранието 
на СРМ, ако го прифати предлогот на Републичка-
та изборна комисија да не го верифицира манда-
тот на избраниот делегат од редот на давателите 
на услугите Ангел Љутков и го поништи изборот, 
во смисла на член 49 став 1 точка 3 и член 51 став 
2 од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на СРМ, треба да распише повторни 
избори. 

VII. Во прилог кон Извештајот, Ви ги доста-
вуваме записниците од одржаните седници на со-
бранијата на самоуправните интересни заедници од 
областа на социјалната заштита од изборот на 
членовите на Собранието на Републичката заед-
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ница за социјална заштита со својство на собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Во Скопје, на ден 4. XI. 1974 година, број 178. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. М-р Славко Телевски, с. р. 

87. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

С К О П Ј Е 

Во Извештајот за резултатите од изборот на 
членовите во Собранието на Републичката заед-
ница за социјална заштита во својство на собор 
на Собранието на СРМ бр. 178 од 4. XI. 1974 год., 
во точка VI, Републичката изборна комисија за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
СРМ, на Собранието на Републичката заедница за 
социјална заштита со својство на собор на Собра-
нието на СРМ, му предложи да не го верифицира 
мандатот на избраниот делегат во Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Титов Велес, од редот на да-
вателите на услугите, Ангел Љутков, наставник во 
Специјалното училиште — Титов Велес поради из-
несените причини. 

Со цел да се исправи неправилноста во ИЗ60-4 

рот до првата седница на Собранието на Репуб-
личката заедница за социјална заштита со својство 
на собор на Собранието на СРМ, Републичката из-
борна комисија на Собранието на општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Титов Велес му препорача да го преиспита из-
борот на Ангел Љутков за член во Собранието на 
Републичката заедница за социјална заштита со 
својство на собор на Собранието на СРМ и ако се 
согласи со забелешката, да изврши нов избор (пис-
мо бр. 185/74). 

Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Титов Ве-
лес со писмо бр. 47 од 3. XII. 1974 година, ја 
извести оваа Комисија дека ја прифаќа забелеш-
ката и дека се согласува да изврши нов избор на 
делегат во Собранието на Републичката заедница 
за социјална заштита ео својство на собор на Со-
бранието на СРМ од редот на давателите на услу-
гите. 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во соборите на Собранието на СРМ, од Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Титов Велес, на 
12. II. 1975 година го прими записникот од одржа-
ната седница за нов избор на член во Собранието 
на Републичката заедница за социјална заштита со 
својство на собор на Собранието на СРМ, истиот 
го разгледа и на Собранието на Републичката за-
едница за социјална заштита со својство на собор 
на Собранието на СРМ го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ КОН ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО НА 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

20. Во Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Титов Велес, спо-
ред утврдениот резултат од новиот избор за деле-
гат е избрана кандидатката ЦВЕТАНКА НАЦЕВА, 
работничка во Центарот за социјална заштита — 
Титов Велес. 

Резултатот од изборот е следен: од 30 членови 
на Собранието на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Титов Ве-
лес, на новата седница на Собранието одржана н̂ а 
20. XII. 1974 година гласале 18 делегати. За канди-
датката Цветанка Нацева, гласале 16 делегати. 

Со оглед да Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
— Титов Велес на нова седница, одржана на 20. 
XII. 1974 година ја исправи неправилноста во из-
борот и изврши нов и правилен избор, Републич-
ката изборна комисија му предлага на Собранието 
на Републичката заедница за социјална заштита со 
својство на собор на Собранието на СРМ да го ве-
рифицира мандатот на новоизбраниот делегат 
ЦВЕТАНКА НАЦЕВА а изборот на Ангел Љутков 
да го смета како да не е извршен. 

Во прилог, Ви се доставува нов записник од 
одржаната седница на Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Титов Велес, од новиот избор на член во 
Собранието на Републичката заедница за социјал-
на заштита со својство на собор на Собранието на 
СРМ од редот на давателите на услугите. 

Во Скопје, на ден 13. II. 1975 година — бр. 
178/1. 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

Членови: 
1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. М-р Славко Телевски, с. р. 

88. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за заеднички резерви на основ-
ните организации на здружениот труд од областа 
на здравството, Собранието на Републичкиот фонд 
за заеднички резерви на основните организации на 
здружениот труд од областа на здравството, на сво-
јата седница одржана на 26 февруари 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО, ПО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1974 ГОДИНА 

I. 
Стапката за пресретнување и уплатување на 

средствата во Републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви на основните организации на здружениот 
труд од областа на здравството (Фонд), по заврш-
ните сметки за 1974 година изнесува 3% од остато-
кот на доходот. 

II. 
Средствата на фондот од претходната точка се 

уплатуваат во рок од 30 дена по усвојувањето на 
завршната сметка, 
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III. 
Оваа одлука да се објави во „Службен весник 

на СРМ". 
IV. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. I.' 1975 година. 

Број 3 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател на Собранието 

на Фондот, 
Прим. д-р Василие Давидовски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за одр-
жување на премерот и катастарот на земјиштето, 
објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/75, се 
поткраднала грешка поради кое се дава 

ИСПРАВКА 
на Правилникот за одржување на премерот и 

катастарот на земјиштето 
По ставот 2 на членот 21 треба да стои 

„Член 22". 
Од Редакцијата 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 
107. 

Врз основа на член 9 од Законот за самоу-
правните интересни заедници за здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 43 точка 6 од Статутот, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, на седницата одр-
жана на 31 јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

I. 
Се утврдува финансискиот план на приходите 

и расходите на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на работниците за 1975 го-
дина кој содржи: 
1. Задолжителни видови на здравстве-

на заштита 
— вкупно приходи 
— вкупно издвојување 
— прихрди по издвојување 
— вкупно расходи 

2. Несреќа на работа и заболување од 
професионални болести 
— вкупно приходи 
— вкупно издвојување 
— приходи по издвојување 
— вкупно расходи 

во динари 
24.127.358 

965.097 
23.162.261 
23.162.261 

2.068.840 
82.755 

1.986.085 
1.986.085 

3. Права од здравствената заштита над 
задолжителните видови здравствена 
заштита и други права 
— вкупно приходи 21.655.754 
— вкупно издвојување 866.230 
— приходи по издвојување 20.789.524 
— вкупно расходи 20.789.524 

1. Вкупно за сите права 
— вкупно приходи 47.851.952 
— вкупно издвојување 1.914.082 
— приходи по издвојување 45.937.870 
— вкупно расходи 45.937.870 

И. 
Средствата (приходите и расходите) искажани 

во табелите на финансискиот план претставуваат 
составен дел на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 
1975 година. 

' Бр. 02-802 
31 јануари 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, с. р. 

108. 
Врз основа на член 101 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/71) и член 43 од Статутот, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, на својата седница 
одржана на 31 јануари 1975 година, донесе 
I 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
И ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИ-

ВАТЕЛИ НА СТРАНСКИ ПЕНЗИИ 

Посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство се определува во височина од 
15% од нето личниот доход на осигуреникот, од-
носно од личниот доход на осигуреник со сродни и 
исти квалификации, доколку не примил личен до-
ход пред заминување во странство. 

I I 
Придонесот за здравствено осигурување за 

странски пензионери, неосигурени по конвенции или 
по друг основ, се определува во височина од 
9,875% од износот на месечната пензија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 02-805 
31 јануари 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, с. р. 

109. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), Собранието на Заедницата, на сво-
јата седница одржана на 31 јануари 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНА РЕЗЕРВА ЗА 1975 ГОДИНА 

Стапката за задолжителна резерва на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Охрид се 
утврдува на 5% од вкупните приходи на Заедни-
цата што ќе се остварат во 1975 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 02-807 
31 јануари 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, с. р. 

НО. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 200 од Статутот, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото (осигурување — Охрид, на својата седница 
одржана на 31 јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛЕН РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1975 ГОДИНА 

Стапката за задолжителен резервен фонд на 
средствата за здравствено осигурување на работ-
ниците — Охрид се утврдува на 40/о од вкупните 
приходи на Заедницата што ќе се остварат во 1975 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 02-803 
31 јануари 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, с. р. 

111. 
Врз основа на член 9 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата одржана на 31 јануари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

Се утврдува финансискиот план на здравстве-
ното осигурување на земјоделците за 1975 година 
кој содржи: 

I. П Р И Х О Д И 
Во динари 

1. За задолжителни видови здравствена 
заштита 600.000 

2. За самостојно утврдени права 310.000 
ВКУПНО ПРИХОДИ 910.000 

3. Издвојување за резерва 5% — 45.500 
4. Приходи по издвојување 864.500 

II. Р А С Х О Д И 
1. За здравствена заштита 
2. За други трошоци и надоместоци 

ВКУПНО РАСХОДИ 

618.670 
245.830 
864.500 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 02-806 
31 јануари 1975 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, с. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СВЕТИ НИКОЛЕ 
112. 

Врз основа на член 104 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 25 точка 9 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Свети Николе, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 27 де-
кември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТ-
ВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА 

ЗА 11975 ГОДИНА 

За обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидност во извршувањето на 
обврските спрема осигурениците, здравствените ра-
ботни организации и другите организации на кои 
им се доверува спроведување на здравственото 
осигурување, Заедницата на здравственото осигу-
рување од фондот на работниците ќе издвојува 
средства во резервен фонд. 

И 
Задолжителната резерва во 1975 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи на Заедницата на здравственото оси-
гурување по стапка од 30/о. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-391 
6 декември 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

113. 
Врз основа на член 25 точка 8 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Свети Николе, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 27 декември 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за 
здравствено осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос, осигурени при Заедница-
та на здравственото осигурување — Свети Ни-
коле за 1975 година. 

II 
Обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување определени со Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението ќе пла-
ќаат придонес за здравственото осигурување во 
постојан месечен износ и тоа: 
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1. За лицата на доброволна практика (волон-
тери) што не примаат личен доход, ако работат 
со полно работно време (член 13 став 1 точка 6 
од Законот) — 60,00 динари; 

2. за учениците во стопанството односно уче -
ниците на училиштата за квалификувани работ-
ници за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, 
училиштето или кај приватниот работодавец (член 
13 став 1 точка 7 од Законот) — 30,00 динари: 

3. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции, кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, лицата кои учествуваат во организи-
рани работни акции ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на 
предвојничка обука — логорување и лицата -
припадници на територијалните единици, лицата 
припадници на цивилната заштита за време на 
изведувањето на задачите на територијалната од-
брана (член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) 
— 30,00 динари; 

4. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — 50,00 
динари; 

5. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, лицата кои 
учествуваат на младински работни акции кои по 
прописите за инвалидско осигурување се осигуре-
ни за сите случаи на инвалидност, лицата кои 
учествуваат во организирани работни акции, ли-
пата кои се наоѓаат на предвојничка обука, лица-
та кои се наоѓаат на извршување задачи на тери-
торијална одбрана или на цивилна заштита и за 
припадниците на доброволните организации на 
противпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1 
до 5 и точка 8 од Законот) — 50,00 динари; 

III 
Посебен придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што жи-
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена заштита кај странскиот носител 
на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите 
осигуреници — работници вработени кај стран-
скиот работодавец во постојан месечен износ за 
секој осигурен член на семејството при Заедни-
цата во месечен износ од 60,00 динари. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, ќе се применува од 1. јануари 1975 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-391 
6. декември 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

ИСПРАВКА 
на Општествениот договор за изменување и 
дополнување на Општествениот договор за 
развој на електроенергетиката во Соција-
листичка Република Македонија за перио-
дот до 1975 година („Службен весник на 

СРМ" бр. 3/75) 

Во Општествениот договор за изменување и до-
полнување на Општествениот договор за развој 
на електроенергетиката во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот до 1975 година, се 
вршат следните исправки на потписите на дого-
ворот, и тоа: 

— во точката под 1 наместо „Џоџа Николов" 
треба да стои „Џоџа Николовски", и 

— во точката под 2 наместо „Драган Захариев" 
треба да стои-,.Драган Захариевски". 

Од Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
Скопје, бр. 12-2882/1-74 од 18. II. 1975 година. 

КОНКУРСИ 
Советот на Економскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници (во сите звања) по пред-
метите : 
— Економика и организација на индустриските 

претпријатија 
— Основи на книговодството 
— Монетарна теорија и политика 

за избор на асистенти по предметите: 
— Група предмети по финансии 
— Економска географија 
— Теорија на стопанскиот развиток 

Условите за избор се регулирани со членовите 269, 
271, 272 и 275 од Статутот на работната организа-
ција на Економскиот факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот рѓа 
факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Конкурсната комисија на ООЗТ Клиника за 
пулмоалергологија при Медицинскиот факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на ООЗТ Клиника за пулмо-

алергологија 1 
2. Шеф на Единицата за процена на рес-

пиратор^ функција 1 
3. Шеф на Единицата за бронхална ендо-

скопија 1 
4. Шеф на Единицата за респираторна ин-

тензивна нега 1 
5. Главна медицинска сестра 1 
6. Одговорни медицински сестри 2 
7. Лекари приправници 2 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, пријавените кандидати треба да ги ис-
полнуваат и посебните услови предвидени со Само-
управната спогодба за начелата, основите, крите-
риумите и процедурата на кадровската политика 
на Медицинскиот факултет во услови на отворена 
систематизација. 

Под точка 1 — да е професор по интерна ме-
дицина при Медицинскиот факултет со диферен-
цирано познавање од областа на пулмоалергологи-
јата. 

Под точка 2, 3 и 4 — да е асистент или доцент 
по интерна медицина со диференцирано познава-
ње од областа на пулмоалергологијата. 

Под точка 5 и 6 — да има средна стручна под-
готовка и најмалку 10 години работно искуство со 
болни од областа на пулмоалергологијата. 

Под точка 7 — да има завршено медицински 
факултет, задолжителен лекарски стаж и регули-
рана воена обврска. 
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Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до административната служба на ООЗТ Пул-
моалергологија, со назначување за конкурсната ко-
мисија. (35) 

Конкурсната комисија при ООЗТ за превоз на 
патници и стока во земјата и странство „ОРЕЛ" 
— Радовиш, врз основа на член 66 од статутот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место ди-
ректор 
Услови: 

Покрај општите услови предвидени со ЗМРО, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да е дипломиран правник со 3 (три) години 
работно искуство; 

— да е дипломиран економист со 3 (три) години 
работно искуство; 

— да е дипломиран сообраќаен инженер со 3 
(три) години работно искуство; 

— да е правник со 5 (пет) години работно ис-
куство; 

— да е економист со 5 (пет) години работно ис-
куство ; 

— да е сообраќаен инженер со 5 (пет) години 
работно искуство; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
да има организаторска способност за раководење. 

Покрај молбата кандидатите треба да ги до-
стават и следните документи: диплома, потврда за 
работно искуство, уверение за државјанство, уве-
рение дека не е осудуван и не е под истрага и др., 
потребни за доказ. 

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена по објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите заедно со документите да се доставу-
ваат до конкурсната комисија на ООЗТ „ОРЕЛ" -
Радовиш. 

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги земе предвид. 

Личен доход според Правилникот за распредел-
ба на личните доходи. (32) 

Конкурсната комисија при Органот на управата 
^ на Собранието на општината Македонски Брод 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за пополнување на следното работно место: 
1. ЕДЕН ИНСПЕКТОР И РЕФЕРЕНТ ПО ШУ-

МАРСТВО 
У С Л О В И : 

Кандидатите, покрај општите услови предвиде-
ни со Законот за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

— да имаат завршено шумарски факултет, и 
— да ја имаат регулирано воената обврска во 

ЈНА. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Одделението за општа управа и собра-
ниски работи — за конкурсна комисија — Маке-
донски Брод. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (33) 

Конкурсната комисија на ООЗТ Клиника за 
гастроентерохепатолегија при Медицинскиот фа-
култет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на ООЗТ Клиника за гастро-

ентерохепатологија 1 
2. Шеф на Единицата за ендоскопски лабо-

раториуми 1 
3. Шеф на Единицата за интензивна гас-

троентеролошка нега реанимација и родисцит 1 
4. Главна сестра 1 
5. Одговорна сестра за Ендоскопски лабо-

раториум 1 
6. Лекар специјалист интернист 1 
7. Лекари приправници 2 
8. Медицински сестри приправници 2 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, пријавените кандидати треба да ги ис-
полнуваат и посебните услови предвидени со Са-
моуправната спогодба за начелата, основите, крите-
риумите и процедурата на кадровската политика 
на Медицинскиот фарсултет во услови на отворена 
систематизациј а. 

Под точка 1 — да е редовен професор по ин-
терна медицина при Медицинскиот факултет и со 
диференцирано познавање од областа на гастро-
ентерохепатологиј ата. 

Под точка 2 и 3 — да е асистент или доцент 
по интерна медицина со диференцирано познавање 
од областа на гастроентерохепатологијата. 

Под точка 4 и 5 — да е со виша медицинска 
стручна подготовка и најмалку 15 години работно 
искуство со болни од областа на гастроентерохепа-
тологијата. 

Под точка 6 — да има специјалистички испит 
по интерна медицина или проведено над три годи-
ни на специјализација по интерна медицина. 

Под точка 7 — да има завршено медицински 
факултет, регулирана воена обврска и задолжи-
телен лекарски стаж. 

Под точка 8 — да има завршено средно меди-
цинско училиште за медицински сестри. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. (34) 

Врз основа на член 31 од Статутот на ООЗТ 
Клиника за очни болести при Медицинскиот фа-
култет во Скопје, Советот на Клиниката, на сво-
јата седница одржана на 25. II. 1975 година, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. два лекари специјалисти офталмолози и 
2. еден лекар специјалист анестезиолог или на спе-

цијализација. 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Самоуправната спогодба за наче-
лата, основите, критериумите и процедурата на 
кадровската политика на Медицинскиот факултет 
во услови на отворена систематизација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до архивата на Клиниката. (38) 
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Врз основа на член 31 од Статутот на ООЗТ 
Клиника за очни болести при Медицинскиот фа-
култет во Скопје, Срветот на Клиниката на сво-
јата седница, одржана на 21. XI. 1974 година, до-
несе одлука бр. 1216 да се 

р а с п и ш е 

К О Н К У Р С 

за прием на двајца лекари на специ-
јализација по очни болести 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат завршен медицински факултет со 
потврда за среден успех во студиите над осум; 

— да не е постар од 28 години; 
— да ја регулирал воената обврска (за мажи); 
— да го завршил задолжителниот лекарски 

стаж и положил стручен испит; 
— да се служи со стручна литература на еден 

од светските јазици; 
— да покажува склоност и интерес за научно-

истражувачка работа; 
— да има морално-политички и етички квали-

тети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Молбата со потребните документи да се доста-

ват до архивата на Клиниката. (39) 

Советите на ООЗТ — Земјоделски оддел и Шу-
марски оддел во работната организација Земјодел-
ско-шумарски факултет во 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 : 

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

редовен професор по предметот Овчарство; 
2. По еден наставник во звањето доцент по 

предметите: 
— Генетика со основи на биологијата, 
— Фитопатологија; 
3. Еден хонорарен наставник во сите звања по 

предметот Пчеларство; 
4. Реизбор на асистенти по предметите: 
— Обработка и познавање на тутунската су-

ровина, 
— Специјално овоштарство, и 
— Ботаника. 
ООЗТ — Шумарски оддел 
1. Реизбор на асистенти по предметите: 
— Економика на шумско-стопанските органи-

зации, 
— Ерозија и уредување на порои, 
— Уредување на шумите. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло--

вите пропишани со Законот за високото образо-
вание на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до деканатот на РО 
Земјоделско-шумарски факултет — ООЗТ — Зем-
јоделски оддел и ООЗТ — Шумарски оддел ЕО 
Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
воена обврска, список на стручни и научни тру-
дови 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 земат 
предвид при разгледувањето. (40) 

Конкурсната комисија за именување директор 
на финансискиот сектор во работната организација 
,.СТРУШКА ТРГОВИЈА" - Струга, врз основа на 
одлуката на централниот работнички совет од 3. 
III. 1975 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на финансискиот сектор 
УСЛОВИ: 

1. Економски факултет (комерцијален смер) 
со над 4 години работно искуство; 

2. Виша стручна спрема (економски смер) со 
над 6 години работно искуство; 

3. Да не е осудуван за кривично дело согласно 
Законот; 

4. Да не му е со судска одлука забрането вр-
шење на должноста директор и да не е под ис-
трага; 

5. Да поседува морално-политички квалитети и 
да е добар стручњак за финансиската и книговод-
ствената проблематика; 

6. Да има смисла за развој на самоуправните 
односи и создавање на меѓучовечки односи во ра-
ботната организација. 
ДОКАЗИ: 

а) Диплома или свидетелство за стручната спре-
ма и работното искуство (точка 1 и 2); 

б) Уверение (точка 3 и 4); 
в) Доказ (точка 5); 
г) Куса биографија за движењето во службата; 
д) Лекарско уверение кое не може да биде по-

старо од 6 месеци. 
Некомплетираните и неблаговремено поднесе-

ните молби нема да се примаат. 
Молбите со комплетираните документи се до-

ставуваат до Конкурсната комисија. 
Стан не е обезбеден. 
Личниот доход според Самоуправната спо-

годба. 
Конкурсот ќе биде отворен 20 дена. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе би-

дат известени најдоцна во рок од 8 дена од денот 
на донесената одлука за извршениот избор. (41) 

Врз основа на одлуката на работничкиот совет 
на ООЗТ за производство на автогалацтерија и 
алати „Херој Тоза Драговиќ" — Охрид, донесена 
на ден 4. XII. 1974 година согласно член 61 од За-
конот за изградба на инвестициони - објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 35/73) и член 4 и 
5 од Правилникот за начинот и постапката за от-
стапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/74), избраната 
комисија за спроведување на постапката 

о б ј а в у в а 
О Г Л А С 

за прибирање на понуди за изградба на 30 (трие-
сет) станови во колективна станбена зграда (20'дво-
собни, 5 трособни и 5 едноиполсобни станови) по 
системот „клуч на рака". 
1. Предмет за отстапување на изградба и изведу-

вање се следните работи: градежни, градежно-
занаетчиски и инсталатерски работи на објектот 
— станбена зграда. 

2. Работите ќе се изведуваат во Охрид, на ул. 
„7-ми Ноември" бб. 

3. Видови на работи: сите градежни, градежио-
занаетчиски, инсталатерски застапени во вооби-
чаена градба. 

4. Изведувањето да го нуди по системот „клуч на 
рака". 

Избраниот изведувач има право да вклучува во 
извршувањето на работите и свои кооперанти за 
поедини занаетчиски, инсталатерски работи, спо-
ред условите кои ќе се определат со договорот. 
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Заради оцена на подобноста на изведувачот секој 
од понудувачите должен е во својата понуда да ги 
наведе и следните податоци: 

5. Цена на изведувањето на објектот (со цела 
по м2) и вкупниот износ за објектот. 

6. Рок на изведување во календарски денови. 
7. Збирна рекапитулација на цените на објек-

тот на сите градежни и градежно-занаетчиски ра-
боти за комплетна изградба на објектот и истите да 
се средени табеларно и прегледно, по врстата на 
работите. 

8. Предлог-начин за утврдување покачувањето 
на договорните цени во текот на градењето, зара-
ди можноста од евентуално поскапување на мате-
ријалите и работната рака. 

9. Фирма на понудувачот. 
10. Податоци за стручен кадар. 
11. Податоци за техничка опременост. 
12. Доказ на подносителот на понудата дека е 

регистриран за изведување на работите. 
13. Податоци за поважни објекти на кои пону-

дувачот досега учествувал. 
При утврдување на подобноста ќе се цени: 

— вредноста на понудата, 
— можност за зачувување на рокот, 
— искуство во изградба на исти или слични 

објекти. 
Пријавите на конкурсот се поднесуваат на 

адреса: ООЗТ за производство на автогалантерија 
и алати „Херој Тоза Драговиќ" — Охрид, — служ-
ба за развој, со ознака „Оглас за прибирање на по-
нуди". 

Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Разгледувањето на понудите ќе се изврши во 
рок од 5 дена по истекот на рокот за поднесување 
на понудите. 

Пријавите што не ги исполнуваат условите и 
оние што ќе бидат доставени по рокот нема да 
бидат разгледувани. 

Заинтересираните понудувачи подробни ин-
формации околу вредноста и условите за градење 
ќе добијат во рокот за поднесување на пријавите, 
кај пом. директорот за развој при Основната орга-
низација. 

Одлуката на кој изведувач е прифатена пону-
дата ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот 
кога истекол рокот за поднесување на понудите, 
а работните организации ќе бидат известени за ис-
тото. 

Во се друго ќе се постапи спопед Правилникот. 
(43) 
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