
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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491. 
Врз основа на член 17, став 1 од Законот за 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), а во врска со член 1 од Законот за обврски-
те на Социјалистичка Република Македонија во 
изградбата на Хидромелиоративниот систем „Стре-
жево" („Службен весник на СРМ" бр. 35/78), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КРЕДИТНИ СРЕДСТВА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГ-
РАМИ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ХИДРОМЕЛИО-

РАТИВНИ СИСТЕМИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. — Кредитните средства во износ од 1.000.000 
долари наменети, според Договорот за заем — ма-
кедонски проект за наводнување „Стрежево", за 
изработка на три инвест,ициони програми за раз-
вој на земјените и водените ресурси на Скопско 
Поле, Гевгелиско Поле и Пепелишко Поле, се рас-
пределуваат на работните организации и тоа: 

1. Работна 
панство-

2. Работна 
панство-
лија 

3. Работна 
панство-
готино 

4. Работна 
тирање 
проект" 

организација „Водосто-
Вардар" — Скопје 

организација „Водосто-
-Повардарје" — Гевге-

организација „Водосто-
-Пепелишко Поле" — Не-

организација за проек-
„Водостопанство-Мелио-
— Скопје 

450.000?; 

310.000?; 

170.000? и 

70.0001. 

2. Работните организации од точка 1 на оваа 
одлука, со Стопанската банка — Здружена банка 
— Скопје ќе склучат договор за кредит за корис-
тење на средствата под истите услови кои важат за 
користење на кредитот од Меѓународната банка за 
обнова и развој. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-2245/1 
3 декември 1979 година 

Скопје 

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

- Скопје за 1979 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 7/78), во точка 1, износот „120.000,00" се 
заменува со износот: „130.000.000". 

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

Бр. 23-2190/1 
15 ноември 1979 година 

Скопје 

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

493. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РАБОТНА-
ТА ОРГАНИЗАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА -ФИЛМ" -

СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Работничкиот совет на Работната орга-
низација „Македонија-филм" во Скопје, поради ис-
тек на мандатот на: 

— Стефан Костовски, 
— Кемал Мусли и 
— Коста Гацев. 
II. За членови на Работничкиот совет на Ра-

ботната организација „Македонија филм" во Скоп-
је, со мандат од две години, се именуваат: 

1. Даница Трај кова, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

2. Најден Настев, советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи и 

3. Божо Стефановски, стручен соработник во 
Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз. 

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

492. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 16 од Законот за извршување 
на Републичкиот буџет за 1979 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 43/78), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИКАТА НА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИ-
ЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГА-

НИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на висината и 
динамиката на користење на средствата за компен-
зација на Железничката транспортна организација 

Бр. 17-2110/1 
7 ноември 1979 година 

Скопје 

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

494. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи Васил Панов, вице 
конзул во генералниот конзулат на СФРЈ во То-
ронто — Канада. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-2111/1 
7 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

495. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУ-

НАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за меѓународни односи Наум 
Начевски, поради заминување на друга должност, 
сметано од 1. 11. 1979 година. 

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

Бр. 17-2112/1 
7 ноември 1979 година 

Скопје 

496. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за законодавство и организа-
ција Никола Коневски, поради заминување на дру-
га должност, сметано од 1. 7. 1979 година. 

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

Бр. 17-2113/1 
7 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

497. 
Врз основа на член 3 став 5 од Законот за вр-

шење на занаетчиска дејност со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/74), републичкиот секретар за ин-
дустрија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТО-

ПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕТААТ 
КАКО ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Наредбата за стопански дејности што се 
сметаат како занаетчиски дејности („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/74), во делот производство и 

поправката на разновидни производи, на крајот се 
додава: 158 а) поправка на ладилници за моторни 
возила, 158 б) поправка на таксиметри — тахо-
г р а ф ^ 

2. Во делот градежно занаетчиство на крајот 
се додава: 177 а) армирачка. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1865/1 
21 ноември 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија, 
дипл. инж. Љубомир Коруноска с. р. 

498. 
Врз основа на член 10 од Законот за здравст-

вена заштита на животните („Службен весник на 
СРМ" бр. 30/77, 39/77 и 41/78), републичкиот секре-
тар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ МЕРКИ ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИТЕ ВО ВРСКА СО 
ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

I 
Во поплавените подрачја задолжително да се 

закопаат или фрлат во јама — гробница мршите од 
сите удавени и пцовисани домашни животни (жи-
вотни) и спроведе дезинфекција на превозните 
средства и алатите што служеле при транспортот и 
закопувањето на мршите, како и на лицата што ја 
извршиле оваа работа. 

II 
Во сите поплавени земјоделски организации на 

здружениот труд и населени места во што покус 
рок да се изврши заштитна вакцинација против 
антраксот на сите говеда, овци и коњи, до колку 
не се вакцинирани годинава. Таа мерка ќе се спро-
веде и над овците што на поплавените терени доа-
ѓаат од летните пасишта. 

III 
Во сите поплавени земјоделски организации на 

здружениот труд и 'населени места во што покус 
рок да се изврши заштитна вакцинација против 
шушкавецот на сите говеда помлади од 6 години 
до колку не се вакцинирани превентивно годинава. 

IV 
Во сите поплавени земјоделски организации на 

здружениот труд и населени места да се ,врши тре-
тирање против метилавоста, белодробната и желу-
дечно-цревната стронгилоза според упатството на 
производителот на средствата што ќе се употребу-
ваат против овие паразитни болести. 

V 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на ветеринарството ќе определи во кои 
организации на здружениот труд и населени места 
ќе се спроведат мерките од точка II, III и IV од 
оваа наредба. 

VI 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на ветеринарството и ветеринарната ор-
ганизација на здружениот труд во општината, во 
соработка со санитарната инспекција, здравствени-
те организации на здружениот труд, комунални-
те и другите заинтересирани организации на здру-
жениот труд ќе настојуваат за животните да се 
обезбеди чиста односно хлорирана вода. 

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

19 декември 1979 
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VII 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на ветеринарството и ветеринарната орга-
низација на здружениот труд во општината ќе 
обезбедат брзо откривање на заразни болести ка ј 
животните на поплавените подрачја и ќе ги презе-
маат сите пропишани противепизоотски мерки во 
случај на појава на заразна болест кај животните 

VIII 
Се задолжуваат ветеринарните организации на 

здружениот труд и ветеринарните служби на зем-
јоделските организации на здружениот труд да 
обезбедуваат секојдневна здравствена заштита на 
животните од поплавените земјоделски организа-
ции на здружениот труд и населени места. 

IX 
Се забранува употреба и продажба на сите 

прехранбени производи од животинско потекло што 
биле поплавени. Од тоа се исклучуваат прехран-
бените производи затворени во непропустлива ам-
балажа, низ која не навлегла вода и кои се ис-
правни за употреба. 

X 
Сите поплавени кланици, млекарници и прос-

тории за чување, продажба, обработка и преработ-
ка на месо и млеко односно месни и млечни про-
изводи можат да се пуштат во работа само по 
темелно чистење и дезинфекција и претходно одо-
брување од општинскиот ветеринарен инспектор. 

XI 
По повлекувањето на водата од објектите за 

сместување на животни, тие треба добро механич-
ки да се исчистат и дезинфицираат со хлорна вар 
или друго погодно дезинфекционо средство. 

XII 
Се задолжуваат сите ветеринарни инспектори 

и ветеринарните стручњаци на ветеринарните ста-
ници и ветеринарните -служби на земјоделските ор-
ганизации и другите организации на здружениот 
труд да вршат ветеринарно-просветна дејност ме-
ѓу населението во врска со поплавата и опасноста 
за здравјето на животните, користејќи ги сите на-
чини и средства за таа цел. 

XIII 
Евентуалните појави на заразни болести ка ј 

животните во поплавените подрачја по најбрз пат 
да се соопштуваат до Републичката управа за ве-
теринарна служба. 

XIV 
Во рок од 3 дена по завршувањето на вакцина-

пијата од точките II и Ш од оваа наредба, вете-
ринарните организации на здружениот труд и ве-
теринарните служби на земјоделските и другите 
организации на здружениот труд се должни да 
достават извештај до општинскиот ветеринарен 
инспектор, а во рок од 5 дена по завршувањето на 
вакцинацијата општинскиот ветеринарен инспек-
тор е должен да достави извештај до Републичката 
управа за ветеринарна служба. 

Податоците за третираните животни од точка 
IV на оваа наредба ќе се доставуваат месечно со 
месечните извештаи. 

XV 
Оваа наредба влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 11-2085 
21 ноември 1979 година 

Скопје 
Заменик републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

инж. Никола Петровски, с. р. 

499. 
Врз основа на член 25 од Законот за основното 

воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) и член 25 од За-
конот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републич-
киот педагошки совет, на XXV-та седница, одржа-
на на 28 септември 1979 година, донесе 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА УЧЕНИЧКИТЕ ОДМОРИ 

Член 1 
Учебната година во основните училишта и во 

организациите на здружениот труд за средно об-
разование почнува на 1 септември, а завршува на 
31 август следната година. 

Член 2 
Учебната година во основните училишта и во 

организациите на здружениот труд за средно об-
разование опфаќа: учебна работна година, зимски 
и летен училишен распуст. 

Член 3 
Наставата во основните училишта и во орга-

низациите на здружениот труд за средно образова-
ние почнува на 1 септември, а завршува 

— за учениците во основните училишта и за 
учениците во организациите на здружениот труд 
за средно образование на 10 јуни, освен за учени-
ците од завршната година на организациите на 
здружен труд за средно образование за кои нас-
тавата завршува на 20 мај. 

Член 4 
Зимскиот одмор за учениците од основните учи-

лишта и учениците од организациите на здруже-
ниот труд за средно образование се користи во 
траење од 15 дена. 

Член 5 
Зимскиот одмор за учениците се организира и 

се користи во времето од 10 јануари до 20 фев-
руари. 

Член 6 
Времето за користење на зимскиот одмор на 

учениците го определува собранието на општината 
единствено за сите основни училишта и организа-
ции на здружен труд за средно образование на 
своето подрачје. 

Член 7 
Летниот распуст на учениците од основните 

училишта и учениците на организациите на здру-
жениот труд за средно образование трае од 11 јуни 
до 31 август. 

Член 8 
Овој календар влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 03-97/1 
19 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот педагошки совет, 
Бранко Петровски, с. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
500. 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во соборите /на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги прими изборните 
акти од Општинската изборна комисија на град 
Скопје и Општинската изборна комисија — Кава-
дарци за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на СР Македонија, истите ги разгледа и во 
смисла на член 68 во врска со член 47 став 2 од 
Законот за избор на делегати во соборите на Соб-
ранието на СР Македонија, на Соборот на општи-
ните ма Собранието на СРМ го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 

ГРАД СКОПЈЕ И ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

I. Соборот на општините на Собранието на СР 
Македонија, на својата седница од 25 септември 
1979 година, утврди дека: 

а) на професор д-р Васил Гривчев, делегат на 
изборната единица — град Скопје, му престана ман-
датот на делегат во Соборот на општините со де-
нот на изборот за судија на Уставниот суд на Ју-
гославија поради неспоивост на функцијата суди-
ја на Уставниот суд со делегатската функција, и 

б) со смртта на делегатот Јанаки Мицев во Со-
борот на општините останува непополнето едно де-
легатско место од изборната единица — општина 
Кавадарци. 

II. Врз основа на член 15 и 68, а во врска со 
член 52 од Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, претседателот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија распиша до-
полнителни избори за делегати во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ под број 48-2491 
од 8 октомври 1979 година, објавено во „Службен 
весник на СРМ" број 30 од 10 октомври 1979 го-
дина. 

На заедничката седница на сите три собори на 
Собранието на град Скопје и на заедничката сед-
ница на сите три собори на Собранието на општи-
на Кавадарци, на 27. 11. 1979 година се изврши из-
бор на делегати во Соборот на "општините на Соб-
ранието на СРМ и тоа за кандидатите чија канди-
датура била огласена од Општинската изборна ко-
мисија на град Скопје и Општинската изборна ко-
мисија — Кавадарци. 

III. Со спроведувањето на дополнителните из-
бори за избор на делегати во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, под грижата на Ре-
публичката изборна комисија, раководеа општин-
ските изборни комисии на град Скопје и Кавадар-
ци, именувани од страна на оваа комисија со реше-
ние број 49-5 од б февруари 1978 година, објавено 
во „Службен весник на СРМ" број 5/78 година. 

IV. Резултатите од изборот на делегатите во Со-
борот на општините на Собранието на СРМ ги 
утврдија општинските изборни комисии на град 
Скопје и Кавадарци на начин утврден со член 68, 
а во врска со членовите 44 и 45 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
СРМ. 

V. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
делегатите во овој собор и не најде неправилности 
што би имале битно влијание на резултатот од из-
борите. 

VI. Резултатот од изборот на делегатите во Со-
борот на општините на Собранието на СРМ во де-
легатските единици на град Скопје и општина Ка-
вадарци е следниот: 

а) во делегатската единица — град Скопје од 
180 делегати во трите собори на Собранието на град 
Скопје гласале вкупно 120 делегати за кандида-
тот Борис Атанасовски од Скопје. 

Неважечки гласачки ливчиња во оваа изборна 
единица има 1; 

б) во делегатската единица — општина Кава-
дарци од 127 делегати во трите собори на Собра-
нието на општината гласале вкупно 84 делегати за 
кандидатот Милан Камчев од Кавадарци. 

Неважечки гласачки ливчиња во оваа изборна 
единица има 4. 

За делегати на Соборот на општините на Соб-
ранието на СРМ се избрани: 

1) Борис Атанасовски, град Скопје и 
2) Милан Камчев, општина Кавадарци, 

кои добиле мнозинство од гласовите на сите де-
легати во соборите на Собранието на град Скопје, 
однооно на Собранието на општина Кавадарци. 

VII. На избраните делегати во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ, општинските из-
борни комисии на град Скопје и Кавадарци, во 
смисла на член 68 во врска со член 46 од Зако-
нот, им издаде уверение дека се избрани за деле-
гати. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се дос-
тавуваат изборните акти кои се однесуваат на из-
борот на делегатите во Соборот на општините на 
Собранието на СРМ од делегатските единици град 
Скопје и општина Кавадарци. 

Бр. 24-7 
6 декември 1979 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател 

Данчо Стојчески, с. р. Стојче Поповски, с. р. 

Членови: 
1. Никола Конески, с. р. 
2. м-р Славко Гелевски, с. р. 
3. Живко Атанасовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

- РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

313. 
Брз основа на член 63 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата 
и на самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одржа-
на на 27 ноември 1979- година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА 
НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТ-

ВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Од обврската за уплата на пресметаниот при-

донес за Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата за ис-
платените лични доходи за месец декември 1979 
година се ослободуваат обврзниците од областа на: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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1. земјоделс-кото производство, 
2. преработката и конзервирањето на овошје и 

зеленчук, 
3. производството на шеќер, 
4. производството и облагородувањето на рум, 
5. производството на обоени метали, 
6. производството на феро-легури, 
7. производството на режана граѓа и плочи, 
8. производството на финални производи од 

дрво, 
9. производството и преработката на хартија, 

10. производството на стакло, 
11. производството на текстилна граѓа к ткае-

нини, 
12. производството на готови текстилни произ-

води, 
13. производството на железо и челик, 
14. производството на хемиски влакна и плас-

тични маси, 
15. производството на основни индустриски ор-

гански и неоргански хемикалии (додециа — бен-
зол, линиарЈен алкил бензол, монохлороцентна ки-
селина, хлор, натриум и хидрокСид и солна кисе-
лина), 

16. производството на синтетички детергенти, 
17. производството на хемикалии за земјоделст-

вото (инсектицид^, фунгициди и хербициди), 
18. производството на кожни обувки и галан-

терија, 
19. преработката на каучук. 

II 
Службата на општественото книговодство ќе се 

грижи за правилно спроведување на оваа одлука. 

III 
За висината на пресметаниот, а неуплатен при-

донес обврзниците од точка I на оваа одлука дол-
жни се писмено да ја известат Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 1146/8 
27 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

314. 
Врз основа на член 12 и 14, точка 5 од Зако-

нот за избор на делегации и делегати во собрани-
јата на самоуправните интересни заедници („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/78), Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 27 ноември 1979 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ДЕНОТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Се распишуваат избори за избор на делегат во 

Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата, во 
делегатската единица број 35 Републички завод за 
унапредување на домаќинството и Републички за-
вод за здравствена заштита, кои избираат, 1 деле-
гат како давател на услугите. 

II 
Изборите ќе се одржат во времето од 15 до 25 

јануари 1980 година. 

III 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

на изборните дејствија се определува 1 декември 
1979 година. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 1146/11 
27 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

315. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), член 23 став 1 точка 
4 и 9 од Статутот на Заедницата, а согласно член 1 
и 17 од Самоуправната спогодба за здружување на 
средствата за развој на творештвото и културните 
дејности од општ интерес за Републиката, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на 
културата на град Скопје на XIII-та седница одр-
жана на 5. XII. 1979 година, во согласност со соб-
ранијата на основните заедници на културата на 
општините Гази Баба, Карпош, Кисела, Вода, Чаир 
и Центар, на предлог на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И СТАПКИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ СО КОИ СЕ ФОРМИРААТ 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1980 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства на Са-
моуправната интересна заедница на културата на 
град Скопје и здружување на ниво на Републич-
ката заедница на културата за развој на творешт-
вото и културните дејности од општ интерес за Ре-
публиката. 

Член 2 
Приходите на Самоуправната интересна заед-

ница на културата на град Скопје се остваруваат 
преку основните заедници на културата на општи-
ните Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Центар и 
Чаир и тоа: 

1. за развој на културно-уметничкото творешт-
во и дејности од интерес за град Скопје што се 
здружуваат на ниво на СИЗ на културата на град 
Скопје, од следните извори и по следните стапки 
на придонеси: 

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд, по стапка од 0,80%; 

—. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,90%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,62%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност, по стапка од 2,500/о; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност, по стапка од 2,50%. 

2. За развој на културно-уметничкото творешт-
во и дејности од општ интерес за Републиката, што 
се здружуваат на ниво на Републичката заедница 
на културата, од следните извори и по следните 
стапки на придонеси: 

— придонес од доходот на организациите на 
здружен труд, по стапка од 0,36%; 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,20%. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во службеното гласило на Заедницата, 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-969 
5 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Предраг Кушевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

316. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", број 5/74) и член 204 
став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово („Службен весник на СРМ", број 12/77), 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Тетово, на сед-
ницата на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници и Соборот на делегатите — 
даватели на услугите, одржана на 27. 11. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1980 година се опре-
делува во височина од 7,50% од бруто личниот до-
ход и другите примања, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителни видо-
ви на здравствена заштита — од 2,70% и 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што Заедницата сама ги утврду-
ва - од 4,80%. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угости-

телска и друга дејност со средства за работа над 
кои постои право на сопственост и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат професионални дејности, должни се да пла-
ќаат придонес за здравствено осигурување по стап-
ка од 8%. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е основицата утврде-
на со Одлуката за определување основици за пре-
сметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствено осигурување на самостојните занаетчии и 
самостојните угостители („Службен весник на 
СРМ", број 5/75). 

Доколку со закон или акти на оваа заедница и 
Републичката заедница основицата за пресметува-
ње и плаќање на придонесот е определена во нето 
износ придонесот за здравственото осигурување се 
пресметува и плаќа по стапка од 10,75%. 

Пресметувањето на стапката според претходни-
от став се врши во случаите кога личните доходи 
се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство за работниците испратени 
на работа во странство од основните организации 
на здружениот труд (деташирани работници) се 
определува по стапка во височина од 20% од утвр-
дената основица што ја претставува: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матич,ната организација исплатен во годината 
што и претходи на годината во која работникот 
е испратен во странство; 

- за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година, како основица се зема 
исплатениот просечен нето личен доход во катего-
ризацијата што ја има деташираниот работник. 

Основиците од претходниот став во текот на 
годината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици се 
применуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната кога деташирањето е извршено според прет-
ходната година. 

Член 4 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува: 

а) 0,45% од доходот на основните организации 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации од областа на стопанството, вклучувајќи 
ги и организациите на здружениот труд регистри-
рани како установи распоредени во областите од 
01—11 од Одлуката за единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ" број 34/76). 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доходот; 

б) 0,45% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите од 12—13 и 14 
од Одлуката за единствената класификација на 
дејностите. 

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

Член 5 
Придонес за повреда на работа и заболување 

од 'професионални болести по стапка од 0,70% од 
нето основица ќе пресметуваат и плаќаат и обврз-
ниците на придонесот распоредени во областите 12, 
13 и 14 од Одлуката за утврдување на стопанските 
и вонстопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ", број 14/77). 

Член 6 
За пресметување и плаќање на придонесите за 

здравствено осигурување и за утврдување правата 
од здравственото осигурување на лицата вработени 
ка ј приватни работодавци, за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението не е 
утврдена основица за придонес, се утврдуваат след-
ните основици и тоа: 

1. за лицата вработени како неквалификувани 
работници — 2.280; 

2. за лицата вработени како полуквалификува-
ни работници — 2.600; 

3. за лицата вработени како квалификувани ра-
ботници — 3.000; 

4. за лицата вработени како висококвалифику-
вани работници — 3.500; 

5. за домашните помошнички — 2.500. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 0805-1444/7 
27 ноември 1979 година 

Тетово 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 
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317. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедни-
ци она здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ", број 5/74) и член 204 
став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, на седницата на Соборот на делегатите корис-
ници на услугите — работници и Соборот на деле-
гатите — даватели на услугите, одржана на 27. 11. 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Важноста на Одлуката за постојаните износи 

на придонесите на здравственото осигурување на 
одделни категории ос,игуреници, бр. 0805-1435/7 од 
15. 12. 1978 година („Службен весник на СРМ", 
број 1/79) се продолжува и за 1980 година. 

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

сувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Број 0805-1444/8 
27 ноември 1979 година 

Тетово 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

318. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 7 од Ста-

тутот на Основната заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување — Штип (во натамошниот 
текст: Основна заедница), Собранието на Основната 
заедница, на седницата одржана на 23 октомври 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕС-
ТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА -
ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО 
ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИ-

ВЕЕЊЕТО 

Член 1 
На инвалидите на трудот и децата инвалиди на 

осигуреници на кои не им е обезбедено бесплатно 
сместување и исхрана за времето додека професи-
оналната рехабилитација се врши во друго место 
(надвор од местото на постојаното живеење), а ќе 
може да (им се обезбеди постојан превоз од место-
то на живеењето до местото каде што се врши ре-
хабилитацијата, им припаѓа паушален надоместок. 

Член 2 
Паушалниот надоместок во случаите од член 1 

на оваа одлука изнесува 1.400,00 динари месечно. 
Член 3 

Инвалидите на трудот и децата — инвалиди на 
осигуреници кои живеат надвор од местото каде 
што се врши рехабилитацијата, а користат пре-
воз, имаат право на надоместок на трошоците за 
превоз. 

Надоместок на трошоците за превоз од прет-
ходниот став припаѓа само за деновите поминати 
на професионална рехабилитација. 

Член 4 
На инвалидите на трудот, на децата — инва-

лиди на осигуреници од член 3 им припаѓа дел од 
паушалниот надоместок во висина од 25% од из-
носот утврден во член 2 на оваа одлука. 

Член 5 
На инвалидите на трудот односно децата — ин-

валиди на осигуреници не им припаѓа паушален 
надоместок за ^оправданите отсуствувања од ре-
хабилитацијата, како и за времето поминато на го-
дишен одмор. Паушален надоместок не припаѓа и 
за времето поминато на стационарно лекување. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 08-6/7 
23 октомври 1979 година 

Штип 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, с. р. 

319. 
Врз основа на член 26 од Статутот на Основ-

ната заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување — Штип (во натамошниот текст: Основна 
заедница), Собранието на Основната заедница, на 
седницата одржана на 23 октомври 1979 година,' до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА НЕВРАБОТЕНИ ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И 

ДЕЦА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Заради создавање и унапредување на услови за 

вработување на невработени инвалиди на трудот 
и деца — инвалиди на осигуреници (во натамош-
ниот текст: инвалиди) кои според Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување и Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија при-
маат привремен надоместок, Основната заедница 
доделува неповратни средства на организациите на 
здружен труд и другите работни организации. 

Член 2 
Средства од претходниот член може да се до-

делуваат на организации на здружен труд и други 
работни организации во рамките на расположли-
вите средства предвидени со финансискиот план на 
Основната заедница за тековната година. 

Член 3 
Доделување на неоправдани средства се врши 

врз основа на писмено барање од организации на 
здружен труд и други работни организации. 

Барањето треба да содржи: 
— број на инвалидите што ќе бидат вработени 

на неопределено работно време; 
— опис на работите и работните задачи на кои 

ќе бидат вработени; 
— стручна оспособеност што е потребна за ра-

ботите и работните задачи на кои ќе бидат врабо-
тени. 

Член 4 
Приоритет во доделувањето на средства имаат 

организациите на здружен труд кои ќе вработат 
повеќе инвалиди. 

Член 5 
Висината на средствата по вработен инвалид 

може да изнесува најмногу 70.000 динари. 
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Член 6 
Доделувањето на средствата според оваа од-

лука ќе го врши Комисијата на Собранието на Ос-
новната заедница. 

Член 7 
За доделување средства се склучува писмен 

договор помеѓу Основната заедница и организаци-
јата на здружен труд. 

Договорот во име на Основната заедница го 
потпишува секретарот на Заедницата. 

Член 8 
Извршувањето на договорот го следи Стручната 

служба на Основната заедница. 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 08-6/6 
23 октомври 1979 година 

Штип 
Претседател, 

д-р Тихомир Милев, с. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 9 од 31. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 2 го запиша во судскиот регистар ос-
новањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Битола, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална за-
штита — Битола, со ц.о. 

Основна дејност: — подгрупа — 140235: 
— да ја утврдува политиката на развојот и 

управувањето на социјалната заштита; 
— да обезбедува средства за финансирање на 

социјалната заштита и за остварување правата на 
социјалната заштита утврдени со закон и само-
управните општи акти на Заедницата; 

— да учествува во финансирањето на изград-
бата, адаптацијата и опремувањето на организаци-
ите на здружен труд од областа на социјалната за-
штита во општината; 

— да утврдува услови и критериуми за финан-
сирање на дејностите во областа на социјалната 
заштита и за правата од социјалната заштита; 

— да врши и други работи утврдени со закон, 
општествен договор, самоуправна спогодба, со Ста-
тутот и другите општи акти на Заедницата. 

Одговорност во правниот промет: целосна од-
говорност. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Битола ја претставува 
претседателот на Собранието на Заедницата Живко 
Димовски. 

Законски застапник на Заедницата е секрета-
рот на Заедницата (член 52 од Статутот на Заед-
ницата) — Перо Ванчов Дерановски. 

Границите на овластувањата на законскиот за-
стапник на Заедницата се утврдени во Статутот 
на Заедницата. Во член 52 став 2 се наведени овла-
стувањата на законскиот застапник на Заедни-
цата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 9/79. (358) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 18 од 26. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 11 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинската 

самоуправна интересна заедница за управување и 
користење на пасишта и утрини — Битола со след-
ните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за управување и 
користење на пасишта и утрини — Битола, со ц.о. 

Основна дејност: 140219. Дејноста и задачите на 
Заедницата се определени според член 8 до член 14 
од Статутот на Заедницата. 

Одговорност во правниот промет: целосна од-
говорност. 

Општинската СИЗ за управување и користење 
на пасишта и утрини — Битола, ја претставува 
претседателот на Заедницата Аце Петровски. 

Законски застапник на Заедницата е секрета-
рот на стручната служба (според член 43, став 2, 
алинеја 1 од Статутот на Заедницата) дипл. инже-
нер Александар Неделковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 18/79. (359) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 23 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 16 го запиша во судскиот реги-
стар основањето и конституирањето на Општинска-
та самоуправна интересна заедница на физичката 
култура — Битола, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница на физичката 
култура — Битола, со ц.о. 

Основна дејност: 
— обезбедување материјална основа за извр-

шување на прифатените програми за дејност на 
организациите на здружен труд во областа на фи-
зичката култура чија дејност е од посебен инте-
рес за општината; 

— обезбедува реализирање на програмите на 
спортските организации што се од посебен интерес 
на општината; 

— програмира изградба на нови објекти и ре-
конструкција на постојаните во областа на физич-
ката култура; 

— создава услови за развој на масовност во 
физичката култура; 

— врши и други работи утврдени со закон, 
општествен договор, самоуправна спогодба, со Ста-
тутот и другите општи акти на Заедницата. 

Одговорност: целосна одговорност. 
Општинската СИЗ на физичката култура — 

Битола ја претставува претседателот на Собрание-
то на Заедницата — Никола Каранфиловски. 

Законски застапник на Заедницата е секрета-
рот на Заедницата (член 6 од Статутот на Заедни-
цата) — Благој Томе Христовски. 

Гаранциите на овластувањата на законскиот 
застапник на Заедницата се утврдени со Статутот 
на Заедницата. Во член 116 се наведени овластува-
њата на законскиот застапник на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 23/79. (360) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 26 од 30. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 19 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската 
СИЗ на културата — Демир Хисар, со следните 
податоци: Основање и конституирање на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на култура-
та — Демир Хисар, со ц.о. 

Основна дејност: 140233 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Одговорност во правниот промет: целосна одго-
ворност. 

Име на лицата о-властени за застапување: 
Александар Трајковски, претседател на СИЗ, Цвет-
ко Котевски, секретар на СИЗ, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 22/1979 година. (376) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1484 од 9. X. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-6-0-0-0 го запиша во судски-
от регистар престанокот — бришењето на Земјодел-
ската задруга „Иво Рибар Лола" со Џ.О. с. Рако-
тинци, Скопско, со следните податоци: Се запишува 
престанок — бришење на Земјоделската задруга 
,,Иво Рибар Лола" со Д.О. село Ракотинци, Скоп-
ско, поради здружување со ООЗТ ,,Агро Скопје" 
— Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ" бб, во состав 
на Земјоделеко-инду серискиот комбинат „Скопско 
Поле", Н.СОЛ.О. со ООЗТ - Скопје, ул. „Благоја 
Стефковски" бр. 140 — Маџари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1484/1979 година. (353) 

Окружниот стопански суд го Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1412/78 од 29. X. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-838-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса 
на Центарот за социјална работа, Ц.О. — Титов Ве-
лес, ул. „Маршал Тито" бр. 22, со следните пода-
тоци: Се запишува промената на досегашната по-
блиска адреса која во иднина ќе гласи: Центар за 
социјална работа — Титов Велес, Ц.О. — Титов 
Велес, ул. „Димитар Влахов" бб. 

Од Окружниот стопанск,и суд во Скопје, Фи. 
бр. 1412/78 од 29. XI. 1979 година. (354) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 13 од 29. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 6 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за воспитание и 
образование — Демир Хисар, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за воспитание и 
образование —Демир Хисар, со ц.о. 

Основна дејност: просветна. 
Одговорност во правниот промет: целосна од-

говорност. 
Лица овластени за застапување: Костовски 

Бошко, претседател на СИЗ, и Пејчиновски Алек-
сандар, секретар на СИЗ, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 13/79. (357) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 27 од 30.1.1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 20 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на СИЗ на фи-
зичката култура — Демир Хисар, со следните пода-
тоци: Основање и конституирање на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физичка-
та култура — Демир Хисар, со џ.о. 

Основна дејност: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на физичката култура. 

Одговорност: целосна одговорност. 
Име на лицата овластени за застапување: Дра-

гутин Михајловски, претседател на СИЗ, и Цветко 
Котевски, секретар на СИЗ, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 27/79. (362) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 11' од 31. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 4 го запиша во судскиот регистар осно-
вањето и конституирањето на Самоуправната инте-
ресна заедница на вработувањето — Крушево, со 
следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на вработувањето —- Крушево, 
со ц.о. 

Основна дејност: 140236 — самоуправна инте-
ресна заедница на вработувањето. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ на вработувањето — Крушево, од-
говара со сите свои средства. 

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Константин Ивановски претседател на Собранието 
на СИЗ на вработувањето, без ограничување, и Ни-
кола Ивановски, секретар на СИЗ на вработување-
то — Крушево, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 11/79. (363) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 12 од 1. П. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 5 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Самоуправната 
интересна заедница на становањето на општината 
Крушево, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на становањето на општината 
Крушево, со ц.о. 

Основна дејност: 140221 — самоуправна инте-
ресна заедница за домување. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ на становањето на општината 
Крушево одговара со сите свои средства. 

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Живко Талевски, претседател, и Горѓи Стојчески, 
секретар на СИЗ на становањето на општината 
Крушево, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 12/79. (364) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 20 од 31. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 13 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Самоуп-
равната интересна заедница на вработувањето — 
Ресен, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на вработувањето — Ресен, 
со ц.о. 

Основна дејност: 140236 — СИЗ во областа на 
вработувањето. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Заедницата за вработување одговара со 
сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Лам-
бе Пупалевски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 20/79. (370) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 10 од 29. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 3 го зашила во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за образо-
вание и наука — Крушево, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за образование и 
наука — Крушево, со ц.о. 

Основна дејност: 
1. да го планира и програмира развојот на 

образованието и воспитувањето што е во нејзина 
надлежност во согласност со општествените плано-
ви за развој на Општината Крушево; 

2. да го планира и програмира развојот на на-
учните дејности во склад со општествените пла-
нови за развој на општината; 

3. да обезбедува и создава материјални усло-
ви за развојот на образованието и научните деј-
ности; 

4. уште повеќе да ја развива и афирмира сло-
бодната размена на трудот и средствата во обла-
стите за кои е формирана, со што почитувајќи ги 
принципите на заемност и солидарност, работните 
луѓе од образованието и науката остваруваат ед-
наква материјална и општествена положба со ра-
ботните луѓе што се корисници на нивните услуги; 

5. натамошно унапредување на самоуправните 
и општествено-економските односи во образование-
то и научните дејности врз начелото на доходот; 

6. да врши други дејности утврдени со самоуп-
равната спогодба за основање (чл. 4) и Статутот 
на Заедницата (чл. 9 и 10). 
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За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ОСИЗ за образование и наука одгова-
ра со сите свои средства со кои располага. 

Имиња на лица овластени за застапување: Дам-
чески Илија, претседател, без ограничување, и 
Велјановски ѓорѓи, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 10/79 година. (365) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 15 од 1. П. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 8 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Самоуправната 
интересна заедница на вработувањето со следните 
податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на вработувањето — Охрид, 
со ц.о. 

Предмет на работењето: го следи и проучува 
движењето на вработеноста и вработувањето, деј-
ството на стопанските и другите мерки врз врабо-
теноста и вработувањето, потребите од кадри, про-
фесионалната структура на населението и проме-
ните во занимањата и за тоа соработува во насо-
чувањето на системот на образованието; учествува 
во утврдувањето и спроведувањето на политиката 
на вработувањето и предлага односно презема мер-
ки за решавање на проблемите во областа на вра-
ботеноста и вработувањето; на организациите и за-
едниците им дава помош во обезбедувањето на 
нивните потреби од кадри; организира и врши по-
средување при вработувањето на работниците и 
врши работи кои со сојузен закон и се ставени во 
надлежност во врска со вработувањето и враќање-
то на работниците од привремена работа во стран-
ство; го утврдува придонесот за вработување во со-
гласност со Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината; на работниците им ги обез-
бедува правата за време на привремената невра-
ботеност утврдени со закон, Самоуправната спогод-
ба за основање и Статутот; обезбедува средства за 
солидарност и средства за финансирање на Репуб-
личката заедница; организира и спроведува профе-
сионална ориентација на привремено невработени-
те во согласност со тековните и перспективните 
потреби за вработување и со други организации, 
заедници и органи, учествува во спроведувањето 
на професионалната ориентација на младината; 
организира и спроведува подготвување на работни-
ците за вработување преку стручно оспособување, 
преквалификација и на друг начин; води евиден-
ција во областа на трудот утврдена со закон; на 
лицата што бараат вработување им дава стручна и 
друга помош во врска со вработувањето и изборот 
на занимањето; врз основа на плановите за работа 
и развој на основните организации на здружен 
труд, утврдува план за вработување во кои се 
предвидуваат заедничките цели и задачи на вра-
ботувањето, мерките и начинот на нивното оства-
рување; учествува во приготвувањето и склучува-
њето во општествени договори и самоуправни спо-
годби од областа на вработеноста и вработување-
то со други учесници на овие договори и спогодби, 
го следи нивното спроведување и предлага соод-
ветни мерки; соработува со Заедницата за образо-
вание, училиштата и другите образовни институ-
ции со цел за усогласување системот на образова-
нието со потребите на стопанството; врши објавување 
на пријавете за прием на нови работници; сорабо-
тува во врска со посредувањето со другите заедни-
ци за вработување во Републиката. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ на вработувањето одговара со си-
те свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Ва-
силевски Јован-Вани, секретар на Заедницата, без 
Ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 15/1979 година. (366) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 19 од 12. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 12 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за воспи-
тание и образование — Охрид, со следните пода-
тоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за воспитание и 
образование — Охрид, ц. о. 

Основна дејност: 140231 — СИЗ од областа на 
образованието. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Зоре 
Мицкоски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 19/1979 година. (367) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 25 од 31. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 18 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на СИЗ за со-
цијална заштита — Охрид, со следните податоци: 
Основање и конституирање на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
— Охрид, ц. о. 

Основна дејност: 140235 - СИЗ за социјална 
заштита. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицата овластени за застапување: Тра-
јан ^Батовски, претседател на СИЗ, без ограничу-
вање, Николина Котушева, потпретседател, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 25/1979 година. (368) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 8 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Самоуправната 
интересна заедница ,на станувањето — Ресен, со 
следните податоци: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Ресен, со ц. о. 

Основна дејност: 140221 — СИЗ на станува-
њето. 

СИЗ на станувањето — Ресен во правниот про-
мет со трети лица истапува за своја сметка, а во 
рамките на овластувањата утврдени со самоуправ-
ната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ на станувањето — Ресен одговара 
со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: То-
дор Јанчевски, секретар на СИЗ, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 8/1979 година. (369) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 16 од 31. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 9 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Ресен, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Ресен, со ц. о. 

Основна дејност: 140235 - СИЗ за. социјална 
заштита. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца ОСИЗ одговара со сите свои средства — ц. о. 

Име на лицето овластено за застапување: 
Здравко Печалевски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 16/1979 година. (371) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 17 од 31. I. 1979 година, на регистар" 
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ска влошка бр. 10 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Ресен, со следните податоци' 

Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Ресен, со ц. о. 

Основна дејност: 140235 — ги усогласува и ут-
врдува своите планови и програми за развој на деј-
носта со плановите и програмите на основните ор-
ганизации на здружен труд од материјалното про-
изводство и другите самоуправни интересни заед-
ници и општествените планови на општествено-по-
литичките заедници. 

За обврские сторени во правниот промет со 
трети лица О.СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Ла-
заринка Неновска, секретар на ОСИЗ за 'општест-
вена заштита на децата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 17/1979 година. (372) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 24 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 17 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Самоуправната 
интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците — Ресен, со целосна одговорност: 

Основање и конституирање на Самоуправната 
интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците на општината — Ресен, со ц. о. 

Основна дејност: 140291. 
Во Општинската заедница за старосно осигу-

рување на земјоделците — Ресен осигурениците и 
корисниците на пензија здружуваат средства и врз 
начелата на заемност и солидарност и ,на минатиот 
труд, во согласност со Законот, ги утврдуваат свои-
те заеднички и поединечни обврски спрема Оп-
штинската заедница и заедничките и поединечните 
права кои ги остваруваат во неа. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Ни-
кола Наумовски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Батола, Фи. 
бр. 24/79. (373) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 14 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 7 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Самоуправната 
интересна заедница за вработување — Струга, со 
следните податоци: 

Основање и конституирање на СИЗ за врабо-
тување — Струга, со ц. о. 

Основна дејност: 140236 - СИЗ од областа на 
вработеноста и вработувањето, го следи дејството 
на стопанските и другите мерки врз вработеноста 
и вработувањето, потребите од кадри, професио-
налната структура на населението и промената во 
занимањата и за таа цел соработува во насочува-
њето на системот на образованието, учествува во 
утврдувањето и спроведувањето на политиката на 
вработувањето и предлага односно презема мерки 
за решавање на проблемите во областа на врабо-
теноста и вработувањето, на организациите и за-
едниците им дава помош во обезбедувањето на нив-
ните потреби од кадри, организира и врши посре-
дување при вработувањето и врши работи кои со 
сојузен закон и се ставени во надлежност, во врска 
со вработувањето и враќањето на работниците од 
привремена работа во странство го утврдува при-
донесот за вработувањето, на работниците им обез-
бедува за време на привремената невработеност 
материјално обезбедување и други права утврдени 
со закон, самоуправната спогодба за основање и 
статутот, обезбедува средства за солидарност и 
средства за финансирање дејноста на републич-
ката заедница, организира и спроведува професио-
нална ориентација на привремено невработените, 
во согласност со тековните и перспективите пот-

реби за вработување, со други организации, заед-
ници и органи, учествува во спроведувањето на про-
фесионалната ориентација на младината, организи-
ра и спроведува подготвување на работниците за 
вработување преку стручно оспособување, преква-
лификација на друг начин, води евиденција во 
областа на трудот, утврдена со закон, на лицата 
што бараат вработување им дава стручна и друга 
помош во врска со вработувањето и изборот на за-
нимањата, врз основа на плановите за работа и 
развојот на ООЗТ, утврдува план за вработување 
во кој се предвидуваат заедничките цели и зада-
чи на вработувањето, мерките и начинот на нив-
ното остварување. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Бран-
ко Даскалоски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во 'Битола, Фи. 
бр. 14/79. (374) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 21 од 29. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 14 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Струга, со следните пода-
тоци: 

Основање и конституирање на Општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата — Струга, со ц. о. 

Основна дејност: 
— ги усогласува заедничките интереси на ра-

ботните луѓе и граѓаните во областа на општестве-
ната заштита на децата; 

— ја утврдува политиката на развојот и унап-
редувањето на непосредната детска заштита; 

—- донесува годишни и повеќегодишни програ-
ми за развојот на општествената заштита на де-
цата и се грижи за нивното спроведување; 

— обезбедува средства за финансирање на не-
посредната детска заштита и управува со нив; 

— учествува во финансирањето на изградбата, 
адаптацијата и опремувањето на установите во кои 
се остваруваат облиците на непосредната детска 
заштита и се грижи за рамноправен развиток на 
мрежата од подрачјето на општината; 

— утврдува единствени стандарди и нормативи 
за употреба и рационално користење на средствата 
на општествената заштита на децата; -

— го следи и проучува развојот на општест-
вената заштита на децата и презема мерки за уна-
предување облиците на системот на општествената 
заштита на децата: 

—- организира згрижување, подигнување и вос-
питување на децата од предучилишна возраст; 

—- организира продолжен дневен престој, како 
и целодневен престој на учениците од основните 
училишта; 

—- организира општествена исхрана на децата 
од предучилишните установи и од основните учи-
лишта; 

— организира одмор и рекреација на децата, 
како и други облици на непосредна детска заш-
тита; 

—' развива самоуправни односи во областа на 
општествената заштита на децата; 

— ги утврдува облиците и правата во областа 
на општествената заштита на децата, обемот, усло-
вите и постапката за остварување на тие права; 

— врши одредени работи од областа на опште-
ствената одбрана и општествената самозаштита; 

— ги разгледува извештаите, финансиските 
планови, програмите за работа на организациите на 
здружен труд од областа на општествената зашти-
та на децата основани на подрачјето на општината, 
како и утврдува смерници за нивната работа; 

—- соработува со организациите на здружен 
труд ,и месните заедници. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца ОСИЗ одговара со сите свои средства. 
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Име на лицето овластено за застапување Или-
ја душкоски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 21/79. (375) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 22 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 15 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Струга, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Струга, со ц. о. 

Основна дејност: 140235 — СИЗ за социјална 
заштита — Струга: 

— ги усогласува заедничките интереси на ра-
ботните луѓе и" граѓаните во областа на социјал-
ната заштита; 

— ги утврдува годишните и повеќегодишните 
програми за развојот на социјалната заштита; 

— организира систематско следење на разво-
јот на социјалната заштита и врши анализа на со-
цијалните појави и проблеми на подрачјето на оп-
штината ; 

— обезбедува средства за финансирање на со-
цијалната заштита и за остварување на правата 
на граѓаните од обемот на социјалната заштита; 

— финансира и учествува во финансирањето 
на изградбата, адаптацијата, опремувањето, кад-
ровската и материјално-техничката опременост на 
установите за социјална заштита; 

— утврдува критериуми за финансирање на 
дејностите во областа на социјалната заштита; 

— се грижи за организирање и унапредување 
на социјалната работа во сите области на општест-
вениот живот; 

— развива самоуправни односи во областа на 
социјалната заштита; 

— ги утврдува основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за остварување функција-
та на Заедницата; 

— обезбедува материјални и други услови зз 
работа и развиток на организациите на здружен 
труд во областа на социјалната заштита; 

— утврдува основи и мерила за стекнување на 
доходот и формирање цените на услугите за уста-
новите за социјална заштита; 

— ги утврдува облиците и правата на социјал-
ната заштита, обемот, условите и постапката за 
остварување на тие права во согласност со законот; 

— врши одредени работи од областа на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита; 

— ја организира и се грижи за спроведување 
на превентивата на социјалната заштита во месни-
те заедници и организации на здружен труд; 

— се грижи за остварување на основните пра-
ва за социјална заштита на граѓаните; 

— се грижи за обезбедување посебна заштита 
на децата без родители и родителска грижа, како 
и на лицата кои не се во состојба самостојно да се 
грижат за своите права и интереси; 

— обезбедува заштита на стари и изнемоштени 
лица без средства за живот, лица со негативно по-
ведение и др.; 

— ги разгледува извештаите, финансиските 
планови, програмите за работа на ОЗТ од областа 
на социјалната заштита основани за подрачјето на 
општината; 

— соработува со ОЗТ и со месните заедници 
при изработувањето и остварувањето на нивните 
годишни програми во областа на социјалната заш-
тита. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца, СИЗ одговара со сите свои средства. 

Име на лицето овластено за застапување: Или-
ја Ќушкоски, секретар на Заедницата, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 22/1979 година. (376) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 28 од 31. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 21 го запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Демир Хисар, со следните податоци: 

Основање и конституирање на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Демир Хисар, со ц. о. 

Основна дејност: Самоуправна интересна за-
едница во областа на детската и социјалната заш-
тита. 

Овластувања во правниот промет: целосни ов-
ластувања. 

Вид и обем на одговорноста: целосна одговор-
ност. 

Имиња на лицата овластени за застапување: 
Димчевски Љубе и Котевски Цветко, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 28/1979 година. (378) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за V одделение на име Велика 
Тасеска, с. Н. Лагово, Прилеп. (2621) 

Свидетелство за IV одделение на име Марија 
Атанасоски, ул. „К. Волнароски" бр. 72, Прилеп. 

(2622) 
Работна книшка на име Ж и к а Стоилковски, 

Куманово. (2623) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мом-

чило Крстевски, Куманово. (2624) 
Ученичка книшка на име Србо Ивановиќ, ул. 

„Сл. Војнер" бр. 19, Куманово. (2625) 
Свидетелство на име Донче Димовски, с. Је -

гуновце, Тетово. (2626) 
Свидетелство на име Кани Пај азити, с. Слати-

но, Тетово. (2627) 
Здравствена легитимација на име Рамадан Фа-

зиле, с. Палатица, Тетово. (2628) 
Здравствена легитимација на име Рамадани Ра-

мадан, с. Палатица, Тетово. (2629) 
Здравствена легитимација, на име Рамадани Фе-

ликнас, с. Палатица, Тетово. (2630) 
Здравствена легитимација, на име Рамадани 

Азем, с. Палатица, Тетово. (2631) 
Здравствена легитимација на име Рамадани 

Зилфи, с. Палатица, Тетово. (2632) 
Здравствена легитимација на име Рамадани 

Шахир, с. Палатица, Тетово. (2633) 
Свидетелство за завршено IV одделение, изда-

дено од Основното училиште „Братство", с. Чело-
пек на име Амет Аљи, е. Челопек, Тетово. (2634) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Арзихане Ајрули, с. Камењане, Тетово. (2635) 

Диплома на име Гордана Јованоска, ул. „И. Р. 
Лола" бр. 213, Тетово. (2636) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Авни Мустафа, с. Лисец, Тетово. (2637) 

Свидетелство за VIII одделение на име Звон-
ко Насев, Куманово. (2565) 

Работна книшка на име Трајан Стоилоски, ул. 
„Р. Митровиќ" бр. 2, Куманово. (2566) 

Работна книшка на име Саве Спасевски, с. 
К'шање, Куманово. (2567) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ајша Сефиданоска, с. Боровец, Струга. (2568) 

Воена книшка, издадена од Скопје со бр. АГ-
84611 на име Драги Шуплиноски, Скопје. (2569) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ѓор-
ѓи Божиновски, Скопје. (2570) 

Свидетелства за Ш и IV година и диплома за 
положен завршен испит издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Али Шаби, 
Куманово. (2571) 
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Свидетелство на име Светлана Стамевска, Ма-
кедонски Брод. (2572) 

Свидетелство на име Шериф" Даути, с. Стрим-
ница, Тетово. (2573) 

Свидетелства за V, VI и VII, одделение на име 
Исен Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2574) 

Работна книшка на име Блажо Смилј ановски, 
с. Брвеница, Тетово. (2575) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гајур Абдулаи, с. М. Речица, Тетово. (2576) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зенула Абдулаи, с. М. Речица, Тетово. (2577) 

Свидетелство за IV одделение на име Рамадан 
Мемеди, с. Чегране, Тетово. (2578) 

Здравствена легитимација на име Сулејман Ру-
шисе, ул. „Г. Стојчевски" бр. 8, Тетово. (2579) 

Свидетелство за VI одделение на име Исен Исе-
ни, с. Д. Палчиште, Тетово. (2580) 

Свидетелства за V, VI и VII, одделение на име 
Максут Бајрами, ул. „115" бр. 14, Тетово. (2581) 

Здравствена легитимација на име Нијази Ра-
шити, ул. „К. Ј . Питу" бр. 87, Тетово. (2582) 

Воена книшка, издадена од Крањ на име Бла-
гоја Петровски, Скопје. (2583) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Вера Циривири" во Скопје на име 
Зоран Нарашанов, Скопје. (2584) 

Свидетелство за III и IV година и диплома за 
положен завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Насер Имери, 
Куманово. (2585) 

Свидетелства за I и II клас на име Гоце Здрав-
ковски, ул. „И Јовчески" бр. 6, Прилеп. (2586) 

Свидетелство за I клас на име Димче Мирчес-
ки, с. Алинци, Прилеп. (2587) 

Свидетелство за V одделение на^ име Снежана 
Дергалакова, ул. „Вл. Шукуроски" бр. 26, Прилеп. 

(2588) 
Индекс бр. 15371 на име Горѓи Николоски, с. 

Ново Латово, Прилеп. (2589) 
Свидетелство на име Гоце Перески, ул. „Киро 

Крстески", бр. 28, Прилеп. (2590) 
Свидетелство за V одделение на име Сашо То-

дороски, ул. „А. Слабејко" бр. 144-а, Прилеп. (2591) 
Свидетелство за IV одделение на име Веска 

Петреска, ул. „М. Ацев" бр. 134, Прилеп. (2592) 
Свидетелство за VIII одделение на име Владо 

Димоски, ул. „М. Пијаде" бр. 1/1, Прилеп. (2593) 
Свидетелство за VIII одделение на име Менка 

Стојаноска, ул. „Пиринска" бр. 40, Прилеп. (2594) 
Свидетелство, издадено од Осмолетката „Тодор 

Јанев", нас. Чашка, на име Коцева Зорица, н. 
Чашка, Титов Велес. (2595) 

Ученичка книшка за I клас гимназија, изда-
дена од Гимназијата „Вељко Влаховиќ", Македон-
ски Брод на име Томчески Добре, с. Црешнево, Ма-
кедонски Брод. (2596) 

Свидетелство за завршено V одделение изда-
дено од Ц. О. У. „Даме Груев" од Градско на име 
Петрушева Љупка, Градско. (2597) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Јосип Броз Тито", с. Желино 
на име Шабани Хурије, с. Палатица, Тетово. (2598) 

Здравствена легитимација на име Џетије Фе-
таи, ул. ,,Вл. Тоска" бр. 78, Гостивар. (2599) 

Здравствена легитимација на име Вехап Фе-
таи, ул. „Вл. Тоска" бр. 78, Тетово. (2600) 

Свидетелство за VII одделение на име Слави-
ца Илиевска, ул. ,,В. Симоноски" бр. 21, Тетово. 

(2601) 
Свидетелство за VII одделение на име Авди-

раме Алими, с. Добарце, Тетово. (2602) 
Воена книшка на име Незир Абди, с. Седла-

рево, Тетово. (2603) 
Здравствена легитимација на име Зимер Крас-

ниќи, ул. „113" бр. 24, Тетово. (2604) 
Здравствена легитимација на име Несим Су-

лејмани Красниќи, ул. .,113" бр. 24, Тетово. (2605) 
Работна книшка на име Максут Алити, Кума-

лејмана Краснеќм, ул. „113" бр. 24, Тетово. (2605) 

Здравствена легитимација на име Тафије Крас-
ниќи, ул. „113" бр. 24, Тетово. (2606) 

Свидетелство за I клас на име Намик Мехме-
ди, е. Градец, Гостивар. (2607) 

Свидетелство за VII одделение на име Мануша 
Николоски, с. Балиндол, Гостивар. (2608) 

Диплома за положен испит, издадена од Педа-
гошка гимназија „Никола Карев" во Скопје на име 
Загорка Божинова, Скопје. (2609) 

Индекс бр. 1304, издаден од Филозофскиот ф а -
култет во Скопје на име Љубица Тасевска, Скопје. 

(2610) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име 

Надежда Петковска, Скопје. (2611) 
Потврда за приоритет за вработување од I ка-

тегорија, издадена од Заводот за вработување во 
Скопје на име Рафиз Таири, Скопје. (2612) 

Потврда за вработување (прва категорија), из-
дадена во Скопје на име Драган Настевски, Скопје. 

(2613) 
Воена книшка, издадена во Куманово на име 

Нако Николовски, Куманово. (2614) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мите 

Маркулев, ул. „10" бр. 15, нас. Драчево, Скопје. 
(2615) 

Свидетелство за VI одделение на име Славица 
Митревска, ул. „П. Котевска", бр. 46-а, Прилеп. 

(2616) 
Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 

Валентина Каџбакова, с. Славеј, Прилеп. (2617) 
Свидетелство за VII одделение на име Кристи-

на Јаковлеска, ул. „Ленин" бр. 48, Прилеп. (2618) 
Свидетелство за V одделение на име Славица 

Митревска, ул. „П. Котеска" бр. 46-а, Прилеп. (2619) 
Свидетелство на име Славе Горески, с. Обрша-

ни, Прилеп. (2620) 
Свидетелство за VIII одделение на име Рефик 

Бајрами, Гостивар. (2530) 
Свидетелство за V одделение на име Тефике 

Камбери, Гостивар. (2531) 
Диплома на име Карадеми Бујар, Гостивар. 

(2532) 
Свидетелство за IV одделение на име Рамазан 

Мустафоски, с. Преглово, Македонски Брод. (2533) 
Свидетелство за IV одделение на име Тасим 

Џелаил Рамаки, с. Раковец, Тетово. (2534) 
Свидетелство за IV клас на име Бедрие Џелил, 

с. Д. Лешница, Тетово. (2535) 
Свидетелство на Ихме Мурсел Џелили, с. Д. 

Лешница, Тетово. (2536) 
Здравствена легитимација на име Сафет Аљи-

љи, с. Нераште, Тетово. (2537) 
Свидетелство за VII одделение на име Маљик 

Амети, с. Пршовце, Тетово. (2538) 
Свидетелство за VII одделение на име Муса 

Муслиевиќ, с. Д. Палчиште, Тетово. (2539) 
Свидетелство за IV одделение на име Измит 

Амети, с. Градец, Тетово. (2540) 
Свидетлество за IV година на име Зурап Аме-

ти, с. Д. Палчиште, Тетово. (2541) 
чиште, Тетово. (2542) 

Воена книшка на име Ајредин Камбери, с. Џеп-
Работна книшка на име Џемал Хатеми, с. Сел-

це, Тетово. (2543) 
Свидетелство за VIII одделение на име Маму-

ре Беќети, ул. „Ленин" бр. 125, Тетово. (2544) 
Диплома на име Шехат Шеху, ул. „Ч. Фили-

поски" бр. 152, Гостивар. (2545) 
Свидетелство за IV одделение на име Бајрама-

ли Асани, с. Лакавица, Гостивар. (2546) 
Свидетелство за V одделение на име Радивое 

Митаноски, Гостивар. (2547) 
Свидетелство за VI одделение на име Стани-

мир Димоски, ул. „Н. Парапунов" бб, Гостивар. 
Свидетелства за I и II година на име Јелица 

Крстевска, Гостивар. (2549) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Вла-

до Петрески, Гостивар. (2550) 
Свидетелство за VIII одделение на име Невена 

Велиноска, Гостивар. (2551) 



Стр. 850 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 декември, 1979 

Свидетелство за VIII одделение на име Коста 
Велиноски, Гостивар. (2552) 

Свидетелство за VIII одделение на име Крсте 
Вељаноски, Гостивар. (2553) 

Свидетелство за V одделение на име Светлана 
Тофилоска, ул. „Г. Делчев" бб, Гостивар. (2554) 

Свидетелства за I и II година на име Таир 
Селмани, с. Дебреше, Гостивар. (2555) 

Свидетелство за IV одделение на име Нејат Ид-
ризи, Гостивар. (2556) 

Свидетелство за VI одделение на име Фадиљ 
Јонузи, с. Врапчиште, Гостивар. (2557) 

Свидетелство за V одделение на име Рамиз 
Хајрадини, Гостивар. (2558) 

Ученичка книшка на име Шерафедин Шеху, 
ул. „Сл. Попоски" бр. 2, Гостивар. (2559) 

Ученичка книшка на име Трајанка Илиоска, 
ул. „Београдска" бр. 26, Прилеп. (2560) 

Свидетелство за VI одделение на име Рената 
Тодороска, ул. „М. Ацев" бр. 67, Прилеп. (2561) 

Лична карта на име Блаже Талески, ул. „К. 
Јосифоски" бр. 64, Прилеп. (2562) 

Ученичка книшка за I година на име Љупчо 
Ристоски, ул. „5 Пролетерска бригада" бр. 33, При-
леп. (2563) 

Работна книшка на име Буница Зулќив, ул. 
„Вл. Тоска" бр. 290, Тетово. (2638) 

Работна книшка на име Абдилсаин Зибери, с. 
Селце, Тетово. (2639) 

Здравствена легитимација на име Трајан Авра-
моски, с. Фалише, Тетово. (2640) 

Здравствена легитимација на име Драгица Ав-
рамоска, ,с. Фалише, Тетово. (2641) 

Свидетелства за VI и VII одделение на име 
Садет Шасивар,^ ул. „Ленин" бр. 4, Тетово. (2642) 

Воена книшка на име Насир Салаи, с. Теново, 
Тетово. (2643) 

Свидетелство за IV одделение на име Алија 
Абдулванит, с. Шипковица, Тетово. (2644) 

Свидетелство за IV одделение на име Миртези 
Хајрули, с. Неготино, Гостивар. (2645) 

Свидетелство за VIII одделение на име Намик 
Османи, с. Видуше, Гостивар. (2646) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Славко ^Танкоски, Гостивар. (2647) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сулеј-
ман Некил, с. Радолиште, Гостивар. (2648) 

Свидетелство за VII одделение на име Бејтула 
Исмаили, с. Тануше, Гостивар. (2649) 

Свидетелство за VI одделение на име Ајрула 
Муртезани, с. Чајле, Гостивар. (2650) 

Свидетелство на име Умрљи Јонузи, с. Врап-
чиште, Гостивар. (2651) 

Свидетелство за V одделение на име Драгиша 
Андриевски, Гостивар. (2652) 

Свидетелство за IV одделение на име Кемаљ 
Лека, с. Врапчиште, Гостивар. (2653) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Андреја Максимоски, с. Беловиште, Гостивар. (2654) 

Свидетелство за VI одделение на име Роза 
Илкоска, Гостивар. (2655) 

Свидетелство на име Маир Нуредини, с. Реча-
не, Гостивар. (2656) 

Свидетелство за VII одделение на име Саме Јо-
нузи, ул. ,,В. Кадрии" бб, Гостивар. (2657) 

Свидетелство за VI клас на име Венас Ахмети, 
с. Корито, Гостивар. (2658) 

Свидетелство за I година на име Снежана Бла -
жевска, ул. „Г. Делчев" бр. 6, Гостивар. (2659) 

Свидетелство за V одделение на име Зарије 
Таири, Гостивар. (2660) 

Свидетелство за VI одделение на име Зијафет 
Ибраими, Гостивар. (2661) 

Свидетелство за V одделение на име Пајазит 
Билали, Гостивар. (2662) 

Свидетелство на име Акиф Рустеми, с. Калиш-
те, Гостивар. (2663) 

Свидетелство за VII одделение на име Хазир 
Јашари, ул. „Београдска" бр. 56, Гостивар. (2664) 

Свидетелство за VI одделение на име Енвер 
Зендели, ул. „Ленинградска" бр. 65, Гостивар. (2665) 

Свидетелство за VII одделение на име Ванчо 
Јовановски, с. Чајле, Гостивар. (2666) 

Работна книшка на име Нада Грамшоска, ул. 
„Ср. Крстоски" бр. 133, Гостивар. (2667) 

Диплома на име Николчо Пуловски, с. Влади-
мирово, Берово. (2668) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Зеф Љуш Марку" во Скопје на 
име Џемали Муртезан^, Скопје. (2669) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Трајче Петрушевски, Скопје. (2670) 

Воена книшка, издадена од Скопје на ихме Кир-
чо Блажевски, Скопје. (2671) 

Свидетелство за VI одделение на име Ѕвезда 
Трајкоска, ул. „Вл. Ружето" бр. 74, Прилеп. (2672) 

Свидетлество за завршено IV одделение, изда-
дено од с. Ораовци во 1946/47 год. на име Иванова 
Александра, с. Ораовци, Титов Велес. (2673) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ОУ „Кирил и Методиј" на име Цветков Борче, ул. 
„Марксова" стан 36, згр. 12-VI кат, Титов Велес. 

(2674) 
Свидетелство за VI клас, издадено од Основ-

ното училиште „Кирил Пејчиновиќ" на име Осман 
Рецепи, с. Теарце, Тетово. (2675) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Желино, на име Ибраим 
Рушити, с. Стримница, Тетово. " (2676) 

Здравствена легитимација на име Магбуле Ру-
фатги, с. Боговиње, Тетово. (2677) 

. Здравствена легитимација на име Јосиф БО-
ЖИКОСКИ, ул. „142" бр. 10, Тето,во. (2678) 

Доена книшка на име Селам Шерафи, с. Груп-
чин, Тетово. (2679) 

Диплома на име Нарије Адеми, с. Г. Речица, 
Тетово. (2680) 

Здравствена легитимација на име Амиде Реце-
пи, с. Пршовце, Тетово. (2681) 

Свидетелство за IV одделение на име Стамена 
Маркоска, с. Растеш, Тетово. (2682) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Гимназијата „Панче Попоски" Гостивар на име Ре-
цепи Ариф, с. Добридол, Гостивар. (2683) 

Лична карта, издадена од СУП — Лесковац на 
име Ристиќ Драгана, ул. „Пролетерска" бр. 69, 
Приштина. (2684) 

Свидетелство., издадено од ОУ „Влазен Фраше-
ри", с. Неготино на име Назифе Ниматула, с. Гра-
дец, Гостивар. (2685) 

Свидетелство за I година, издадено од Авто 
сообраќајниот училишен центар Скопје на име Фи-
липоски Стојче, ул. „18 Ноември" бр. 23, Гостивар. 

(2686) 
Свидетелство за I година, издадено од ЦСНО 

„Злате Малакоски" на име ѓорѓиски Трпко, с. Ро-
тинце, Тетово. (2687) 

Свидетелство за П година, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" на име Смилеска Слобо-
данка, ул. „Сретко Крстески" бр. 153, Гостивар. 

(2688) 
Свидетелство за V одделение на име Славица 

Костоска, Гостивар. (2689) 
Свидетелство за V одделение на име Љутви 

Абази, с. Лакавица, Гостивар. (2690) 
Свидетелство на име Јулијана Пачарзовска, ул, 

,,В. Кидрич" бр. 35, Гостивар. (2691) 
Свидетелство на име Мислим Ферати, с. Ре-

чане, Гостивар. (2692) 
Свидетелства за I и II година на име Лазо Ана-

стасовски, ул. „Г. Делчев" бр. 7, Гостивар. (2693) 
Свидетелство за VI одделение на име Радивоје 

Митаноски, Гостивар. (2694) 
Свидетелство за I клас на име Улај Симк,а, с. 

Србиново, Гостивар. (2695) 
Свидетелство за I година на име Елизабета 

Цветаноска, ул. „Б. Кидрич" бр. 148, Гостивар. 
(2696) 

Свидетелство за Ш клас на име Снежана Нес-
т о р о в а , ул. „И. Р. Лола" бр. 8, Гостивар. (2697) 

Свидетелство за V одделение на име Тееми Ша-
бани, Гостивар. (2698) 
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Свидетелства за V и VII одделение на име 
Дестан Ѓорѓески, Гостивар. (2699) 

Свидетелства за V и VII одделение на име Фа-
риз Шабани, с. Врановце, Гостивар. (2700) 

Свидетелство за V одделение на име Мунуп 
Шабани, с. Врапчиште, Гостивар. (2701) 

Свидетелство за V оделение на име Исак Са-
лиу, с. Врановце, Гостивар. (2702) 

Свидетелство за V одделение на име Рахим 
Ајдини, с. Врановце, Гостивар. (2703) 

Свидетелство за V одделение на име Ибиш Ша-
бани, с. Врановце, Гостивар. (2704) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Хаљим Шабани, Гостивар. (2705) 

Свидетелство за V одделение на име Васфи 
Шеапи, с. Врановце, Гостивар. 4 (2706) 

Свидетелство за IV одделение на име Благоја 
Филипоски, с. Пожаране, Гостивар. (2707) 

Свидетелство за VI одделение на име Фариз 
Шабани, с. Врановце, Гостивар. (2708) 

Свидетелство за VII одделение на име Даница 
Стрезоска, с. Врапчиште, Гостивар. (2709) 

Работна книшка бр. 713, сер. бр. 389616 на име 
Горѓи Гоцевски, с Ротево, Берово. (2710) 

Уверение за KB работник ракувач со градеж-
ни машини, издадено од Центарот за стручно обра-
зование на кадри Скопје на име Иле Вујковски, 
Скопје. (2711) 

Свидетелства за III и IV година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" Куманово на име Мари-
на Михајловска, ул. „Моша Пијаде" бр. 128, Ку-
маново. (2712) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Са-
лими Исов, Скопје. (2713) 

Свидетелства за VI и VII одделение на име 
Славица Деспотоска, с. Кривогаштани, Прилеп. 

(2714) 
Свидетелство за V одделение на име Валенти-

на Киселоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (2715) 
Свидетелство за VI одделение на име Зоран 

Петрески, с. Дреновци, Прилеп. (2716) 
Свидетелства за IV одделение на име Милева 

Петреска, ул. „Бр. Ламески" бр. 41-а, Прилеп. (2717) 
Свидетелство за VII одделение на име Лидија 

Манчева, Прилеп. (2718) 
Свидетелство на име Весна Трајкоска, ул. „Пи-

ринска" бр. 9, Прилеп. (2719) 
Работна книшка на име Чедомир Андоновски 

ул. „Карл Марк-с" бр. 22, Куманово. (2720) 
Свидетелство за VII одделение на име Селе ј -

дин Исмаили, с. Черкези, Куманово. (2721) 
Работна книшка на име Рамадан Јахија, ул. 

„Карл Маркс" бр. 150, Куманово. (2722) 
Работна книшка Рег. бр. 5952, серија бр. 468200, 

издаднеа од Собранието на општина Ресен на име 
Башевски Ристо Мите, с. Јанковец, Ресен. (2723) 

Свидетелство на име Фаик Шабани, с. Плас-
ница, Македонски Брод. (2724) 

' Свидетелство за Ш одделение на име Рамазан 
Мустафоски, с. Преглево, Македонски Брод. (2725) 

Свидетелство за V одделение на име Иса Ма-
мудоски, с. Пласница, Македонски Брод. (2726) 

Свидетелство за VII одделение на име Магда-
лена Лазарова, с. Отовица, Титов Велес. (2727) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ленче 
Најдоска, ул. „4 Јули" бр. 13, Прилеп. (2728) 

Свидетелство за VIII одделение на име Орден-
ка Талеска, ул. „К. Пајмакоски" бр. 4, Прилеп. 

(2729) 
Свидетелство за VIII одделение на име Марија 

Атанасова , ул. „Ленин" бр. 135, Прилеп. (2730) 
Свидетелство за VI одделение на име Вера 

Митреска, ул. „Ленин" бр. 205, Прилеп. (2731) 
Свидетелство на име Розе Костоска, ул. „Пи-

ринска" бр. 25-а, Прилеп. (2732) 
Свидетелства за V и VII одделение, издадени 

од ЦОУ „Единство" — Македонски Брод, на име 
Јованоски Златко, с. Латово, Македонски Брод. 

(2734) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Јосип Броз Тито", с. Жели-

но на име Микбил Бафчари, с. Палатица, Тетово. 
(2735) 

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од 
Основното училиште во с. Желино на име Футмир 
Клузери, с. Желино, Тетово. (2736) 

Свидетелства за IV одделение на име Дервиш 
Мусљи, Тетово. (2737) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Среќко Кузмановски, ул. „Штипска" бр. 61, 
Тетово. (2738) 

Ученичка книшка од I до IV одделение на име 
Нуман Аљи, с. Урвич, Тетово. (2739) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќаил Шаини, с. Боговиње, Тетово. (2740) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Стојо Јовановски, Тетово. (2741) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Дурије Сулејмани, с. Гајре, Тетово. (2742) 

Здравствена легитимациј а на име Халиа с. 
Шемшово, Тетово. (2743) 

Свидетелство за VI одделение на име Саме Јо-
нузи, с. Видуше, Гостивар. (2744) 

Свидетелство за V одделение на име Саме Јо-
нузи, с. Видуше, Гостивар. (2745) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Влазем Фрашити" с. Неготино на име Велим Шем-
си, е. Градец, Гостивар. (2746) 

Свидетелство за VI одделение на име Аднан 
Нухија, с. Речане, Гостивар. (2747) 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — CKonjt 

ООЗТ — Институт за лозарство и винарство -
Скопј е 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

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

метот Лозарство. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

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

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за лозарство и винарство — Скопје. 

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

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

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

Некомплетирани документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. (496) 

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставник во сите звања и тоа: 
1. Еден наставник од областа на биотехнологи-

јата — подрачје технологија на конзервирање. 
Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници и соработници на овој Факултет. 

Кон пријавата на конкурсов, кандидатите да 
приложат: препис од дипломата, биографија, спи-
сок на стручните односно на научните трудови. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. (497) 
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Работничкиот совет при ОО на здружен труд 
„КОНФЕКЦИЈА" во составот на Работната орга-
низација „ПРЕСПАТЕКС" - Ресен 

р а с п и ш у в а 
п о в т о р е н 

К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен 
орган на ОО на здружен труд „КОНФЕКЦИЈА" 
Кандидатите кои ќе се пријават по огласот по-

крај општите услови, предвидени со Законот за ра-
ботните односи, треба да ги исполнуваат и следни-
те услови: 

— да имаат завршено виша текстилна школа 
со четири години работно искуство во струката од 
кои две години на раководно работно место, или 
средна текстилна школа со шест години работно 
искуство во струката од кои четири години на ра-
ководно работно место; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да не се осудувани за кривично дело по 

член 511 од Законот за здружен труд; 
— во досегашната работа да покажале спрем-

ност за развојот на самоуправните односи; -
— да имаат солидни резултати во поглед па 

стручните организациони и други способности. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Конкурсната комисија на Работната орга-
низација „ПРЕСПАТЕКС" - Ресен ООЗТ „КОН-
ФЕКЦИЈА". 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласната табла при Општинската за-
едница за вработување — Ресен, „Службен весник 
на СРМ" и огласната табла при Работната орга-
низација ,,ПРЕСПАТЕКС" - Ресен. (498) 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален орган 
РЕКТОР на Задругата 
Покрај општите услови предвидени со законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка на зем-
јоделски или економски факултет со работно ис-
куство од 4 години, во земјоделството и земјодел-
ските задруги, или 

— да имаат виша подготовка со најмалку 4 го-
дини работно искуство во земјоделството и земјо-
делските задруги; 

— да се морално-политички подобни. 
Кон пријавата кандидатот треба да ги достави 

следните документи: 
— доказ за школската подготовка, 
— уверение дека не е под истрага, 
— кратка биографија за движењето во досе-

гашната работа. 
Пријавите со комплетната документација се 

доставуваат до конкурсната комисија. 
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето 

во ,,Службо?! весник на СРМ". 

Врз основа на член 10 став 2 од Правилникот 
за работните односи и член 101 од Статутот на 
Задругата, Задружниот совет на 3 3 „Скопска Црна 
Гора" — Бутел — Скопје 
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СОДРЖИНА 
i Страна 
Одлука за распределба на кредитни 
средства за изготвување на инвестицио-
ни програми за изградба на нови хидро-
мелиоративни системи во Републ,иката 837 
Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на висината и динамиката 
на користење на средствата за компен-
зација на Железничката транспортна 
организација — Скопје за 1979 година 837 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување 
членови на Работничкиот совет на Ра-
ботната организација „Македонија-
филм а — Скопје — — — — — — 837 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот' секретар за меѓународни од-
носи - — — — — — — — — 837 
Решение за разрешување од должност 
помошник на републичкиот секретар за 
меѓународни односи — — — — — 838 
Решение за разрешување од должност 
советник на републичкиот секретар за 
законодавство и организација — — — 838 
Наредба за дополнување на Наредбата 
за стопанските дејности што се сметаат 
\како занаетчиски дејности — — — — 838 
/Наредба за спроведување на потребни 
мерки за спречување и сузбивање на за-
разните болести ка ј животните во врска 
со поплавите во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 838 
'Календар за ученичките одмори — — 839 
(Дополнителен извештај за резултатите 
од изборот на делегатите во Соборот на 
општините на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија од деле-
гатските единици град Скопје и општина 
Кавадраци — — — — — — — — 840 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за ослободување од обврска за 
уплата на придонес на Републичката са-
моуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — — — — 840 
Решение за распишување избори и за 
определување денот на изборите за из-
бор на делегат во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — — 841 
Одлука за утврдување стапки на придо-
несите на Самоуправната интересна за-
едница на културата на град Скопје и 
стапки на придонесите со- кои се форми-
раат средствата за здружување во Ре-
публичката заедница на културата за 
1980 година - - - - - - - - 841 
Одлука з-а стапките на придонесите за 
здравственото осигурување на работни-
ците за 1980 година — — — — — 842 
Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за постојаните износи на при-
донесите на здравственото осигурување 
на одделни катешрии осигуреници — — 843 
Одлука за висината на паушалниот на-
доместок на инвалидите на трудот и де-
цата инвалиди на осигуреници за време-
то додека се врши професионална реха-
билитација надвор од местото на жи-
веењето — — — — — — — — — 843 
Одлука за условите и начинот на доде-
лување неповратни средства за врабо-
тување на невработени инвалиди на тру-
дот и деца инвалиди на осигуреници — 843 


