
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 10 мај 1978 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

188. 
Врз основа на член 338 алинеја 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и на член 
136 од Деловникот на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 28 април 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија се избира 

Благоја Талески, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1226 
28 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1225 
28 април 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

189. 
Врз основа на член 338 алинеја 1 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и на 
член 139 од Деловникот на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 28 
април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРА-

НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За потпретседатели на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија се избираат: 

Бурхан Адеми, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

д-р Трајче Труј оски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, 

Мито Мицајков, делегат во Општествено^поли-
тичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и 

Шукри Рамо, делегат во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

190. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 27 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Ре -
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 16/78), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се избира делегатот 

Слободан Арнаудов. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Бр. 06-1223 на Соборот на здружениот 

28 април 1978 година труд, 
Скопје Слободан Арнаудов, е. р. 

191. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 27 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", број 16/78), 
Соборот на општините на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

З а претседател на Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија се избира делегатот Блашко Јаневски. 
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I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на н е ј -

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1208 Претседател 
28 април 1978 година на Соборот на општините, 

Скопје Блашко Јаневски, е. р. 

192. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24 
алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 16/78), Општествено-политичкиот собор на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија., 
на седницата одржана на 28 април 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За претседател на Општествено-политичкиот со-

бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира делегатот 

Ката Лахтова. 
I I 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1220 
28 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лактова, е. р. 

193. 
Врз основа на член 338 алинеја 2 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и на 
член 2 од Законот за избор на претседател и чле-
нови на Претседателството на Социјалистичка Р е -
публика Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 16/74), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничката седница на сите 
собори, одржана на 28 април 1978 година, донесе 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За претседател на Претседателството на Со-

цијалистичка Република Македонија се избира 
Видое Смилевски. 

II 
За членови на Претседателството на Соција-

листичка Република Македонија се избираат: 
Љупчо Арсов, 
Страхил Гигов, 
Фируз Демир, 
Мети Крлиу, 
Владо Малески, 
Веселинка Малинска и 
д - р Асен Симитчиев. 

I II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1228 
28 април 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

194. 
Врз основа на член 338 алинеја 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и на член 
17 од Законот за избор на Делегацијата на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија („Службен весник на СРМ", бр. 8/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 28 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБОРОТ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I 
За членови на Делегацијата на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија во Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
ви ја се избираат: 

Урош Андреевски, 
Васил Гривчев, 
Васка Дуганова, 
Ацо Ицев, 
Ванчо Николовски, 
Негре Новаковски, 
Мито Пејовски, 
Хиџет Рамадани, 
Мориц Романо, 
Асан Керим, 
Стојан Ќосев и 
Таки Хамид. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1227 
28 април 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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195. 
Врз основа на член 338 алинеи 5 и 7 и член 

395 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничката седница на сите 
собори, одржана на 28 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ И 

ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ 

I 
Извршниот совет се состои од претседател и 24 

членови. 
II 

За претседател на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија се 
избира 

Благој Попов. 
III 

За членови на Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија се 
избираат: 

1. ген. мајор Миле Арнаутовски, 
2. Мирко Буневски, 
3. Александар Варналиев, 
4. Анатоли Дамј ановски, 
5. Вера Димитрова, 
6. инж. Стефан ѓорѓиевски, 
7. Дургут Едиповски, 
8. Тахир Кадриу, 
9. инж. Љубомир Коруновски, 

10. д-р Владимир Митков, 
И. Андон Мојсов, 
12. Радуле Костовски, 

-13. Гога Николовски, 
14. инж. Томислав Папеш, 
15. д-р ѓорѓи Поповски, 
16. Хисен Рамадани, 
17. Томислав Симовски, 
18. Павле Тасевски, 
19. Васил Туџаров, 
20. Ристо Филиповски, 
21. Милан Хорват, 
22. инж. Христо Христоманов, 
23. д-р ѓорѓи Цаца и 
24. Петар Џундев. 

IV 
За републички секретари и други функционе-

ри се именуваат: 
1. ген. мајор Миле Арнаутовски, за републич-

ки секретар за народна одбрана; 
2. Мирко Буневски, за републички секретар за 

внатрешни работи; 
3. д -р ѓорѓи Цаца, за републички секретар за 

правосудство; 
4. Ристо Филиповски, за републички секретар 

за финансии; 
5. Дургут Едиповски, за републички секретар 

за општостопански работи и пазар; 
6. инж. Љубомир Коруновски, за републички 

секретар за индустрија; 
7. инж. Христо Христоманов, за републички 

секретар за земјоделство и шумарство; 
8. Александар Варналиев, за републички сек-

ретар за сообраќај и врски; 
9. Тахир Кадриу, за републички секретар за 

економски односи со странство; 
10. инж. Томислав Папеш, за републички сек-

ретар за урбанизам; 
11. Андон Мојсов, за републички секретар за 

труд; 

12. Анатоли Дамјановски, за републички секре-
тар за наука и образование; 

13. д -р Горѓи Поповски, за републички секре-
тар за култура; 

14. Петар Џундев, за републички секретар за 
здравство и социјална политика; 

15. Томислав Симовски, за републички секре-
тар за меѓународни односи; 

16. Радуле Костовски, за републички секретар 
за информации; 

17. д -р Владимир Митков,-За републички сек-
ретар за законодавство и организација и 

18. Павле Тасевски, за директор на Републич-
киот завод за општествено планирање. 

.V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1217 Претседател 
28 април 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

196. 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и на 
член 91 точка 10 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничката седница на сите собори, одржана на 28 
април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За секретар на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија се именува 
Радослав Славески. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1224 Претседател 
28 април 1978 година на Собранието наСРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

197. 
Врз основа на член 338 алинеја 7 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
91 точка 10 од Деловникот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничката седница на сите собори, одржана на 28 
април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
З а секретар на Извршниот совет на Собрание-

то на Социјалистичка Република Македонија се 
именува 

Лазар Лабачевски. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1216 
28 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

198. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 27 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 16/78), Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 април 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 

За потпретседател на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира делегатот 

Јордан Мојсов. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1222 
28 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Слободан Арнаудов, с. р. 

199. 
Врз основа на член 27 алинеја 6, а во врска 

со член 135 од Деловникот на Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Р е -
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 16/78), Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28 април 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За секретар на Соборот на здружениот труд на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија се именува 

, Ж и в к о Тодоровски. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Бр. 06-1221 на Соборот на здружениот 

28 април 1978 година труд, 
Скопје Слободан Арнаудов, с. р. 

200. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 27 
алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општини-
те на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 16/78), 
Соборот на општините на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За потпретседател на Соборот на општините на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија се избира делегатот 

Назми Исмани. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на не ј -

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1207 Претседател 
28 април 1978 година на Соборот на општините, 

Скопје Блашко Јаневски, е. р. 

201. 
Врз основа на член 27 алинеја 6, а во врска 

со член 122 од Деловникот на Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 16/78), 
Соборот на општините на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За секретар на Соборот на општините на Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија 
се именува 

Даница Анастасова. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на не ј -

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1209 
28 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, е. р. 
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202. 
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 24 
алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре -
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 16/78), Општествено-политичкиот собор на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 април 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За потпретседател на Општествено-политичкиот 

собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се избира делегатот 

Јездимир Богдански. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1219 
28 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

203. 
Врз основа на член 24 алинеја 6, а во врска со 

член 124 од Деловникот на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 16/78), Општествено-политичкиот собор на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28 април 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За секретар на Општествено-политичкиот собор 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се именува 

Ж и в к о Мартиноски. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1218 
23 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лактова, е. р. 

Бр. 18 — Стр. 485 

204. 
Врз основа на член 8 став 2 од Одлуката за 

личните доходи и другите примања на делегатите и 
на функционерите што ги избира и именува Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на СРМ" број 15/78), Админи-
стративната комисија на Собранието на СРМ, на 
седницата одржана на 18 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО 
ГРУПИ НА ФУНКЦИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

1. Со оваа одлука се распоредуваат функциите 
во групи на функции и се определуваат коефи-
циентите за утврдување на личните доходи на оп-
ределени функционери што ги избира Собранието 
на СРМ и на определени функционери што ги име-
нува Собранието на СРМ. 

П р в а г р у п а н а ф у н к ц и и 

коефициент 
— претседател на Собранието на 

СРМ; претседател на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ 4,40 

— претседател на Уставниот суд на 
Македонија; командант на Репуб-
личкиот штаб за територијална 
одбрана 4,00 

В т о р а г р у п а н а ф у н к ц и и 

— потпретседател на Собранието на 
СРМ; претседател на собор на Соб-
ранието на СРМ; потпретседател 
на Извршниот совет на Собрание-
то на СРМ 3,90 

— републички секретар за народна 
одбрана; републички секретар за 
внатрешни работи; републички 
секретар за финансии; претседа-
тел на Комисија за следење на 
остварувањето на Уставот 3,60 

Т р е т а г р у п а н а ф у н к ц и и 
— републички секретар за правосуд-

ство; републички секретар за ин-
дустрија; републички секретар за 
земјоделство и шумарство; репуб-
лички секретар за труд; репуб-
лички секретар за законодавство и 
организација; директор на Репуб-
личкиот завод за општествено 
планирање; судија на Уставниот 
суд на Македонија; членови на 
Извршниот совет кои водат тела; 
претседател на Комисија за пра-
ш а њ а на изборите и именувањата; 
претседател на Комисија за ме-
ѓунационални односи; претседател 
на Законодавно-правна комисија; 
претседател на Комисија за 
надворешно-политички прашања 
и односи со странство; претседа-
тел на Комисија за народна од-
брана; претседател на Комисија 
за следење на спроведувањето на 
Законот за здружениот труд, се-
кретар на Собранието на СРМ, се-
кретар на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ 3,50 

— републички секретар за општосто-
пански работи и пазар; републич-
ки секретар за сообраќај и врски; 
републички секретар за урбани-
зам, станбени и комунални пра-
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т а њ а ; републички секретар за 
економски односи со странство; 
републички секретар за образова-
ние и наука; републички секре-
тар за култура; републички сек-
ретар за здравство и социјална 
политика; републички секретар за 
меѓународни односи; републички 
секретар за информации; претсе-
дател на Комисија за информира-
ње; претседател на Комисија . за 
претставки и предлози; претседа-
тел на одбор за општествено-еко-
номски односи и развој на СЗТ; 
претседател на одбор за општест-
в е н о в о литички систем на СЗТ; 
претседател на одбор за внатреш-
на политика на СЗТ; претседател 
на одбор за општествено^политич-
к и систем на ОПС; претседател на 
одбор за општествено-економски 
односи и развојна политика на 
ОПС; претседател на Комисија за 
прашања на борците и инвалидите 
од војната; претседател на Коор-
динационото тело за општествена 
самозаштита 
претседател на Републички коми-
тет; претседател на републичка 
комисија; претседател на Админи-
стративната комисија на Собра-
нието на СРМ; претседател на Ко-
мисијата за деловнички праша-
ња; претседател на Одборот за ин-
дустрија, енергетика, градежништ-
во и сообраќај на СЗТ; претседа-
тел на Одборот за образование, 
наука и култура; претседател на 
Одборот за здравство и социјална 
политика на СЗТ; претседател на 
Одборот за развој и финансии на 
СО; претседател на Одборот за 
општествено-политички односи на 
СО; претседател на Одборот за 
внатрешна политика на ОПС 

3,40 

3,30 

Ч е т в р т а г р у п а н а ф у н к ц и и 

• заменик на републичкиот секретар 
за народна одбрана; заменик на 
републичкиот секретар за внат-
решни работи; заменик на репуб-
личкиот секретар за финансии; 
претседател на Одборот за земјо-
делство и шумарство на СЗТ; 
претседател на Одборот за услуж-
ни дејности на СЗТ; претседател 
на Одборот за станбено-комунални 
прашања и урбанизам на СЗТ; 
претседател на Одборот за урба-
низам и станбено-комунални пра-
шања на СО; претседател на Од-
борот за финансирање и буџет на 
ОПС; претседател на Советот за 
научно и техничко творештво; 
претседател на Советот за прос-
торно планирање 3,26 
заменик на републичкиот секре-
тар за индустрија; заменик на ре-
публичкиот секретар за право-
судство; заменик на директорот на 
Републичкиот завод за општестве-
но планирање; заменик на репуб-
личкиот секретар за земјоделство 
и шумарство; заменик на репуб-
личкиот секретар за , труд; заме-
ник на републичкиот секретар за 

законодавство и организација; 
потпретседател на Републичкиот 
комитет; потпретседател на Ре -
публичка комисија 3,10 

— заменик секретар на републич-
киот секретар за општостопански 
работи и пазар; заменик на репуб-
личкиот секретар за сообраќај и 
врски; заменик на републичкиот 
секретар за урбанизам, станбени и 
комунални прашања; заменик на 
републичкиот секретар за економ-
ски односи со странство; заменик 
на републичкиот секретар за об-
разование и наука; заменик на 
републичкиот секретар за култу-
ра; заменик на републичкиот сек-
ретар за здравство и социјална 
политика; заменик на републич-
киот секретар за меѓународни од-
носи; заменик на републичкиот 
секретар за информации 3,00 

2. Функцијата претседател на работно тело е 
вреднувана заради исплата на разлика за врше-
ње на функцијата според член 4 од Одлуката за 
личните доходи и другите примања на делегатите 
и функционерите што ги избира и именува Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќ е се применува од 1 јануари 1978 година. 

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА НА СОБРА-
НИЕТО НА СРМ 

Бр. 12-128 
18 април 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Бурхан Адеми, е. р. 

205. 
Врз основа на член 8 став 2 од Одлуката за 

личните дохвди и другите примања на делегатите 
и на функционерите што ги избира и именува 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" број 15/78) и точ-
ка 7 од Самоуправната спогодба за заедничките 
основи и мерила за утврдување и усогласување 
на личните доходи и другите примања на ф у н к -
ционерите во Републиката и делегатите во Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 1/78), Администра-
тивната комисија на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата одржана 
на 18 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ОДНОСНО ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ, А КОИ НЕ СЕ РАСПО-

РЕДЕНИ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат функциите и 
се определуваат коефициентите за одделните ф у н к -
ции на кои Собранието на СРМ избира односно 
именува функционери, а кои не се распоредени во 
групите на функциите со Одлуката за распореду-
вање на функциите во групи на функции и за 
определување на коефициентите. 

2. Месечниот износ на личниот доход на функ-
ционерите од точка 1 се утврдува на тој начин 
што основицата што ќе ја утврди Комисијата за 
следење на спроведувањето на Самоуправната спо-
годба, се зголемува со следните коефициенти: 
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Функција 
Коефициент 

— Директор на Фондот за кредити-
рање на побрзиот стопански раз -
виток на недоволно развиените 
краишта на Македонија; виши со-
ветник на Собранието на СРМ 3,30 

— Секретар на Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ 3,10 

— Заменик на секретарот на Собра-
нието на СРМ; секретар на собор 
на Собранието на СРМ; секретар 
на Кабинетот на претседателот на 
Собранието на СРМ 3,00 

— Секретар на републичка комиси-
ј а што на таа функција го изби-
ра или именува Собранието на 
СРМ; самостоен советник на Соб-
ранието на СРМ 2,90 

— Советник на Собранието на СРМ 2,70 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1978 година. 

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА НА СОБРА-
НИЕТО НА СРМ 

Бр. 12-1279 
18 април 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Бурхан Адеми, е. р. 

206. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 19 април 1978 го-
дина, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената условна осуда се брише од казне-

ната евиденција на: 
1. Љубомир Димитар Крстевски, од Битола. 

I I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Божидар Васиљевић од Скопје, 
2. Киро Илија Манчев, од Скопје, 
3. Ангеле Борис Петровски, од Скопје, 
4. Милорад Јордан Георгиев, од Скопје. 

I I I 
Неиздржаниот дел од казната им се намали за: 

6 месеци на: 
1. Ане Максим Трајчевски, од е. Сараќино, 
2. Никола Јане Георгиевски, од е. Белимбегово, 
3. Ш е ф к и Риза Веј сели, од е. Гарани, 
4. Тодор Благој Лазаров, од е. Владевци, 
5. Стојмен Веселин Петков, од Скопје, 
6. Никола Панде Стојменов, од Струмица. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 9 

месеци на: 
1. Ж и в к о Стојан Јовановски, од Куманово. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Стефан Тимо Ристов, од Штип, 
2. Аљо Омер Хаџибулиќ, од Скопје, 

3. Ратко Јован Неделковски, од Битола, * 
4. Богоја Јован Цветановски, од Скопје, 
5. Панче Димитар Предарски, од Струмица, 
6. Станко Горѓи Петков, од е. Богданци. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се замени со ус-

ловна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако 
осудените во рок од 1 година не сторат ново кри-
вично дело на: 

1. Амет Асан Усинов, од е. Конче, 
2. Горѓи Благоја Христоски, од Прилеп, 
3. Билали Адем Исамедин, од Тетово, 
4. Коста Иван Каишоски, од е. Јабланице, 
5. Благоја Борис Кузмановски, од е. Горно Ли-

сиче, 
6. Димитар Б л а ж е Цековски, од Струмица, 
7. Киро Цветан Диновски, од Битола 
8. Сами Рамадан Бекири, од Скопје, 
8. Џевад Ибо Демиров, од Радовиш, 
9. Љупчо И л и ј а Трајковски, од Крушево. 

VII 
Изречената казна се замени со условна осуда 

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

1. Димитар Борис Манџуков, од Гевгелија, 
2. Радослав Спасо Лалиќ, од Тетово, 
3. Аземи Р у ж д и Рунде, од Скопје. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Харун Ќазим Бабачиќ, од е. Љубин, 
2. Сулејман Факир Бабачиќ, од е. Љубин, 
3. Иљаз Исмаил Бабачиќ, од е. Љубин, 
4. Адил Елмаз Бабачиќ, од е. Љубин, 
5. Илија Левко Чортановски, од Скопје, 
6. Стојан Крсто Илиевски, од Скопје. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

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

1. Алија Рамадан Селвет, од е. Синѓелиќ. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 5 месе-

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

1. Благоја Никола Талевски, од Битола, 

X I 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
чема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Стафа Али Ирфан, од е. Селокуќи. 

XI I 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

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

1. Мемед Мемед Ливерека, од Скопје. 

XI I I 
Неиздржаниот дел од казната се замени со ус-

ловна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако 
осудените во рок од 2 години не сторат ново кри-
вично дело на: 

1. Борис Павле Стојчевски, од Скопје, 
2. ѓорѓи Страхил Јаневски, од Гевгелија. 
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XIV 
Изречената казна затвор се замени со условна 

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

1. Сеј фула Бекир Мулаки, од Кочани. 
XV 

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

Број 08-393 
19 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

207. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Ус-

тавот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од З а -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 3. IV. 1978 година, доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Јани Методиев Ташев, од е. Три Чешми 

II 
Неиздржаниот дел од казната им се намали за 

1 година на: 
1. Боривоје Цветан Стојановски, од Скопје, 
2. Зоран Никола Јанчевски, од е. Враништа. 

III 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

6 месеци на: 
1. Димче Ефтим Стојанов, од е. Таринци, 
2. Миле Стојан Георгиевски, од е. Блаце, 
3. Тра јан Спиро Стојменов, од Делчево, 
4. Арслан Вејсел Арслани, од Скопје, 
5. Благоја Тра јан Ралевски, од е. Беранци, 
6. Никола Најденко Сидоровски, од е. Бела 

Црква, 
7. Васо Ристо Јанчев, од е. Ваташа, 
8. Џелал Ј у с у ф Јакуповиќ, од Скопје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

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

1. Цветан Трајко Андоновски, од е. Брезово, 
2. Уке Нуредин Исмаиловски, од е. Бајрамовци. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор му се замени со условна осуда, со тоа што 
неиздржаниот дел нема да се изврши ако осуде-
ниот во рок од 1 година не стори ново кривично 
дело на: 

1. Борис Лазар Николовски од е. Горно Лако-
череј. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 08-299 
3 април 1978 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Л>упчо Арсов, с.р. 

208. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", број. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77 и 17/78), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО СЕ ПРЕ-
НЕСЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ ИС-
КАЖАНИ ПО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1976 

ГОДИНА 

Член 1 

Во Уредбата за условите за користење на сред-
ствата за инвестиции во стопанството што се пре-
несени на организациите на здружениот труд за 
покривање на загуби искажани по завршните смет-
ки за 1976 година („Службен весник на СРМ", број 
16/77), во називот и во член 1 годината „1976" се 
заменува со „1977". 

Член 2 

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

Бро ј 23-968/1 
24. април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

209. 
Врз основа на член 65 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" број 8/74 и број 3/78), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
И БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРА-

АТ ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА 

Член 1 

Собранието на Републичката заедница за ос-
новно образование го сочинуваат 80 делегати. 

Член 2 

Собранијата на општинските заедници за обра-
зование избираат 68 делегати во следниве деле-
гатски единици: 
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I ДЕЛЕГАТИ ОД ОПШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Берово 
2. Битола 
3. Валандово 
4. Виница 
5. Гази-Баба 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Демир Хисар 
11. Кавадарци 
12. Карпош 
13. Кисела Вода 
14. Кичево 
15. Кочани 
16. Кратово 
17. Крива Паланка 
18. Крушево 
19. Куманово 
20. Македонски Брод 
21. Неготино 
22. Охрид 
23. Прилеп 
24. Пробиштип 
25. Радовиш 
26. Ресен 
27. Свети Николе 
28. Струга 
29. Струмица 
30. Тетово 
31. Титов Велес 
32. Центар 
33. Чаир 
34. Штип 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Член 3 

Општествените организации и здруженијата на 
граѓаните од општ интерес за Републиката изби-
раат 12 делегати во следниве делегатски единици: 

II ДЕЛЕГАТИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И З Д Р У Ж Е Н И Ј А НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Андрагошко друштво на СРМ 1 
2. Друштво на педагози 1 
3. Здружение на дефектолози 1 
4. Културно-просветна заедница на 

Македонија 1 
5. Матица на иселениците од Македонија 1 
6. Републички одбор на движењето 

„Науката на младите" 1 
7. Републички совет за народна тех-

ника на СРМ 1 
8. Совет на друштвата за грижи и вос-

питување на децата и младината на 
СРМ 1 

9. Совет за техничко воспитување на 
младината на СРМ 1 

10. Сојуз на работничките и народни 
универзитети 

11. Сојуз на физичката култура на Ма-
кедонија 

12. Црвен крст на Македонија 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-872/1 
12 април 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с.р. 

210. 
Врз основа на член 13, став 3 од Законот за 

експропријација („Службен весник на СРМ" број 
47/73), а во врска со чл. 40, став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" број 15/73) и чл. 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" број 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — 
ЛЕАРНИЦА ЗА ОБОЕНИ МЕТАЛИ ПОКРАЈ ПА-
ТОТ БР. 503 ШТИП-СТРУМИЦА ВО ОПШТИНА 

РАДОВИШ 

1. Се утврдува општиот интерес за изградба на 
инвестиционен објект — Леарница за обоени ме-
тали на местото Набантлк во општина Радовиш 
на левата страна покрај патот бр. 503 Штип-Стру-
мица на 30 км, на дел од КП. бр. 1732, со повр-
шина од околу 6,0 ха. 

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

Бр. 23-873/1 
24 април 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с.р. 

211. 
Врз основа на член 9 од Одлуката за утврду-

вање категории на функции и за височината на 
личните доходи и другите надоместоци на ф у н к -
ционерите и работниците што ги именува односно 
назначува Извршниот совет или што се имену-
ваат или назначуваат во согласност со Извршниот 
совет („Службен весник на СРМ" број 25/75; 41/75; 
1/76), Комисијата за кадровски и административ-
ни прашања на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 7. 
4. 1978 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОД-

ВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

1. Функционерите и работниците што ги име-
нува односно назначува Извршниот совет или што 
се именуваат или назначуваат во согласност со 
Извршниот совет, а живеат одвоено од своето се-
мејство имаат право на надоместок за одвоен ж и -
вот во месечен износ од 2. ООО динари. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" 
а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бро ј 17-881/1 
7 април 1978 година 

Скопје 

Комисија за кадровски и 
административни прашања 

Претседател, 
Вера Димитрова, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 мај 1978 

1 

1 
1 
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212. 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" 
број 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внат-
решни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ СВОЈС-

ТВО НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

Член 1 

Во Правилникот за определување на работни-
ци во органите за внатрешни работи што имаат 
својство на овластени службени лица („Службен 
весник на СРИ", број 41/73, 22/76, 30/77 и 43/77), во 
член 1 став 2 точка 4 по зборовите „во врските" 
се додаваат зборовите „и инвестиции и градба". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Број 05-5691/1 
20 април 1978 година 

Скопје . 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Мирко Буневски, с.р. 

213. 
Врз основа на член 339, став 3, точка 1 од З а -

конот за извршување на кривичните санкции 
(„Службен весник на СРМ", број 47/73), републич-
киот секретар за здравство и социјална политика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ, УПАТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИ-
ХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ НА СЛО-

БОДА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на из -

вршување на мерките за безбедност, упатување на 
задолжително психијатриско лекување и чување 
во здравствена организација и задолжително пси-
хијатриско лекување на слобода, за лица кои сто-
риле кривично дело во состојба на непресметли-
вост или битно намалена пресметливост. 

Член 2 
Мерката за безбедност упатување на задолжи-

телно психијатриско лекување и чување се извр-
шува во Болницата за душевни и нервни болести 
— Бардовци, Болницата за нервни болести — Демир 
Хисар или Болницата за нервни и душевни болести 
— Негорци. 

Член 3 
Мерката за безбедност задолжително психи-

јатриско лекување на слобода, може да се извршу-
ва во една од болниците од член 2 на овој пра-
вилник и во Неуропсихијатриската клиника на 
Медицинскиот факултет — Скопје, како и во не-
уролошките одделенија на медицинските центри. 

Член 4 
Задолжителното психијатриско лекување и чу-

вање во здравствената организација се врши спо-
ред посебна програма која ја утврдува стручна 
група на работници во здравствената организација, 
составена од специјалист за нервни и душевни бо-
лести, психолог и социјален работник. 

Задолжителното психијатриско лекување на 
слобода се врши според програмата на здравстве-
ната организација за лекување на непресметливи 
или битно намалено пресметливи лица, на кои не 
им е изречена мерка за безбедност. 

Член 5 

Евиденцијата што се води во здравствената ор-
ганизација за секое непресметливо или битно на-
малено пресметливо лице на кое е изречена мерка 
за безбедност упатување на задолжително психи-
јатриско лекување и чување во здравствена ор-
ганизација или задолжително психијатриско ле-
кување на слобода, покрај општите генерални, ги 
содржи показателите за поведението на тие лица 
од кои ќе се види дали здравствената состојба се 
подобрува, останува иста или се влошува. 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бро ј 0101-2344 
6 април 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за здравство 

и социјална политика, 
Јездимир Богдански, с.р. 

214. 
Врз основа на член 339 став 1 точка 12 од З а -

конот за извршување на кривичните санкции 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/73), републич-
киот секретар за правосудство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ТАБЛИЦАТА НА КАЛОРИЧНАТА ВРЕДНОСТ 
ЗА ИСХРАНАТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И МА-
ЛОЛЕТНИЦИТЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ 

ДОМ 

1. Со ова упатство се утврдува таблица на 
калоричната вредност за исхраната на осудените 
и малолетните лица во казнено-поправните устано-
ви и Воспитно-поправниот дом. 

2. Исхраната се состои од три оброка дневно, 
со вкупна калорична вредност за едно лице и тоа: 

а) за осудени лица на казна затвор најмалку 
2.500 калории, 

б) за осудени на малолетнички затвор и мало-
летни лица на кои им е изречена воспитна мерка 
упатување во воспитно-поправен дом (во натамош-
ниот текст малолетници) на јмалку 3.500 калории. 

3. За приготвување на исхраната, дневно за 
едно лице, се потребни прехранбените артикли да-
дени во следнава таблица: 

Таблица 

За осудени лица за малолетн 
Видови на артикли 

гр. калории гр. калории 

Леб — пченичен 500 1.265 850 1.644 
Месо 85 124 85 124 
Грав 200 622 200 622 
Маст-зејтин 30 270 60 540 
Шеќер 30 120 50 200 
Брашно за запршка 20 72 20 72 
Кромид за запршка 10 5 10 5 
Ч а ј или к а ф е — 24 — 24 
Говедска или друга супа — — — 269 
В к у п н о : — 2.502 — 3.500 
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Во приготвувањето на храната, според ова 
упатство, по потреба се употребуваат и разни за -
чини (сол, црвен пипер и друго). Со листата на ј а -
дење се обезбедува секое осудено и малолетно ли-
це да добие трипати во седмицата по 200 грама ме-
со. 

4. На осудени лица и малолетници, со оглед 
на нивната возраст, здравствената состојба, видот, 
тежината и условите на работата им се зголемува 
количината и калоричната вредност на храната 
најмалку за 1.000 ка лорин дневно. 

5. Храната според таблицата од точка 3 треба 
да биде разновидна и во текот на седмицата да се 
изготвува од разни прехранбени артикли. 

6. Листата на јадења се определува седум дена 
однапред и во иста седмица ист вид јадење не мо-
же да се приготви повеќе од три-пати. 

7. Замената на одделни прехранбени артикли 
со други треба да се врши така што ќе се обез-
беди калоричната вредност на храната предвидена 
во точка 3. 

8. При спроведувањето или преместувањето на 
осудените лица и малолетници, доколку не може 
да им се обезбеди топол оброк им се дава сува 
храна во количина и. калорична вредност предви-
дени во точка 3 од ова упатство. 

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 0301-699 
23 март 1978 година 

Скопје 
Републички секретар за 

правосудство, 
д-р Горѓи Цаца, с.р. 

215. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

ЛО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во соборите, на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги прими изборните 
акти од општинските изборни комисии за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СРМ и от-
како ги разгледа, во смисла на член 47 став 2 од 
Законот за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија му го под-
несува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на делегати во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Ре -
публика Македонија, согласно со Решението на 
претседателот на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, бр. 06-358 од 17 февруари 
1978 година, објавено во „Службен весник на СРМ" 
бр. 6/78, се одржа на 17 април 1978 година во со-
борите на здружениот труд на собранијата на сите 
општини во Социјалистичка Република Македонија, 
и тоа за кандидатите чии кандидатури беа огласе-
ни од надлежните општински изборни комисии. 

П. Со спроведувањето на изборите за делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, под грижа-
та на Републичката изборна комисија, раководеа 
општинските изборни комисии именувани од оваа 
Комисија со Решение број 5 од 6 февруари 1978 
година, објавено во „Службен весник на СРМ" бр. 
5/78 година. 

Ш. Резултатите од изборите за делегати во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, по области на 
трудот и по делегатски единици, ги утврдија оп-
штинските изборни комисии за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на начин утврден со члено-
вите 44 и 45 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

IV. Републичката изборна комисија ги прегле-
да изборните акти што се однесуваат на изборот на 
делегатите во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
и не најде неправилности што би имале битно вли-
јание врз резултатите од изборите, освен во Стру-
мица каде што се констатирани неправилности во 
врска со изборот на еден делегат во овој Собор 
(точка 6/10 од овој извештај) . 

V. Во соборите на здружениот труд на собра-
нијата на општините: Валандово, Кратово и При-
леп — за еден делегат, утврдените кандидати на 
гласањето не го добиле потребното мнозинство на 
гласови од сите делегати, поради што треба да се 
извршат повторни избори (точка 1/8, 1/22 и 2/5 од 
овој извештај) . 

VI. Резултатите од изборите за делегатите во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, по области на 
трудот и делегатски единици се следни: 

1. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СЕ И З -
Б Р А Н И 80 ОД ВКУПНО 83 ДЕЛЕГАТИ, И ТОА: 

1) Во делегатската единица БЕРОВО се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 40 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Берово гласале 34 делегати, од 
кои за кандидатот Миропа Стојановска — 34. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Миропа Стојановска од 

Пехчево. 
2) Во делегатската единица БИТОЛА I се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
30 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Битола гласале 77 делега-
ти, од кои за кандидатот Петар Стојановски — 75. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Петар Стојановски од Б и -

тола. 
3) Во делегатската единица БИТОЛА П се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Битола гласале 77 делегати, 
од кои за кандидатот Милица Тасева — 75. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избрана Милица Тасева од Битола. 
4) Во делегатската единица БИТОЛА Ш се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Битола гласале 77 деле-
гати, од кои за кандидатот Ристо Бошевски — 74. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избран Ристо Бошевски од Б и -

тола. 
5) Во делегатската единица БИТОЛА IV се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
30 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Битола гласале 77 деле-
гати, од кои за кандидатот Борис Обедниковски — 
75. 
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Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Борис Обедниковски од 

Битола. 
6; Во делегатската единица БИТОЛА V се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Битола гласале 77 делегати, 
од кои за кандидатот Војо Котевски — 75. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Војо Котевски од Битола. 
7) Во делегатската единица МАКЕДОНСКИ 

БРОД се избира еден делегат. Во оваа делегатска 
единица од 35 делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината Македонски Брод 
гласале 34 делегати, од кои за кандидатот Цветан 
Дојчиноски — 34. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Цветан Дојчиноски од с. 

Суви Дол — Бродско. 
8) Во делегатската единица ВАЛАНДОВО се из -

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 30 
делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Валандово гласале 30 де-
легати, од кои за кандидатот Ристо Кимов — 9. 

Со оглед на тоа што кандидатот не го добил 
потребното мнозинство на гласови од сите делегати 
во Соборот во оваа делегатска единица, согласно со 
член 49 точка 2 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, треба да се извршат повторни из-
бори. Повторните избори ќе ги распише Општин-
ската изборна комисија (член 51 од Законот), ќе го 
определи денот на нивното одржување и денот од 
кога почнуваат да течат роковите на изборните деј -
ства. За резултатот од изборот во оваа делегатска 
единица ќе биде поднесен дополнителен извештај . 

9) Во делегатската единица ВИНИЦА се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 31 
делегат во. Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Виница гласале 27 делегати, од 
кои за кандидатот Ванчо Гаврилов — 27. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Ванчо Гаврилов од Виница. 
10) Во делегатската единица ГЕВГЕЛИЈА I се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
50 делегати во Соборот на здружениот труд на оп-
штината Гевгелија гласале 47 делегати, од кои за 
кандидатот ѓорѓе Гогов — 45. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Горѓе Гогов од Богданци. 
11) Во делегатската единица ГЕВГЕЛИЈА П се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Гевгелија гласале 47 деле-
гати, од кои за кандидатот Костадин Чугунцалиев 
— 46. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Костадин Чугунцалиев од 

Гевгелија. 
12) Во делегатската единица ГОСТИВАР I се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 69 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гостивар гласале бб де-
легати, од кои за кандидатот Апостол Апостоловски 
— 63. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Апостол Апостолоски од 

Гостивар. 
13) Во делегатската единица ГОСТИВАР П се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
делегати во Соборот на здружениот труд на Со-

бранието на општината Гостивар 1ласале бб деле-
гати, од кои за кандидатот Сакип Тилкиу — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Сакип Тилкиу од Гостивар. 

14) Во делегатската единица ДЕБАР се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Дебар гласале 52 делегати, од 
кои за кандидатот Абдула Акикоски — 48. 

Неважечки гласачки ливчиња има 4. 
За делегат е избран Абдула Акикоски од Де-

бар. 
15) Во делегатската единица ДЕЛЧЕВО се из -

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
36 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Делчево гласале 36 деле-
гати, од кои за кандидатот Симеон Ивановски — 34. 

Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегат е избран Симеон Ивановски од Ма-

кедонска Каменица. 
16) Во делегатската единица ДЕМИР ХИСАР се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
33 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Демир Хисар гласале 31 
делегат, од кои за кандидатот Вангел Муловски — 
29. 

Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегат е избран Вангел Муловски од Де-

мир Хисар. 
17) Во делегатската единица КАВАДАРЦИ 

1 се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 61 делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Кавадарци гласале 48 
делегати, од кои за кандидатот Васил Андонов — 
47. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Васил Андонов од Кава-

дарци. 
18) Во делегатската единица КАВАДАРЦИ П 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 61 делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Кавадарци гласале 48 
делегати, од кои за кандидатот Лазо Ристов — 47. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избран Лазо Ристов од Кавадарци. 
19) Во делегатската единица КИЧЕВО се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Кичево гласале 57 делегати, од 
кои за кандидатот Стојмир Соколески — 56. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Стојмир Соколески од К и -

чево. 
20) Во делегатската единица КОЧАНИ I се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Кочани гласале 53 деле-
гати, од кои за кандидатот Јордан Сребренов — 52. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Јордан Сребренов од Ко-

чани. 
21) Во делегатската единица КОЧАНИ П се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Кочани гласале 53 деле-
гати, од кои за кандидатот Б о ж и н Цеков — 52. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Божин Цеков од Кочани. 
22) Во делегатската единица КРАТОВО се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
48 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Кратово гласале 47 деле-
гати, од кои за кандидатот Димитар Николовски — 
22. 

Со оглед на тоа што кандидатот не го добил 
потребното мнозинство на гласови од сите деле-
гати во Соборот во оваа делегатска единица, со-
гласно со член 49 точка 2 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, треба да се извршат 
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повторни избори. Повторните избори ќе ги распише 
Општинската изборна комисија (член 51 од Зако-
нот), ќе го определи денот на нивното одржување 
и денот од кога почнуваат да течат роковите на 
изборните дејства. За резултатот од изборот во оваа 
делегатска единица ќе биде поднесен дополнителен 
извештај. 

23) Во делегатската единица КРИВА ПАЛАН-
КА се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 45 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Крива Паланка гла-
сале 41 делегат, од кои за кандидатот Стојо Мил-
е в с к и — 39. 

Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегат е избран Стојо Милковски од Крива 

Паланка. 
24) Во делегатската единица КРУШЕВО се из -

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Крушево гласале 40 делега-
ти. од кои за кандидатот Благоја Петрески — 39. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегат е избран Благоја Петрески од К р у -

шево. 
25) Во делегатската единица КУМАНОВО I се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Куманово гласале 74 деле-
гати, од кои за кандидатот Момчило Стојковски 
— 72. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Момчило Стојковски од 

Куманово. 
26) Во делегатската единица КУМАНОВО П се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Куманово гласале 74 деле-
гати, од кои за кандидатот Димо Младеновски — 72. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран делегатот Димо Младенов-

ски од Куманово. 
27) Во делегатската единица КУМАНОВО Ш се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Куманово гласале 74 де-
легати, од кои за кандидатот Загорка Величковска 
— 68. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Загорка Величковска од 

Куманово. 
28) Во делегатската единица НЕГОТИНО се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Неготино гласале 41 деле-
гат, од кои за кандидатот Милица Теохарева — 40, 

Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегат е избрана Милица Теохарева од Не-

готино. 
29) Во делегатската единица ОХРИД I се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
55 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Охрид гласале 54 делегати, 
од кои за кандидатот Васил Мишевски — 52. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Васил Мишевски од Охрид. 
30) Во делегатската единица ОХРИД П се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
55 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Охрид гласале 54 деле-
гати, од кои за кандидатот Владимир Наумчески 
— 53. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Владимир Наумчески од 

Охрид. 
31) Во делегатската единица ОХРИД 1Н се из -

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
55 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Охрид гласале 54 делегати, 
од кои за кандидатот Борис Гиновски — 52. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избран Борис Гиновски од Охрид. 
32) Во делегатската единица ПРИЛЕП I се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Прилеп гласале 52 делегати, од 
кои за кандидатот Алекса Тренчески — 48. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избран Алекса Тренчески од При-

леп. 
33) Во делегатската единица ПРИЛЕП П се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Прилеп гласале 52 деле-
гати, од кои за кандидатот Весела Мишкоска — 49. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Весела Мишкоска од При-

леп. 
34) Во делегатската единица ПРИЛЕП ГИ се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Прилеп гласале 59 деле-
гати, од кои за кандидатот Благоја Василески — 
49. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Благоја Василески од При-

леп. 
35) Во делегатската единица ПРОБИШТИП се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 36 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Пробиштигх гласале 36 де-
легати, од кои за кандидатот Стоил Станој ковски — 
35. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Стоил Станој ковски од 

Пробиштип. 
36) Во делегатската единица РАДОВИШ се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
51 делегат во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Радовиш гласале 40 деле-
гати, од кои за кандидатот Јордан Јанев — 28. 

Неважечки гласачки ливчиња има 8. 
За делегат е избран Јордан Јанев од Радовиш. 
37) Во делегатската единица РЕСЕН се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Ресен гласале 55 делегати, од 
кои за кандидатот Христо Јоновски — 52. 

Неважечки гласачки ливчиња има 2. 
За делегат е избран Христо Јоновски од Ресен. 
38) Во делегатската единица СВЕТИ НИКОЛЕ 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска едини-
ца од 50 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Свети Николе гласале 
40 делегати, од кои за кандидатот Дане Динев 
— 40. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Дане Динев од Свети Ни-

коле. 
39) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А I се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гази Баба гласале 53 де-
легати, од кои за кандидатот Петре Андреевски — 
49. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Петре Андреевски од 

Скопје. 
40) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А П се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гази Баба гласале 53 де-
легати, од кои за кандидатот Љубомир Маневски 
— 52. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Љубомир Маневски од 

Скопје. 
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41) Во делегатската единица ГАЗИ БАБА Ш се 
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гази Баба гласале 53 де-
легати, од кои за кандидатот Стевка Меловска — 
48. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Стевка Меловска од 

Скопје. 
42) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А IV 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гази Баба гласале 53 де-
легати, од кои за кандидатот Петре Цветановски 
— 50. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Петре Цветановски од 

Скопје. 
43) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А V се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Гази Баба гласале 53 деле-
гати, од кои за кандидатот Исмет Исмаил — 50. 

Неважечки гласачки ^ливчиња нема. 
За делегат е избран Исмет Исмаил од Скопје. 
44) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А VI 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гази Баба гласале 53 де-
легати, од кои за кандидатот Драгица Милановска 
— 53. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Драгица Милановска од 

Скопје. 
45) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А VII 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гази Баба гласале 53 де-
легати, од кои за кандидатот Љубе Горески — 52. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Љубе Горески од Скопје. 
46) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А УШ 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гази Баба гласале 53 де-
легати, од кои за кандидатот Младен Куноски — 51. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Младен Куноски од Скопје. 
47) Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А IX се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Гази Баба гласале 53 деле-
гати, од кои за кандидатот Азем Рухани — 50. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Азем Рухани од Скопје. 
48) Во делегатската единица КАРПОШ I се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Карпош гласале 51 деле-
гат, од кои за кандидатот Трајче Божиновски — 51. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Трајче Божиновски од 

Скопје. 
49) Во делегатската единица КАРПОШ П се из -

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Карпош гласале 51 де-
легат, од кои за кандидатот Момчило Делиоланов 
— 51. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Момчило Делиоланов од 

Скопје. 1 
50) Во делегатската единица КАРПОШ Ш се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
ол 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Карпош гласале 51 де-
легат, од кои за кандидатот Бранко Јовановски 
— 51. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Бранко Јовановски од 

Скопје. 
51) Во делегатската единица КАРПОШ IV се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Карпош гласале 51 делегат, 
од кои за кандидатот Златка Георгиевска — 51. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Златка Георгиевска од 

Скопје. 
52) Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА I 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска едини-
ца од 70 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Кисела Вода гласале 
58 делегати, од кои за кандидатот Александра б и -
вановска — 58. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избрана Александра Кливановска 

од Скопје. 
53) Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА П 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд нз 
Собранието на општината Кисела Вода гласале 
делегати, од кои за кандидатот Арсо Куновски — 58. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Арсо Куновски од Скопје. 
54) Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА Ш 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Кисела Вода гласале 58 
делегати, од кои за кандидатот Благоја Антовски 
— 58. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Благоја Антовски од Скопје, 
55) Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА IV 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 70 делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината Кисела Вода гла-
сале 58 делегати, од кои за кандидатот Данаил Ди-
м ш о в с к и — 58. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Данаил Димитровски од 

Скопје. 
56) Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА V 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 70 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Кисела Вода гласале 
58 делегати, од кои за кандидатот Илија Крцоски 
— 58. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Илија Крцоски од Скопје. 
57) Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА 

VI се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 70 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Кисела Вода гласале 
58 делегати, од кои за кандидатот Слободан Арна-
удов — 58. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избран Слободан Арнаудов од 

Скопје. 
58) Во делегатската единица ЦЕНТАР I се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
ВО делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Центар гласале 65 деле-
гати, од кои за кандидатот Драган Аврамове™ — 
65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Драган Аврамовски од 

Скопје. 
59) Во делегатската единица ЦЕНТАР П се из-

бираат двајца делегати. Во оваа делегатска еди-
ница од 80 делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината Центар гласале 
65 делегати, од кои за кандидатите Андон Мар-
ковски — 65 и Киро Камчев — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
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З а делегати се избрани Андон Марковски од 
Скопје и Киро Камчев од Скопје. 

60) Во делегатската единица ЦЕНТАР Ш се из -
бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Центар гласале 65 деле-
гати, од кои за кандидатот Крсте Атанасовски — 
65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Крсте Атанасовски од 

Скопје. 
61) Во делегатската единица ЦЕНТАР IV се 

избираат тројца делегати. Во оваа делегатска еди-
ница од 80 делегати во Соборот на здружениот 
ТРУД на општината Центар гласале 65 делегати, од 
кои за кандидатите Ратко Ефтимов — 65, Георги 
Иванов — 65 и Борис Аврамовски — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани: Ратко Ефтимов од 

Скопје, Георги Иванов од Скопје и Борис Авра-
мовски од Скопје. 

62) Во делегатската единица ЦЕНТАР V се из-
бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Центар гласале 65 делега-
ти, од кои за кандидатот Радивоје Петровиќ — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Радивоје Петровиќ од 

Скопје. 
63) Во делегатската единица Ч А И Р I се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Чаир гласале 48 делегати, 
од кои за кандидатот Петко Петковски — 47. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Петко Петковски од Скопје, 
64) Во делегатската единица ЧАИР П се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Чаир гласале 48 делегати, 
од кои за кандидатот Славе Гочески — 47. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Славе Гочески од Скопје. 
65) Во делегатската единица СТРУГА се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 50 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Струга гласале 40 делегати, од 
кои за кандидатот Никола Топчевски — 40. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Никола Топчевски од 

Струга. 
66) Во делегатската единица СТРУМИЦА — I 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска едини-
ца од 70 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Струмица гласале 69 
делегати, од кои за кандидатот Ванчо Младенов 
- - 69. 

Неважечки гласачки ливчиња хчема. 
За делегат е избран Ванчо Младенов од Стру-

мица. 
67) Во делегатската единица СТРУМИЦА — П 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
ол 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Струмица гласале 69 де-
легати, од кои за кандидатот Вангелица Милен-
о в а — 68. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Вангелица Миленкова 

од Струмица. 
68) Во делегатската единица СТРУМИЦА — III 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска едини-
ца од 70 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Струмица гласале 
69 делегати од кои за кандидатот Митко Костов 
— 69. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Митко Костов од е. Смо-

ларе — Струмичко. 

69) Во делегатската единица СТРУМИЦА — IV 
се избира еден делегат. Во оваа делегатска едини-
ца од 70 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Струмица гласале 69 
делегати, од кои за кандидатот Владимир Котев 
— 68. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Владимир Котев од е. Бо-

силово — Струмичко. 
70) Во делегатската единица ТЕТОВО — I се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Тетово гласале бб деле-
гати, од кои за кандидатот Р а ј н а Попоска — бб. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Р а ј н а Попоска од Тетово. 
71) Во делегатската единица ТЕТОВО — П се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Тетово гласале бб деле-
гати, од кои за кандидатот Иван Грабенароски — 
бб. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Иван Грћбенароски од Те-

тово. 
72) Во делегатската единица ТЕТОВО — Ш се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Тетово, гласале бб делегати, 
од кои за кандидатот Сулејман Шаќири — 64. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Сулејман Шаќири од Те-

тово. 
73) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС — 

I се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 60 делегати во Соборот на здружениот труд 
па Собранието на општината Титов Велес гласале 
54 делегати, од кои за кандидатот Пандорка Кли-
фова — 54. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Пандорка Клифова од . 

Титов Велес. 
74) Во делегатската единица* ТИТОВ ВЕЛЕС — 

П се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 60 делегати во Соборот на здружениот тру^ 
на Собранието на општината Титов Велес гласале 
54 делегати, од кои за кандидатот Павле Петров 
— 54. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Павле Петров од Градско. 
75) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС — 

Ш се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 60 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Титов Велес гласале 
54 делегати, од кои за кандидатот Веселин Кузев 
— 54. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Веселин Кузев од Титов 

Велес. 
76) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС — 

IV се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 60 делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината Титов Велес гла-
сале 54 делегати, од кои за кандидатот Цане Ни-
колов — 54. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Цане Николов од Титов 

Велес. 
77) Во делегатската единица ШТИП — I се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Штип гласале 44 делегати 
од кои за кандидатот Јордан Тасев — 44. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Јордан Тасев од Штип. 
78) Во делегатската единица ШТИП — П се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
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50 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Штип гласале 44 делегати, 
од кои за кандидатот Виолета Белкова — 44. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Виолета Белкова од 

Штип. 
79) Во делегатската единица ШТИП — Ш се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Штип гласале 44 делегати, 
од кои за кандидатот Момчило Стојанов — 44. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избран Момчило Стојанов од 

Штип. 
80) Во делегатската единица ШТИП — IV се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
50 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Штип гласале 44 деле-
гати, од кои за кандидатот Мице Грков — 42. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Мице Грков од Штип. 

2. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НА-
УКАТА И КУЛТУРАТА СЕ И З Б Р А Н И 9 ОД 
ВКУПНО 10 ДЕЛЕГАТИ, И ТОА: 

1) Во делегатската единица БИТОЛА се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Битола гласале 77 делегати, од 
кои за кандидатот д-р Даме Несторове™ — 77. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран д-р Даме Несторовски од 

Битола. 
2) Во делегатската единица ГОСТИВАР се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Гостивар гласале бб деле-
гати , од кои за кандидатот Даница Трај кова — 64. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Даница Трај кова од Го-

стивар. 
3) Во делегатската единица КАВАДАРЦИ с^ 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 61 делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Кавадарци гласале 48 де-
легати, од кои за кандидатот Горѓи Попов — 48. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран ѓорѓи Попов од Кавадарци. 
4) Во делегатската единица КУМАНОВО се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Куманово гласале 74 деле-
гати, од кои за кандидатот Љубица Кузмановска 
— 73. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Љубица Кузмановска од 

Куманово. 
5) Во делегатската единица ПРИЛЕП се изби-

ра еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Прилеп гласале 52 деле-
гати, од кои за кандидатот Благоја Николоски 
24 и за кандидатот Стеван Талески — 24. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
Во оваа делегатска единица бидејќи ниеден од 

утврдените кандидати за делегати не го добиле 
потребното мнозинство на гласови од сите деле-
гати во Соборот во оваа делегатска единица, со-
гласно со член 49 точка 2 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, треба да се извршат 
повторни избори. Повторните избори ќе ги распи-
ше Општинската изборна комисија (член 51 од 
Законот), ќе го определи денот на нивното одржу-
вање и денот од кога почнуваат да течат роко-
вите на изборните дејства. За резултатот од из-
борот во оваа делегатска единица ќе биде поднесен 
дополнителен извештај . 

6) Во делегатската единица К А Р П О Ш се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 70 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Карпош гласале 51 делегат, 
од кои за кандидатот Цветанка Кацујани — 49. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Цветанка Кацујани од 

Скопје. 
7) Во делегатската единица ЦЕНТАР — I се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Центар гласале 65 делегати 
од кои за кандидатот д-р Владимир Картов — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегат е избран д-р Владимир Картов од 

Скопје. 
8) Во делегатската единица ЦЕНТАР — П се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Центар гласале 65 деле-
гати, од кои за кандидатот Милица Велј ановска 
— 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Милица Вел јановска од 

Скопје. 
9) Во делегатската единица СВЕТИ НИКОЛЕ 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска еди-
ница од 50 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Свети Николе гла-
сале 40 делегати, од кои за кандидатот Арсен Бел-
ковски — 39. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Арсен Белковски од Свети 

Николе. 
10) Во делегатската единица ТЕТОВО се изби-

ра еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-, 
братчето на општината Тетово гласале бб делегат 
ти, од кои за кандидатот Миодраг Стој чески — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1. 
За делегат е избран Миодраг Стој чески од Те-

тово. 

3. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-
ЈАЛНАТА ЗАШТИТА СЕ И З Б Р А Н И 6 ОД ВКУП-
НО 6 ДЕЛЕГАТИ, И ТОА: 

1) Во делегатската единица БИТОЛА се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Битола гласале 77 делегати, од 
кои за кандидатот Славе Мицевски — 77. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Славе Мицевски од Б и -

тола. 
2) Во делегатската единица ПРИЛЕП се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Прилеп гласале 52 делегати, 
од кои за кандидатот Горѓи Ла ј паровски — 48. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран ѓорѓи Лајчароски од При-

леп. 
3) Во делегатската единица КАРПОШ се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 70 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Карпош гласале 51 делегат, од 
кои за кандидатот д-р Димитар Кикерков — 49. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран д-р Димитар Кикерков од 

Скопје. 
4) Во делегатската единица ЦЕНТАР се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Центар гласале 65 делегати, од 
кои за кандидатот Тодор Дајлиев — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Тодор Дајлиев од Скопје. 
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5) Во делегатската единица ТЕТОВО се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Тетово гласале бб делегати, од 
кои за кандидатот д-р Рефет Ферати — 63. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран д-р Рефет Ферати од Те-

тово. 
До Републичката изборна комисија поднесен е 

приговор против избраниот делегат. Оваа комисија 
ќе поднесе дополнителен извештај . 

6) Во делегатската единица ШТИП се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 50 
делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Штип гласале 44 делегати, 
од кои за кандидатот Томо Миташев — 43. 

-Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Томо Миташев од Штип. 

4. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗДРУЖЕНИЈАТА И НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИ-
ЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, СЕ И З Б Р А -
НИ 6 ОД ВКУПНО 6 ДЕЛЕГАТИ, И ТОА: 

1. Во делегатската единица БИТОЛА се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нето на општината Битола гласале 77 делегати, од 
кои за кандидатот Михајло Дуле — 77. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Михајло Дуле од Б и -

тола. 
2) Во делегатската единица КИЧЕВО се изби-

ра еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Кичево гласале 57 деле-
гати, од кои за кандидатот Ибраим Даутоски — 57. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Ибраим Даутоски од е. 

Лисичани — Кичевско. 
3) Во делегатската единица КУМАНОВО се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Куманово гласале 74 деле-
гати, од кои за кандидатот Љубомир Трајковски — 
73. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Љубомир Трајковски од 

Куманово. 
4) Во делегатската единица ПРИЛЕП се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Прилеп гласале 52 делегати, 
од кои за кандидатот Горјанчо Симоноски — 42. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Горјанчо Симоноски од 

Прилеп. 
5) Во делегатската единица ЦЕНТАР — I се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица о^ 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Центар гласале 65 деле-
гати, од кои за кандидатот Марика Антоновска — 
65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Марика Антоновска од 

Скопје. 
6) Во делегатската единица ЦЕНТАР — П се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Центар гласале 65 де-
легати, од кои за кандидатот Радмила Мадевска — 
65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избрана Радмила Мадевска од 

Скопје. 

5. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА ВО С Л У Ж Б А НА ВООРУ-
Ж Е Н И Т Е СИЛИ НА СФРЈ СЕ И З Б Р А Н И 3 ОД 
ВКУПНО 3 ДЕЛЕГАТИ, И ТОА: 

1) Во делегатската единица БИТОЛА се из-
бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината Битола гласале 74̂  деле-
гати, од кои за кандидатот Ж а р к о Комановиќ — 76, 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Ж а р к о Комановиќ од Би-

тола. 
2) Во делегатската единица ЦЕНТАР се изби-

раат двајца делегати. Во оваа делегатска единица 
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Центар гласале 65 деле-
гати, од кои за кандидатот Јордан Мојсовски — 65 
и за кандидатот Коста Георгиевски — 65. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Јордан Мојсовски е71, 

Скопје и Коста Георгиевски од Скопје. 

6. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ЗАНАЕТЧИСКА, 
УГОСТИТЕЛСКА И ПРЕВОЗНИЧКА ДЕЈНОСТ СО 
СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НАД КОИ ПОСТОИ 
ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО РАБОТ-
НИЦИТЕ СО К О И ГО ЗДРУЖУВААТ СВОЈОТ 
ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ ОРГАНИЗИ-
РАНИ ВО ЗАЕДНИЦИ И ВО ДРУГИ ОБЛИЦИ НА 
З Д Р У Ж У В А Њ Е ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН И НА 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СО ЛИЧЕН ТРУД СА-
МОСТОЈНО ВО РИД НА ЗАНИМАЊЕ ВРШАТ 
УМЕТНИЧКА ИЛИ ДРУГА КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ, 
АДВОКАТСКА ИЛИ ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА 
Д Е Ј Н О С Т ЗАЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ 
ГО ЗДРУЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД, ОРГАНИЗИРА-
НИ ВО КОМОРИ ИЛИ ВО ДРУГИ ОБЛИЦИ НА 
3 ДРУЖЕВ АЊЕ, СЕ И З Б Р А Н И 12 ОД ВКУПНО 12 
ДЕЛЕГАТИ И ТОА: 

1) Во делегатската единица БИТОЛА се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Битола гласале 77 делегати, 
од кои за кандидатот Александар Марковски — 71. 

Неважечки гласач™ ливчиња нема. 
За делегат е избран Александар Марковски од 

е. Добрушево — Битолско. 
2) Во делегатската единица ГОСТИВАР се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
69 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Гостивар гласале бб деле-
гати, од кои за кандидатот Абдула Зули — 59. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Абдула Зули од Гостивар. 
3) Во делегатската единица КИЧЕВО се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Кичево гласале 57 делегати, од 
кои за кандидатот Демир Јусуфи — 54. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Демир Јусуфи од е. Стрел-

ци — Кичевско. 
4) Во делегатската единица КОЧАНИ се изби-

ра еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Кочани гласале 52 делегати, од 
кои за кандидатот Јане Митев — 52. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Јане Митев од е. Приба-

чево — Кочанско. 
5) Во делегатската единица К Р И В А ПАЛАНКА 

се избира еден делегат. Во оваа делегатска едини-
ца од 45 делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината Крива Паланка гласа-
ле 41 делегат, од кои за кандидатот Ѓоре Савовски 
— 38. 
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Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Ѓоре Савовски од е. Опи-

ла — Кривопаланечко. 
6) Во делегатската единица КУМАНОВО се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на општината Куманово гласале 74 делегати, 
од кои за кандидатот Ејуп Алију — 70. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Е јуп Алију од е. Ваксинце 

— Кумановско. 
7) Во делегатската единица ОХРИД се избира 

еден делегат. Во оваа делегатска единица од 55 
делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на општината Охрид гласале 51 делегат, 
од кои за кандидатот Драго Алексоски — 51. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Драго Алексоски од Охрид. 
8) Во делегатската единица ПРИЛЕП се изби-

ра еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 
делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на општината Прилеп гласале 52 делегати, 
од кои за кандидатот Филип Прој чески — 44. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Филип Пројчески од е. 

Вранче — Прилепско. 
9) Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА се 

избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Кисела Вода гласале 58 
делегати, од кои за кандидатот Бедри Елмази — 58. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Бедри Елмази од е. Сту-

деничани — Скопско. 
10) Во делегатската единица СТРУМИЦА се из-

бира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на општината Струмица гласале 69 деле-
гати, од кои за кандидатот Тра јко Пецанов — 68. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Тра јко Пецанов од е. Да-

биља — Струмичко. 
До Републичката изборна комисија е поднесена 

жалба во врска со изборот на овој делегат. Од из-
вршената проверка на наодите во жалбата Коми-
сијата констатира дека Трајко Печанов е член н^ 
делегацијата на Заедницата на земјоделците и дека 
тој е пензиониран по основ на здружениот труд во 
1967 година. Според став 1 на член 6 од Законот 
за избор на делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници за собранијата на општест-
вено-политичките заедници („Службен весник на 
СРМ", број 3/78 година), делегација образуваат 
работните луѓе што работат во земјоделската де ј -
ност со средства на трудот над кои постои право 
на сопственост заедно со работниците со кои го 
здружуваат својот труд и средствата на трудот. Од 
изложеното произлегува дека на Трајко Пецанов 
основната дејност не му е земјоделството, па според 
тоа не може да биде член на делегација на З а -
едницата на земјоделците, ниту делегат во Соборот 
на здружениот труд. 

Врз основа на изложеното, а согласно со член 
49 точка 3 од Законот за избор на делегати во со-
борите на Собранието на СРМ (..Службен весник 
на СРМ" број 3/78 година), Републичката изборна 
комисија предлага Соборот на здружениот труд да 
не го верифицира мандатот на делегатот Трајко 
Печанов од е. Дабиља — Струмичко и да распише 
ПОВТОРНИ избори во смисла на член 51 став 2 од 
Законот. 

11) Во делегатската единица ТЕТОВО се избира 
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 
делегати во Соборот на здружениот трVд на Соб-
ранието на општината Тетово гласале бб делегати, 
од кои за кандидатот Абдурешат Џемаили — 63. 

Неважечки гласачки ливчиња — 3. 
За делегат е избран Абдурешат Џемаили од 

Тетово. 

12) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС се 
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица 
од 60 делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Титов Велес гласале 54 
делегати, од кои за кандидатот Панче Ончев — 51. 

Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегат е избран Панче Ончев од Титов 

Велес. 
VII. На избраните делегати во Соборот на здру-

жениот труд, надлежните општински изборни ко-
мисии, во смисла на член 46 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, им издадоа увере-
нија дека се избрани за делегати. 

VIII. Во прилог на овој извештај ви се доста-
вуваат изборните акти кои се однесуваат на избо-
рот на делегатите во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Бр. 49-64 
21 април 1978 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

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

Членови: 
1. Никола Конески, е. р. 
2. м-р Славко Телевски, е. р. 
3. Живко Атанасовски, е. р. 

216. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, по примањето и раз -
гледувањето на изборните акти од општинските из -
борни комисии за избор на делегати во соборите 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, врз основа на член 68 во врска со член 
47 став 2 од Законот за избор на делегати во со-
борите на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на Соборот на општините му го 
поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-

НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на делегати во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, согласно со Решението на претседате-
лот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија бр. 06-358 од 17 февруари 1978 година, 
објавено во „Службен весник на СРМ", бр. 6/78, 
се одржа на 17 април 1978 година на заедничките 
седници на соборите во сите собранија на општи-
ните во Социјалистичка Република Македонија, 
освен во Собранието на општината Делчево, а во 
Собранието на градската заедница Скопје на 21. 
IV 1978 година и тоа за кандидатите чии кандида-
тури беа огласени од надлежните општински из -
борни комисии и Градската изборна комисија — 
Скопје. 

II. Со спроведувањето на изборите за делегати 
во Соборот на општините на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, под грижата на 



10 мај 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 18 — Стр. 499 

Републичката изборна комисија, раководеа општин-
ските изборни комисии и Градската изборна коми-
сија — Скопје именувани од оваа комисија со Ре -
шение број 49-5 од 6 февруари 1978 година, објаве-
но во „Службен весник на СРМ" број 5/78. 

III. Резултатите од изборот на делегатите во 
Соборот на општините на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија по делегатски еди-
ници — општини и Градската заедница — Скопје 
ги утврдија општинските изборни комисии и Град-
ската изборна комисија — Скопје за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на начинот утврден во член 
68 во врска со членовите 44 и 45 од Законот за из-
бор на делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, објавен во 
„Службен весник на СРМ" број 3/78. 

IV. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на изборот на де-
легатите во Соборот на општините и не најде не-
правилности што би биле од битно влијание на ре-
зултатот од изборите. 

V. Во Собранието на општината Валандово, ут-
врдените кандидати на гласањето на заедничката 
седница на соборите на Собранието на општината 
не го добиле потребното мнозинство на гласови од 
сите делегати во соборите на Собранието на општи-
ната, поради што треба да се извршат повторни 
избори (точка 4 од Извештајот). 

VI. Резултатите од изборот на делегати во Со-
борот на општините по делегатски единици — оп-
штини и Градската заедница — Скопје се следни: 

1. Во делегатската единица БЕРОВО од 80 де-
легати во трите собори на Собранието на општината 
гласале 70, од кои: 

За кандидатот Кирил Крамарски — 64. 
За кандидатот Благој Ајтарски — 60. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани Кирил Крамарски од 

Берово и Благој Ајтарски од Пехчево, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на Собранието на општината. 

2. Во делегатската единица БИТОЛА од 160 де-
легати во трите собори на Собранието на општината 
гласале 146, од кои: 

За кандидатот м-р Мито Пејовски — 142. 
За кандидатот д -р Димитар Котевски — 145. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани м-р Мито Пејовски од 

Битола и д-р Димитар Котевски од Битола, кои до-
биле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на Собранието на општината. 

3. Во делегатската единица МАКЕДОНСКИ 
БРОД од 70 делегати во трите собори на Собрание-
то на општината гласале 68, од кои: 

За кандидатот Слободан Костоски — бб. 
За кандидатот Милојко Алампиоски — бб. 
Неважечки гласачки ливчиња — 2. 
За делегати се избрани Слободан Костоски од е. 

Драгов Дол — Бродско и Милојко Алампиоски од 
Македонски Брод, кои добиле мнозинство од гласо-
вите на сите делегати во соборите на Собранието на 
општината. 

4. Во делегатската единица ВАЛАНДОВО од 60 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 59, од кои: 

За кандидатот Елисавета Дур лој кова — 29. 
За кандидатот Атанас Каракамчев — 27. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати не се избрани кандидатите Елиса-

вета Дурлојкова и Атанас Каракамчев, бидејќи не 
го добиле мнозинството од гласовите на сите деле-
гати во соборите на Собранието на општината. 

Врз основа на член 68, во врска со член 45 став 
1 и 49 точка 2 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, општинската изборна комисија 
за избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во Валан-

дово согласно со член 51 став 1 од Законот ќе рас-
пише повторни избори за избор на делегати од 
оваа делегатска единица, ќе го определи денот на 
нивното одржување и денот од кога почнуваат да 
течат роковите на изборните дејствија. За резул-
татите од овој избор Републичката изборна коми-
сија ќе поднесе дополнителен извештај . 

5. Во делегатската единица ВИНИЦА од 82 де-
легати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 67, од кои: 

За кандидатот Кирил Михајловски — Груица 
— 58. ј 

За кандидатот Јанко Михајлов — 67. 
Неважечки ливчиња нема. 
За делегати се избрани: Кирил Михајловски — 

Груица и Јанко Михајлов, два јцата од Виница, кои 
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на Собранието на општината. 

6. Во делегатската единица ГЕВГЕЛИЈА од 100 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 85, од кои: 

За кандидатот Горѓи Тодов — 81. 
За кандидатот Мито Теменушв — Железни — 

75. 
Неважечки гласачки ливчиња — 4. 
За делегати се избрани Горѓи Тодов од Гевгели-

ја и Мито Теменугов — Ж е л е з н и од Богданци, кои 
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати 
во соборите на Собранието на општината. 

7. Во делегатската единица ГОСТИВАР од 139 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 129, од кои: 

За кандидатот Гере Герасимовски — 128. 
За кандидатот Назми Исмани — 120. 
Неважечка гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани Гере Герасимовски и 

Назми Исмани, двајцата од Гостивар, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите собори на Соб-
ранието на општината. 

8. Во делегатската единица ДЕБАР од 120 деле-
гати во трите собори на Собранието на општината 
гласале 104, од кои: 

За кандидатот Љ у т ф и Марку — 100. 
За кандидатот Цветко Михај ловски — 80. 
Неважни гласачки ливчиња — 4. 
За делегати се избрани Љ у т ф и Марку и Цвет-

ко Михајловски, двајцата од Дебар, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
борите на Собранието на општината. 

9. Во делегатската единица ДЕЛЧЕВО, во која 
се избираат два делегати, не е извршен изборот по-
ради неутврдена листа на кандидати за избор на 
делегати од општинската кандидациона конферен-
ција. За резултатите од овој избор Републичката 
изборна комисија ќе поднесе дополнителен из-
вештај . 

10. Во делегатската единица ДЕМИР ХИСАР од 
72 делегати во трите собори на Собранието на оп-
штината гласале 71, од кои: 

За кандидатот Златан Најдовски — бб. 
За кандидатот Ж и в к о Ивановски — 65. 
Неважечки гласачки ливчиња — 5. 
За делегати се избрани Златан Најдовски од 

е. Слепче — Демир Хисарско и Ж и в к о Ивановски 
од Демир Хисар, кои добиле мнозинство од гла-
совите на сите делегати во соборите на Собранието 
на општината. 

11. Во делегатската единица КАВАДАРЦИ од 
127 делегати во трите собори на Собранието на оп-
штината гласале 98, од кои: 

За кандидатот Ј анаки Мицев — 96. 
За кандидатот Наќо Милков — 76. 
Неважечки гласачки ливчиња — 2. 
За делегати се избрани Јанаки Мицев и Наќо 

М И Л К О В , двајцата од Кавадарци, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во соборите 
на Собранието на општината. 
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12. Во делегатската единица КИЧЕВО од 120 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 114, од кои: 

За кандидатот А ќ и ф Врангела — 107. 
За кандидатот Милисав Ристевски — 111. 
Неважечки гласачки ливчиња — 3. 
За делегати се избрани А ќ и ф Врангела и Ми-

лисав Ристески, двајцата од Кичево, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на Собранието на општината. 

13. Во делегатската единица КОЧАНИ од 140 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 127 од кои: 

За кандидатот Иван Јорданов — 122. 
За кандидатот Божидар Андоновски — 124. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Иван Јорданов и Б о ж и -

дар Андоновски, двајцата од Кочани, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
борите на Собранието на општината. 

14. Во делегатската единица КРАТОВО од 97 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 93, од кои: 

За кандидатот Павле Лазаревски — 78. 
За кандидатот Душко Наков — 74. 
Неважечки гласачки ливчиња — 12. 
За делегати се избрани Павле Лазаревски и 

Душко Наков, двајцата од Кратово, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на Собранието на општината. 

15. Во делегатската единица КРИВА ПАЛАН-
КА од 94 делегати во трите собори на Собранието 
на општината гласале 86, од кои: 

За кандидатот Ратко Георгиевски — 82. 
За кандидатот Љубен ѓорѓиовски — 82. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани Ратко Георгиевски и 

Љубен Ѓорѓиовски, двајцата од Крива Паланка, кои 
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати 
во соборите на Собранието на општината. 

16. Во делегатската единица КРУШЕВО од 100 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 83, од кои: 

За кандидатот Јанко Јанакиески — 83. 
За кандидатот Никола Николовски — 79. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Јанко Јанакиески и Ни-

кола Николовски, двајцата од Крушево, кои доби-
ле мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
борите на Собранието на општината. 

17. Во делегатската единица КУМАНОВО од 
160 делегати во трите собори на Собранието на оп-
штината гласале 153, од кои: 

За кандидатот Блашко Јаневски — 149. 
За кандидатот Александар Тоскиќ — 150. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Блашко Јаневски и 

х^лександар Тоскиќ, двајцата од Куманово, кои 
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати 
во соборите на Собранието на општината. 

18. Во делегатската единица НЕГОТИНО од ИО 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 94, од кои: 

За кандидатот Борис Иванов — 93. 
За кандидатот Анѓел Димов ;— 93. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани Борис Иванов и Анѓел 

Димов, двајцата од Неготино, кои добиле мнозин-
ство од гласовите на сите делегати во соборите на 
Собранието на општината. 

19. Во делегатската единица ОХРИД од 124 де-
легати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 122, од кои: 

За кандидатот Неделка Ангелоска — 122. 
За кандидатот Осман Пател — 108. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Неделка Ангелоска и 

Осман Пател, двајцата од Охрид, кои добиле мно-

зинство од гласовите на сите делегати во соборите 
на Собранието на општината. 

20. Во делегатската единица ПРИЛЕП од 118 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 103, од кои: 

За кандидатот д -р Петар Кузманоски — 100. 
За кандидатот Димче Чавкароски — 97. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани д-р Петар Кузмано-

в и и Димче Чавкароски, двајцата од Прилеп, кои 
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати 
во соборите на Собранието на општината. 

21. Во делегатската единица ПРОБИШТИП од 
70 делегати во трите собори на Собранието на оп-
штината гласале 69, од кои: 

За кандидатот Русе Ангеловски — 63. 
За кандидатот Ампе Арсовски — 60. 
Неважечки гласачки ливчиња — 3. 
За делегати се избрани Русе Анѓеловски и 

Ампе Арсовски, двајцата од Пробиштип, кои до-
биле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на Собранието на општината. 

22. Во делегатската единица РАДОВИШ од 105 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 91, од кои: 

За кандидатот Љупчо Матрапазов — 79. 
За кандидатот Љупчо Спасов — 78. 
Неважечки гласачки ливчиња — 8. 
З а делегати се избрани Љупчо Матрапазов и 

Љупчо Спасов, двајцата од Радовиш, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
борите на Собранието на општината. 

23. Во делегатската единица РЕСЕН од 120 де-
легати во трите собори на Собранието на општина-
та гласале 112, од кои: 

За кандидатот Лилјана Лабачевска — 106. 
За кандидатот З и ј а Рецепи — 108. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани Лилјана Лабачевска од 

е. Јанковец и Зи ја Рецепи од е. Асамати — Ре-
сенско, кои добиле мнозинство од гласовите на си-
те делегати во соборите на Собранието на општи-
ната. 

24. Во делегатската единица СВЕТИ НИКОЛЕ 
од НО делегати во трите собори на Собранието на 
општината гласале 91, од кои: 

За кандидатот Драги Апостолов — 89. 
За кандидатот Салтир Митров — 89. 
Неважечки гласачки ливчиња — 2. 
За делегати се избрани Драги Апостолов и 

Салтир Митров, двајцата од Свети Николе, кои до-
биле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на Собранието на општината. 

25. Во делегатската единица ГАЗИ Б А Б А — 
Скопје од 140 делегати во трите собори на Собра-
нието на општината гласале 117, од кои: 

За кандидатот Аврамовски Димитрија — 115. 
За кандидатот Треневски Томе — 117. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегати се избрани Аврамовски Димитри-

ја и Треневски Томе, двајцата од Скопје, кои до-
биле мнозинство од гласовите на сите делегати во 
соборите на Собранието на општината. 

26. Во делегатската единица К А Р П О Ш — Скоп-
је од 140 делегати во трите собори на Собранието 
на општината гласале 117, од кои: 

За кандидатот Хамид Тачи — 116. 
За кандидатот Радован Акимовски — 116. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани Хамид Тачи и Радован 

Акимовски, двајцата од Скопје, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во соборите 
на Собранието на општината. 

27. Во делегатската единица КИСЕЛА ВОДА — 
Скопје од 139 делегати во трите собори на Собра-
нието на општината гласале 121, од кои: 

З а кандидатот Крсто Здравковски — 120. 
За кандидатот Олга Оровчанец — 120. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
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За делегати се избрани Крсто Здравковски и 
Олга Оровчанец, два јцата од Скопје, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
борите на Собранието на општината. 

28. Во делегатската единица ЦЕНТАР — Скоп-
је од 160 делегати во трите собори на Собранието 
на општината гласале 128, од кои: 

З а кандидатот д - р Иван Влашки — 127. 
З а кандидатот Негре Новаковски — 128. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани д -р Иван Влашки и 

Негре Новаковски, двајцата од Скопје, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
борите на Собранието на општината. 

29. Во делегатската единица Ч А И Р — Скопје 
од 120 делегати во трите собори на Собранието на 
општината гласале 99, од кои: 

- За кандидатот Ангелина Јакимовска — 97. 
За кандидатот Ј у с у ф Селим — 95. 
Неважечки гласачки ливчиња — 1. 
За делегати се избрани Ангелина Јакимовска и 

Јусуф Селим, двајцата од Скопје, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во собори-
те на Собранието на општината. 

30. Во делегатската единица СТРУГА од 107 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 91, од кои: 

За кандидатот Глигор Калешоски — 79. 
За кандидатот Вели Шаипи — 84. 
Неважечки гласачки ливчиња — 5. 
За делегати се избрани Глигор Калешоски и 

Вели Шаипи, двајцата од Струга, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во собори-
те на Собранието на општината. 

31. Во делегатската единица СТРУМИЦА од 
138 делегати во трите собори на Собранието на оп-
штината гласале 135, од кои: 

За кандидатот Васил Хаџи — Тосев — 120. 
За кандидатот Благој ѓорѓиев — 131. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Васил Хаџи — Тосев 

од Струмица и Благој ѓорѓиев од е. Просениково — 
Струмичко, кои добиле мнозинство од гласовите на 
сите делегати во соборите на Собранието на општи-
ната. 

32. Во делегатската единица ТЕТОВО од 160 
делегати во трите собори на Собранието на општи-
ната гласале 139, од кои: 

За кандидатот Мелко Антевски — 128. 
За кандидатот Месут Сулејмани — 129. 
Неважечки гласачки ливчиња — 4. 
За делегати се избрани Мелко Антевски и Ме-

сут Сулејмани, двајцата од Тетово, кои добиле мно-
зинство од гласовите на сите делегати во соборите 
на Собранието на општината. 

33. Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС од 
120 делегати во трите собори на Собранието на оп-
штината гласале 102, од кои: 

З а кандидатот Петар Митев — 102. 
За кандидатот Владимир Димовски — 101. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За делегати се избрани Петар Митев и Влади-

мир Димовски, двајцата од Титов Велес, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во собо-
рите на Собранието на општината. 

34. Во делегатската единица ШТИП од 100 де-
легати во трите собори на Собранието на општина-
та гласале 93, од кои: 

За кандидатот Стојан Берков — 91. 
З а кандидатот Душко Наумов — 90. 
Неважечки гласачки ливчиња — 2. 
За делегати се избрани Стојан Берков и Душ-

ко Наумов, двајцата од Штип, кои добиле мнозин-
ство од гласовите на сите делегати во соборите на 
Собранието на општината. 

35. Во делегатската единица ГРАДСКА ЗАЕД-
НИЦА — Скопје од 180 делегати во трите собори 
на Собранието на градската заедница гласале 138, 
од кои: 

З а кандидатот д - р Васил Гривчев — 138. 
З а кандидатот Урош Андреевски — 135. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
З а делегати се избрани д-р Васил Гривчев и 

Урош Андреевски, два јцата од Скопје, кои добиле 
мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
борите на Собранието на градската заедница. 

VII. На избраните делегати во Соборот на оп-
штините, надлежните изборни комисии, во смисла 
на член 68 во врска со член 46 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, им издадоа уве-
ренија дека се избрани за делегати. 

УШ. Во прилог на овој извештај ви се доста-
вуваат изборните акти што се однесуваат на избо-
рот на делегати во Соборот на општините на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Бр. 49-62 
21 април 1978 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Членови: 
1. Никола Конески, е. р. 
2. м-р Славко Телевски, е. р. 
3. Живко Атанасовски, е. р. 

217. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ДО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги прими изборните 
акти од општинските изборни комисии за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и откако ги разгле-
да, во смисла на член 79 став 1 од Законот за из-
бор на делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на Општест-
вено-политичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија му го поднесува 
следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗЈАСНУВАЊАТА НА ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
СОБОРИ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-
НОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изјаснувањето на делегатите во општестве-
но-политичките собори на собранијата на општини-
те за избор на делегати во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, согласно со Решението на 
претседателот на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија број 06-358 од 17 февруари 
1978 година, објавено во „Службен весник на СРМ" 
број 6/78 од 17 февруари 1978 година, се изврши 
на ден 17 април 1978 година во општествено-поли-
тичките собори на собранијата на сите општини во 
Социјалистичка Република Македонија и тоа за 
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листата на кандидатите што ја огласи оваа Изборна 
комисија. 

II. Резултатите од изјаснувањето на делегатите 
во општествено-политичките собори на собранијата 
на општините во Социјалистичка Република Маке-
донија за изборот на делегати во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, оваа Изборна комисија ги 
утврди на начинот определен со член 77 од Законот 
за избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

III. Со спроведувањето на изјаснувањето за из -
борот на делегати на Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, под грижата на Републичката изборна 
комисија, раководеа општинските изборни комисии 
именувани од страна на оваа Комисија со решение 
број 49-5 од 6 февруари 1978 година, објавено во 
„Службен весник на СРМ" број 5/78 од 10 февруари 
1978 година. 

IV. Републичката изборна комисија ги прегле-
да изборните акти што се однесуваат на из јасну-
вањето за изборот на делегати на овој Собор и не 
најде неправилности што би имале битно влијание 
на резултатот од из јаснувањата за изборот на деле-
гатите. 

V. Резултатите од из јаснувањата на делегатите 
на општествено-политичките собори на собрани-
јата на општините за избор на делегати во Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија по општини се 
следни: 

1. Во општината БЕРОВО, во ко ја има 20572 
жители, од вкупно 20 делегати во Општествено-по-
литичкиот собор се из јасниле 18, од кои: 

— за листата 18 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
2. Во општината БИТОЛА, во која има 129.367 

жители, од вкупно 40 делегати во Општествено-
гхолитичкиот собор се из јасниле за изборот на деле-
гатите 36, од кои: 

— за листата 36 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
3. Во општината МАКЕДОНСКИ БРОД, во која 

има 16.029 жители, од вкупно 15 делегати во Оп-
штествено-политичкиот собор се из јасниле за избо-
рот на делегатите 15, од кои: 

— за листата 15 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
4. Во општината ВАЛАНДОВО, во ко ја има 

9.732 жители, од вкупно 15 делегати во Општестве-
мо-политичкиот собор се изјасниле за изборот на 
делегатите 14, од кои: 

— за листата 14 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
5. Во општината ВИНИЦА, во ко ја има 17.695 

жители, од вкупно 24 делегати во Општествено-по-
литичкиот собор се изјасниле за изборот на деле-
гатите 22, од кои: 

— за листата 21 
— против листата 1 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
6. Во општината ГЕВГЕЛИЈА, БО која има 29.000 

жители, од вкупно 25 делегати во Општествено-по-
литичкиот собор се изјасниле за изборот на деле-
гатите 21, од кои: 

— за листата 21 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
7. Во општината ГОСТИВАР, во која има 91.959 

жители, од вкупно 35 делегати во Општествено-по-
литичкиот собор се изјасниле за изборот на делега-
тите 33, од кои: 

— за листата 28 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 

8. Во општината ДЕБАР, во која има 20.733 
жители, од вкупно 30 делегати во Општествено-
но литичкиот собор се из јасниле за изборот на де-
легатите 29, од кои: 

— за листата 28 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња 1. 
9. Во општината ДЕЛЧЕВО, во која има 23.262 

жители, од вкупно 20 делегати во Општествено-по-
литичкиот собор се из јасниле за изборот на деле-
гатите 20, од кои: 

— за листата 20 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
10. Во општината ДЕМИР ХИСАР, во која има 

15.583 жители, од вкупно 20 делегати во Опште-
с т в е н о в о литичкиот собор се из јасниле за избо-
рот на делегатите 20, од кои: 

— за листата 20 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
11. Во општината КАВАДАРЦИ во која има 

37.475 жители, од вкупно 31 делегат во Општестве-
но-политичкиот собор се из јасниле за изборот на 
на делегатите 25, од кои: 

— за листата 25 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
12. Во општината КИЧЕВО, во која има 47.781 

жители, од вкупно 30 делегати во Општествено-
политичкиот собор се из јасниле за изборот на деле-
гатите 28, од кои: 

— за листата 28 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
13. Во општината КОЧАНИ, во која има 47.000 

жители, од вкупно 40 делегати во Општествено-
политичкиот собор се из јасниле за изборот на деле-
гатите 35, од кои: 

— за листата 35 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
14. Во општината КРАТОВО, во ко ја има 15.303 

жители, од вкупно 19 делегати на Општествено-
политичкиот собор се изјасниле за изборот на де-
легатите 17, од кои: 

— за листата 16 
— против листата 1 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
15. Во општината К Р И В А ПАЛАНКА, во која 

има 30.726 жители од вкупно 25 делегати во Оп-
штествено-политичкиот собор се из јасниле за из-
борот на делегатите 21, од кои: 

— за листата 21 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
16. Во општината КРУШЕВО, во ко ја има 13.619 

жители, од вкупно 25 делегати во Општествено-
политичкиот собор се из јасниле за изборот на деле-
гатите 21, од кои: 

— за листата 21 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
17. Во општината КУМАНОВО, во која има 

122.911 жители, од вкупно 40 делегати во Опште-
ствено-политичкиот собор се изјасниле за изборот 
на делегатите 39, од кои: 

— за листата 38 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња 1 
18. Во општината НЕГОТИНО, во која има 

18.975 жители, од вкупно 30 делегати во Опште-
ствено-политичкиот собор се из јасниле за изборот 
на делегатите 26, од кои: 

— за листата 26 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
19. Во општината ОХРИД, во ко ја има 57.519 

жители, од вкупно 35 делегати во Општествено-
политичкиот собор се из јасниле за изборот на де-
легатите 35, од кои: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— за листата 35 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
20. Во општината ПРИЛЕП, во која има 100.747 

жители, од вкупно 29 делегати во Општествено-
но литичкиот собор се изјасниле за изборот на де-
легатите 24, од кои-

— за листата 24 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
21. Во опшиената ПРОБИШТИГ1, во која има 

15.735 жители, од вкупно 15 делегати во Опште-
ствено-политичкиот собор се изјасниле за изборот 
на делегатите 15, од кои: 

— за листата 15 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
22. Во општината РАДОВИШ, во која има 

28.120 жители, од вкупно 27 делегати во Опште-
ствено-политичкиот собор се из јасни ле за изборот 
на делегатите 27, од кои: 

— за листата 26 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња 1. 
23. Во општината РЕСЕН, во која има 24.000 

жители, од вкупно 39 делегати во Општествено-по-
литичкиот собор се изјасниле за изборот на деле-
гатите 29, од кои: 

— за листата 29 
— против листата никој 
— неважечки ливчиња нема. 
24. Во општината СВЕТИ НИКОЛЕ, во која 

има 21.649 жители, од вкупно 30 делегати во Оп-
штествено-нолитичкиот собор се изјасниле за из-
борот на делегатите 28, од кои: 

— за листата 28 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
25. Во општината ГАЗИ БАБА, во ко ја има 

58.803 жители, од вкупно 35 делегати во Општестве-
но-политичкиот собор, се изјасниле за изборот на 
делегативе 29, од кои: 

— за листата 29 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
26. Во општината КАРПОШ, во која има 108.458 

жители, од вкупно 35 делегати во Општествено-
политичкиот собор сб изјасниле за изборот на деле-
гатите 30, од кои: 

— - за листата 30 
— против листата никој 
• - неважечки гласачки ливчиња нема. 
27. Во општината КИСЕЛА ВОДА, во која има 

98.876 жители, од вкупно 35 делегати во Опште-
ствено-политичкиот собор се изјасниле за избо-
рот ни делегатите 33, од кои: 

— за листата 33 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
28. Во општината ЦЕНТАР, во која има 98.876 

жители, од вкупно 40 делегати во Општествено-
но литичкиот собор се изјасниле за изборот на де-
легатите 29, од кои: 

— за листата 29 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
29. Во општината ЧАИР, во ко ја има 70.563 ж и -

тели, од вкупно 30 делегати во Општествено-поли-
тичкиот собор, се изјасниле за изборот на деле-
гатите 25, од кои: 

— за листата 25 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
30. Во општината СТРУГА, во ко ја има 53.829 

жители, од вкупно 30 делегати во Општествено-
но литичкиот собор се изјасниле за изборот на де-
легатите 27, од кои: 

— за листата 27 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 

31. Во општината СТРУМИЦА, во која има 
83.473 жители, од вкупно 35 делегати во Опште-
ствено-политичкиот собор се изјасниле за избо-
рот па делегатите 33, од кои: 

— за листата 33 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
32. Во општината ТЕТОВО, во која има 146.374 

жители, од вкупно 40 делегати во Општествено-
поллтичкиот собор се изјасниле за изборот на де-
легатите 36. од кои: 

— за листата 36 
— против листата никој 
— неважечка гласачки ливчиња нема. 

33. Во опип ината ТИТОВ ВЕЛЕС, во која има 
64.28 Ј жители, од вкупно 30 делегати во Опште-
ствено-политичкиот собор, се изјасниле за изборот 
на делегатите 30. од кои: 

— за листата 30 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
34. Во општината ШТИП, во која има 43.320 

жители, од вкупно 25 делегати во Општествено-
но литичкиот собор се изјасниле за изборот на деле-
гатите 23, од кои: 

— за листата 23 
— против листата никој 
— неважечки гласачки ливчиња нема. 
VI. Според наведените резултати од изјаснува-

њето за изборот на делегатите, а врз основа на 
член 79 и во врска со член 77 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Републичката из-
борна комисија УТВРДИ дека листата на кандида-
тите за Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија е 
УСВОЕНА во општествено-политичките собори на 
собранијата во 34 општини во кои од 985 делегати 
на седниците биле присутни 889 делегати. За лис-
тата на кандидатите се изјасниле 879 делегати, про-
тив листата се изјасниле 2 делегата, а неважечки 
гласачки ливчиња има 8, што претставува мно-
жинство на делегати во општествено-политичките 
собори на собранијата на општините на чии по-
драчја живее 1.782.434 население, што претставува 
повеќе од половината население во Републиката. 
Според тоа, за делегати во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре -
публика Македонија се избрани: 

1. Бурхан Адеми, 
2. Р у ж а Бак, 
3. Никола Горичан, 
4. Шукри Рамо, 
5. Владимир Николовски, 
6. Томо Софрониевски, 
7. Баудин Велица, 
8. Душко Гиговски, 
9. д -р Тра јче Грујоски, 

10. Јордан Кочов, 
11. Верка Панова, 
12. д -р Благој Попов, 
13. д -р Павлина Поповска, 
14. Тра јче Попоски, 
15. Димитрије Савевски, 
16. Душко Ш а б а н о в с к и , 
17. Цветан Аврамовски, 
18. Кимете Агаи, 
19. А р и ф Арифи, 
20. Дорче Божиновски, 
21 Саве Гаџовски, 
22. инж. Ана Гоневска, 
23. Гилнихал Исмаил, 
24. Тра јче Кошевски, 
25. Вангел Мандилоски, 
26. м - р Катарина Ношпалоска, 
27. Наум Пејов, 
28. Ј у с у ф Сулејман, 
29. Благоја Талески, 
30. Џавид Беговски, 
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31. Јездимир Богдански, 
32. Ангеле Божиновски, 
33. Александар Грков, 
34. Васка Дуганова, 
35. Павле Игновски, 
36. Абдулгафур Мемети, 
37. Ванчо Николовски, 
38. Кицо Нонковски, 
39. Тошо Поповски, 
40. Хиџет Рамадани, 
41. Мориц Романо, 
42. Спирко Спировски, 
43. д-р Сејфедин Сулејмани, 
44. Асан Керим, 
45. Стојан Ќосев, 
46. д-р Ружа Паноска, 
47. Ресул Шаќири, 
48. Сиљан Захариевски, 
49. Ката Лахтова, 
50. Мито Мицајков, 
51 Дестан Сулејмани 
52. Бранко Дончевски, 
бд. Боге Сотировски, 
54. Милица Источка — Кнежевиќ, 
55. Александар Ицев, 
56. Славка Георгиева — Андреевиќ, 
57. Бонка Демирова, 
58. Томе Момировски, 
59. д-р Никола Бошале и 
60 Садик Садику. 

VII. На избраните делегати на Општествено-
нолитичкиот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, оваа Комисија, во смис-
ла на член 79 став 2 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на Социјалистичка 
ка Република Македонија, им издаде уверенија де-
ка се избрани за делегати во Општествено-поли-
тичкиот собор. 

УШ. Во прилог на овој извештај ви се доставу-
ваат изборните акти кои се однесуваат на изјасну-
вањето за изборот на делегати во Општествено-по-
читичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Во Скопје 21 април 1978 година бр. 49—63. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, 

Данчо Стојчески, с. р. 

Претседател, 

Стојче Поповски, с. р. 

Членови: 

1. Никола Конески, с. р. 

2. м-р Славко Телевски, е. р. 

3. Живко Атанасовски, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

186. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 
1978 година, а врз основа на член 139 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Општата заедница на обра-
зованието, Републичката заедница на културата, 
Заедницата на научните дејности на СР Македо-
нија, Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита и Републичката заедница 
на физичката култура склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОКОТ 
И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИХОД НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ И НА РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците во овој договор (корисници на оп-

штествени средства) се согласија остварувањето 
на средствата од данокот и придонесите од дохо-
дот на организациите на здружениот* труд и од 
придонесите од личните доходи на работниците 
вработени во организациите на здружениот труд, 
во самоуправните организации и заедници и к а ј 
други корисници на општествени средства, што 
се приход на Републичкиот буџет односно на ре-
публичките самоуправни интересни заедници за 
финансирање на општите и на заедничките пот-
реби во 1978 година, да се движат во рамките утвр-
дени со овој договор. ' 

Член 2 
Како средства од член 1 на овој договор се 

сметаат средствата од данокот и придонесите од 
доходот и придонесите од личните доходи што се 
евидентираат во Службата на општественото кни-
говодство на образецот „Б — 2". 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој договор, по од-

делни корисници, во 1978 година можат да изне-
суваат до: 

1. Од данокот на доход к а -
ко приход на Републич-
киот буџет 342,0 милиони динари 

2. Од придонесите — како 
приход на републичките 
самоуправни интересни 
заедници за: 
— насочено образование 964,0 милиони динари 
— култура 103,3 . „ 
— научни дејности 93,0 - „ 
— социјална заштита 63,0 „ 
— физичка култура 20,0 „ 

В к у п н о : 1.585,3 милиони динари 

Учесниците во овој договор се согласија пре-
ку политиката на стапки на придонесите од дохо-
дот, поодделно за секоја самоуправна интересна 
заедница да се обезбеди висината на средствата 
да се движи во рамките на средствата утврдени 
со став 1 од овој член. 

Член 4 
Во износот на средствата од член 3, став 1, 

точка 2, алинеја 2, наменети за културата, не се 
содржани средствата што Републичката заедница 
на културата ќе ги употреби за заштита на споме-
ниците на културата според програмата што ќе ја 
одобри Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. За издатоците 
по оваа програма што ќе се утврдат за 1978 годину 
износот од точка 3 ќе се зголеми. 

Износот на средствата од член 3, став 1, точка 
2, алинеја 3 може да се зголеми за 9,8 милиони 
динари заради проширување на дејноста на Заед-
ницата на научните дејности на СР Македонија за 
изработка на меѓурепу бл инките проекти: „Стопан-
скиот систем во СФРЈ", Концепцијата на долгороч-
ниот развој на Југославија", Делегатскиот систем 
на Југославија", Развојот на Југословенската кому-
на", како и проектите од посебен интерес за Репуб-
ликата: „Заштита на животната околина", „Истра-
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жувањата од областа на нуклеарната енергија" и 
„Историјата на СКМ". 

Член 5 
Учесниците во овој договор се согласија да 

преземат потребни мерки и да овозможат со своите 
одлуки делот на придонесот пресметан од доходот, 
што е резултат на извршениот извоз на стоки и 
услуги, да им се отстапи во целина или делумно 
на организациите на здружениот труд што го прес-
метале тој придонес. 

Член 6 
Динамиката на користење на средствата од 

член 3 и 4 на овој договор, по тримесечја, може да 
изнесува: 
— за периодот јануари—март до 23% 
— за периодот јануари—јуни до 48% 
— за периодот јануари—септември до 75% и 
— за периодот јануари—декември до 100% 

Член 7 
Ако според податоците за остварените прихо-

ди за одделна самоуправна интересна заедница, по 
тримесечја, се утврди дека е уплатен повисок износ 
на приходи од утврдената динамика, според член 
3 и 6 од овој договор, таа ќе донесе одлука за 
враќање на повеќе уплатените приходи преку на-
малување на стапката на придонесот, односно стап-
ката на придонесот да не се применува во наред-
ните месеци зависно од висината на повеќе упла-
тените приходи. 

Повеќе остварените приходи можат да се ко-
ристат како приход во наредното тримесечје, до-
колку приходите за тоа тримесечје не се оствару-
ваат според утврдената динамика од член 6 на 
овој договор. 

За повеќе остварените приходи од данокот на 
доход според член 3, точка 1 од овој договор пре-
сметани за 1978 година ќе се постапи според од-
редбата на член 2, став 3 од Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1978 година. 

Член 8 
Учесниците во овој договор се согласуваат 

Службата на општественото книговодство — ф и -
лијала Скопје да го следи применувањето на дого-
ворот и врз основа на податоците од образецот 
„Б — 2" да го контролира остварувањето на сред-
ствата утврдени во член 3 и 4 од овој договор и 
тоа поодделно за секој корисник на општествени 
средства. 

Ако одделен корисник на општествени сред-
ства не постапи според одредбите од член 7 на овој 
договор, Службата на општественото книговодство 
ќе обезбеди повеќе уплатените приходи, врз основа 
на податоците за остварените приходи, за шест, де-
вет и дванаесет месеци да не се користат. 

Член 9 
Изменување и дополнување на овој договор мо-

ж е да се врши според постапката по која е и 
склучен. 

Член 10 
Овој договор е потпишан на 9 март 1978 годи-

на, а ќе се применува за 1978 година. 
Овој договор ќе се објави во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија". 
Број 23-354/1 

23 февруари 1978 година 
Скопје 

П о т п и с н и ц и : 
1. Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република 
Македонија 

2. Општата заедница на образова-
нието 

3. Републичката заедница на кул-
турата 

4. Заедницата на научните дејности 
на Македонија 

5. Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална з аш-

тита 
6. Републичката заедница на ф и -

зичката култура 

187. 

Заради спроведување на задачите утврдени со 
Резолуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 
1978 година, а врз основа на член 139 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и собранијата на општините како и 
Собранието на градот Скопје, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕ-
СИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
КАКО ПРИХОД НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУП-
РАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1978 ГОДИ-

НА 

Член 1 

Учесниците во овој договор се согласија ост-
варувањето на средствата од придонесите од до-
ходот на организациите на здружениот труд и од 
личните доходи на работниците вработени во орга-
низациите на здружениот труд, во самоуправните 
организации и заедници и к а ј други корисници на 
општествени средства што се приход на општин-
ските самоуправни интересни заедници за финан-
сирање на заедничките потреби во општината во 
1978 година, да се д в и ж и во рамките утврдени со 
овој договор. 

Член 2 

К а к о средства од член 1 од овој договор се 
сметаат средствата од придонесите на самоуправ-
ните интересни заедници за основно образование, 
за култура, за физичка култура, за социјална заш-
тита, за здравство и здравствено осигурување, за 
општествена заштита на децата и за вработу-
вањето што се евидентираат во Службата на оп-
штественото книговодство на образецот „В —2". 

Член 3 

Средствата од член 1 на овој договор за финан-
сирање на заедничките потреби во општините во 
1978 година ќе изнесуваат до: 

(во милиони динари) 
1. Берово 34,5 
2. Битола 213,5 
3. Валандово 21,0 
4. Виница 19,4 
5. Гевгелија 76,9 
6. Гостивар 86,3 
7. Дебар 27,1 
8. Делчево 44,7 
9. Демир Хисар 14,2 

10. Кавадарци 84,1 
11. Кичево 58,4 
12. Кочани "В2Д 
13. Кратово 19,7 
14. Крива Паланка 40,9 
15. Крушево 13,6 
16. Куманово 177,4 
17. Македонски Брод 11,5 
18. Неготино 46,4 
19. Охрид 101,6 
20. Прилеп 176,5 
21. Пробиштип 35,4 
22. Радовиш 38,3 
23. Ресен 36,4 
24. Свети Николе 42,1 
25. Струга 59,6 
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26. Струмица 138,3 
27. Тетово 143,7 
28. Титов Велес 172,8 
29. Штип 117,3 
30. Градот Скопје и општи-

ните „Центар", „Гази Б а -
ба", „Чаир", „Карпош", и 
„Кисела Вода" 1.553,2 

В к у п н о : 3.686,9 

Член 4 

Ако трошоците за покривање на надоместоци-
те на личните доходи за време на боледување, по-
родилно отсуство, работа со скратено работно вре-
ме, за парични надоместоци за привремено невра-
ботените, за надоместоци по основ на основните 
права од социјална заштита, во текот на 1978 го-
дина бидат зголемени повеќе од 16%, износите ут-
врдени во претходниот член можат да се зголемат 
за разликата над 16%. 

Износите на средствата утврдени во членот 3 
од овој договор можат да се зголемат и за делот 
на средствата на самоуправните интересни заедни-
ци што ќе се употребат: 

— за покривање на недостигот на средствата 
на здравственото осигурување на земјоделците; 

— за трошоците во врска со заштитата на спо-
мениците на културата; 

— за трошоците направени за описменување на 
возрасните лица; и 

— за изградба и опремување на згради за ос-
новното образование, за потребите на здравстве-
ната служба, детската заштита и физичката кул -
тура. 

Зголемувањето на износите од членот 3 од 
овој договор по основ на одредбите од алинејата 4 
од овој член може да изнесува најмногу до 3% од 
износите утврдени со членот 3. 

Учесниците во овој договор се согласија преку 
политиката на стапките на придонесите од дохо-
дот и од личните доходи со општествениот дого-
вор што ќе се склучи на ниво на општината да 
се обезбеди средствата да се утврдат во рамките на 
износите утврдени со членот 3 и 4 од овој договор. 

При утврдувањето на висината на средствата 
на поодделните самоуправни интересни заедници, 
со договорот од став 4 на овој член ќе се обезбеди 
определен приоритет на средствата за финанси-
рање на образованието и социјалната заштита. 

Член 5 

Учесниците во овој договор се согласија да ги 
преземат потребните мерки, со одлуките на оп-
штинските самоуправни интересни заедници или 
со посебен договор да се овозможи делот на придо-
несот пресметан од доходот што е резултат на 
извршениот извоз на стоки и услуги да им се от-
стапи во целина или делумно на организациите на 
здружениот труд што го пресметале тој придонес. 

Член 6 

Динамиката на користењето на средствата од 
член 3 и 4 на овој договор, по тримесечја, може 
да изнесува: 

— за периодот јануари — март, до 23% 
— за периодот јануари — јуни, до 48% 
— за периодот јануари — септември, до 75% и 
— за периодот јануари — декември, до 100%. 

Член 7 

Ако според податоците за остварените приходи 
на одделна самоуправна интересна заедница, по 
тримесечја, се утврди дека е уплатен повисок из-

нос на приходи од утврдената динамика според 
член 3, 4 и 6 од овој договор, таа ќе донесе одлука 
за враќање на повеќе уплатените приходи, преку 
намалување на стапката на придонесот односно 
стапката на придонесот да не се применува во на-
редните месеци, зависно од висината на повеќе 
уплатените приходи. 

Повеќе остварените приходи можат да се ко-
ристат како приходи во наредното тримесечје, до-
колку приходите за тоа тримесечје не се оствару-
ваат според утврдената динамика од членот 6 од 
овој договор. 

Во рамките на утврдениот глобал на средства 
според членот 3, 4 и 6 од овој договор, евентуално 
повеќе остварените приходи к а ј одделна самоуп-
равна интересна заедница можат да се користат за 
покривање на недоволниот прилив на средства к а ј 
друга самоуправна интересна заедница, доколку 
тоа се предвиди во договорот од член 4 став 4 од 
овој договор. 

Член 8 

Учесниците на овој договор се согласуваат 
Службата на општественото книговодство да го 
следи применувањето на договорот и врз основа на 
податоците од образецот „Б — 2" да го контроли-
ра остварувањето на средствата за заеднички пот-
реби утврдени во членовите 3, 4 и 6 од овој дого-
вор и тоа поодделно за секоја општина односно 
самоуправна интересна заедница. 

Ако одделна самоуправна интересна заедница 
не постапи според одредбите на член 7 од овој 
договор, Службата на општественото книговодство, 
врз основа на податоците за остварените приходи 
за шест, девет и дванаесет месеци, повеќе уплате-
ните приходи ќ е ги издвои на посебни сметки. 

Член 9 

Средствата од став 2 на член 8 издвоени на 
посебни сметки ќе им се вратат на организациите 
на здружениот труд на основа на посебен договор. 

Член 10 

Изменување и дополнување на овој договор мо-
ж е да се изврши според постапката по која е и 
склучен. 

Член 11 

Овој договор е потпишан на 9 март 1978 годи-
на, а ќе се применува за 1978 година. 

Овој договор ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бро ј 23-355/1 
30 март 1978 година 

Скопје 

П о т п и с н и ц и : 
1. Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република 
Македонија 

2. Собранието на општината Берово 
3. Собранието на општината Битола 
4. Собранието на општината Валан-

дово 
5. Собранието на општината Виница 
6. Собранието на општината Гевге-

ли ја 
7. Собранието на општината Гости-

вар 
8. Собранието на општината Дебар 
9. Собранието на општината Дел-

чево 
10. Собранието на општината Демир 

Хисар 
11. Собранието на општината К а в а -

дарци 
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12. Собранието на општината Кичево 
13. Собранието на општината Кочани 
14. Собранието на општината К р а -

тово 
15. Собранието на општината Крива 

Паланка 
16. Собранието на општината К р у -

шево 
17. Собранието на општината Кума-

ново 
18. Собранието на општината Брод 

Македонски 
19. Собранието на општината Него-

тино 
20. Собранието на општината Охрид 
21. Собранието на општината Прилеп 
22. Собранието на општината Про-

биштип 
23. Собранието на општината Р а -

довиш 
24. Собранието на општината Ресен 
25. Собранието на општината Свети 

Николе 
26. Собранието на општината Струга 
27. Собранието на општината Стру-

мица 
28. Собранието на општината Тетово 
29. Собранието на општината Титов 

Велес 
30. Собранието на општината Штип 
31. Собранието на Град Скопје и со-

бранијата на општините: „Цен-
тар", „Гази Баба", „Чаир", „Кар-

пош", „Кисела Вода" 

188. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодба за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" број 41/72), прет-
ставниците на индустријата за градежни материја-
ли — прозводителите и претставниците на потро-
шувачите склучуваат: 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ 
МАТЕРИЈАЛИ (ГЛИНЕНИ ПРОИЗВОДИ — БЛО-

КОВИ) ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЅИДОВИ 
И ЌЕРАМИДИ 

1. Претставниците на производителите и потро-
шувачите на производи од индустријата за гра-
дежни материјали на 13. III. 1978 година, склучи-
ја и потпишаа спогодба за промена на затечените 
цени на глинените производи — блокови за испол-
нување на ѕидови и ќерамиди, со тоа да можат 
производителите да ги зголемат постој ните про-
дажни цени за 12%, според ценовникот што е 
составен дел на спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени, со решение бр. 02-158/2 од 
3. IV. 1978 година. 

Претставници на производителите: И.Г. „Скоп-
је" — Скопје, „Киро Ќучук" — Т. Велес, „КИК" — 
Куманово, „КИБ" — Битола, „8 Ноември" — Не-
готино, „Еленица" — Струмица, „Вранештица" — 
Кичево, „Вардар" — Гостивар, „Победа" — При-
леп, „Црвена Ѕвезда" — Пехчево, „Брегалница" — 
е. Кучичино, „Славеј" — е. Арбиново, „Слога" — 
Ресен, „Пролетер" — Виница, „Дримкол" — е. Вев-
чани, Комунално услужно претпријатие — Џу-
мајлија , и „Неметали" — Тетово. 

Претставници на купувачи — потрошувачи: 
Градежно претпријатие „Бетон" — Скопје, Гра-
дежно претпријатие „Пелагонија" — Скопје, „Гра-
дежно претпријатие „Маврово" — Скопје, Градеж-
но претпријатие „Гранит" — Скопје, Градежно 
претпријатие „Илинден" — Скопје, Градежно прет-
пријатие „Козјак" — Куманово, Трговско претпри-
јатие „Караорман" — Скопје, Трговско претприја-
тие „Јавор" — Битола и Трговско претпријатие 
„Велеспром" — Т. Велес. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ — 

СКОПЈЕ 
189. 

Врз основа на член 28 од Статутот на Заедни-
цата на научните дејности, Собранието на Заедни-
цата на 24 седница, одржана на 6 март 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 1978 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесите на научните дејнос-

ти во 1978 година изнесуваат: 
— 0,34% од доходот на основните организации 

на здружениот труд и другите организации од член 
16 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74); 

— 0,45в/о од личниот доход од работен однос на 
работниците од член 17 од напредспоменатиот 
Закон. 

II 
Одлуката влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 08-589/1 Претседател на Собранието на 
7 март 1978 година Заедницата, 

Скопје проф. д -р Тодор Џунов, е. р. 

Р Е П У Б Л И Ч К А ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

190. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", број: 3/78), Собранието на Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје, на заедничка седница на сите 
собори на делегатите одржана на 11 април 1978 
година, д о н е с е 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ 
ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБ- _ 
РАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Член 1 

Собранието на Републичката заедница на зд-
равството и здравственото осигурување — Скопје, 
го сочинуваат: 76 делегати од кои 31 делегат од 
корисниците на услуги — работници, 17 делегати 
од корисниците на услуги — земјоделци, 27 деле-
гати на работниците од организациите на здружен 
труд што вршат здравствена дејност, Републич-
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киот завод за здравствена заштита — Скопје, Ор-
ганизацијата на Црвениот крст на Македонија, од 
здруженијата на граѓаните и 1 делегат од редот 
на активните воени лица и цивилните лица во 
служба на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 2 

Делегатските единици за избирање делегати за 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ствово и здравственото осигурување — Скопје, се: 
собранијата на основните заедници на здравството 
и здравственото осигурување; собранијата на оп-
штинските заедници на здравството и здравствено-
то осигурување кои во својот состав немаат основ-
ни заедници, Републичкиот завод за здравствена 
заштита — Скопје; Републичкиот одбор на Црве-
ниот крст на Македонија; Претседателството на 
Сојузот на лекарското друштво на Македонија и 
Претседателството на Здружението на здравстве-
ните работници на Македонија; Извршниот одбор 
на Фармацеутското друштво на Македонија; прет-
седателствата на: Сојузот на друштвата за борба 
против алкохолизмот, Здружението на лица обо-
лени од мултиплекс склероза на СР Македони-
ја, здружението на дистрофичарите на СР Македони-
ја, Здружението на лечените алкохоличари на СР 
Македонија, Здружението на дијабетичарите и 
бубрежни болни; и активните воени лица и цивил-
ните лица во служба на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
и тоа: 

1. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 1: Собрани-
ето на Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Центар — Скопје, кое изби-
ра 2 делегата и тоа 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — работници и 1 делегат од ре-
дот на работниците од организациите на здруже-
ниот труд кои вршат здравствена дејност; 

2. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 2: Собранието 
на Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување Карпош — Скопје кое избира 2 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници и 1 делегат од редот на 
работниците од организациите на здружениот труд 
кои вршат здравствена дејност; 

3. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 3: Собрани-
ето на Основната заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување Чаир — Скопје кои избира 
2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисници-
те на услуги — работници и 1 делегат од редот на 
работниците од организациите на здружениот труд 
кои вршат здравствена дејност; 

4. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 4: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Гази Баба — Скопје ко ја 
избира 2 делегати и тоа 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — работници и 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — земјоделци. 

5. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 5: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Кисела Вода — Скопје, 
кое избира 2 делегата и тоа 1 делегат од корис-
ниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
работниците од организациите на здружениот 
труд кои вршат здравствена дејност; 

6. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 6: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Битола, кое избира 3 де-
легати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници, 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги-земјоделци и 1 делегат од редот 
на работниците од организациите на здружениот 
труд кои вршат здравствена дејност; 

7. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 7: Собрани-
ето на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Демир Хисар кое избира 
1 делегат и тоа од редот на корисниците на ус-
луги — работници; 

8. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 8: Собрани-
ето на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Ресен кое избира 1 деле-
гат и тоа од редот на корисниците на услуги 
— работници; 

9. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 9: Собрани-
ето на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Титов Велес кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисници 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност; 

10. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 10: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Неготино, кое избира 1 
делегат и тоа од редот на корисниците на услуги 
— работници. 

11. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 11: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Прилеп кое избира 3 де-
легати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници, 1 делегат од корисниците на 
услуги земјоделци и 1 делегат од редот на работ-
ниците од организациите за здружен труд кои 
вршат здравствена дејност; 

12. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 12: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Крушево кое избира 1 
делегат и тоа од редот на корисниците на услуги 
— работници; 

13. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 13: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Македонски Брод кое из-
бира 1 делегат и тоа од редот на корисниците на 
услуги — работници; 

14. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 14: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Стурумица кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од корисниците 
на услуги — земјоделци и 1 делегат од редот на 
работниците од организациите на здружениот труд 
кои вршат здравствена дејност. 

15. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 15: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Валандово кои избира 1 
делегат и тоа од редот на корисниците на услуги 
— земјоделците. 

16. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 16: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Штип кое избира 3 де-
легати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници, 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од редот 
на работниците од организациите на здружениот 
труд кои вршат здравствена дејност; 

17. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 17: Собра-
нието на Основната заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Виница кое избира 1 де-
легат и тоа од редот на корисниците на услуги — 
работници; 

18. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 18: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото сигурување Тетово кое избира 3 де-
легати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници, 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од ре-
дот на работниците од организациите на здруже-
ниот труд кои вршат здравствена дејност. 

19. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 19: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и зд-
равственото осигурување Гостивар кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ра -
ботниците од организациите на здружениот труд 
кои вршат здравствена дејност. 

20. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 20: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Берово кое избира 2 
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делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници и 1 делегат од редот на ра-
ботниците од организациите на здружен труд кои 
вршат здравствена дејност. 

21. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 21: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Дебар кое избира 2 де-
легати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници и 1 делегат од редот на работни-
ците од организациите на здружен труд кои вршат 
здравствена дејност. 

22. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 22: Собра-
нието на општинската заедница Делчево кое изби-
ра 2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисни-
ците на услуги — работници и 1 делегат од редот 
на работниците од организациите на здружен труд 
кои вршат здравствена дејност. 

23. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 23: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Кавадарци кое избира 
2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници и 1 делегат од редот на 
работниците од организациите на здружен труд 
кои вршат здравствена дејност. 

24. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 24: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Кичево кое избира 2 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници и 1 делегат од редот на 
корисниците на услуги — земјоделци. 

25. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 25: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Кочани кое избира 2 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници и 1 делегат од редот на 
работниците од организациите на здружен труд кои 
вршат здравствена дејност. 

26 ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 26: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Кратово кое избира 2 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници и 1 делегат од редот на 
работниците од организациите на здружен труд 
кои вршат здравствена дејност. 

27. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 27: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Крива Паланка кое из -
бира 2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — работници и 1 делегат од редот 
на корисниците на услуги — земјоделци. 

28. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 28: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Куманово кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жен труд кои вршат здравствена дејност. 

29. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 29: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Охрид кое избира 3 де-
легати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници, 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од ре-
дот на работниците од организациите на здружен 
труд кои вршат здравствена дејност. 

30. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 30: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Пробиштип кое избира 
2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисници-
те на услуги — работници и 1 делегат од редот на 
работниците од организациите на здружен труд кои 
вршат здравствена дејност. 

31. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 31: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Радовиш кое избира 2 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — земјоделци и 1 делегат од редот 
на работниците од организациите на здружен труд 
кои вршат здравствена дејност. 

32. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 32: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Свети Николе кое из-
бира 2 делегати и тоа 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — работници и 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — земјоделци. 

33. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 33: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Струга кое избира 2 де-
легати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници и 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — земјоделци. 

34. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 34: Собра-
нието на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување Гевгелија кое избира 2 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници и 1 делегат од редот 
на работниците од организациите на здружен труд 
кои вршат здравствена дејност. 

35. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 35: Деле-
гацијата на Републичкиот завод за здравствена заш-
тита Скопје која избира 1 делегат 

36. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 36: Репуб-
личкиот одбор на Црвениот крст на Македонија 
кој избира 1 делегат. 

37. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 37: Изврш-
ниот одбор на фармацеутското друштво на Маке-
донија кој избира 1 делегат. 

38. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 38: Претсе-
дателствата на: Сојузот на лекарското друштво на 
Македонија и Здружението на здравствените ра-
ботници на Македонија кои избираат 1 делегат. 

39. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 39: Претсе-
дателствата на Сојузот на друштвото за борба про-
тив алкохолизмот, Здружението на дистрофичарите 
на СР Македонија, Здружението на лечените алко-
холичари на СР Македонија и Здружението на дија -
бетичарите и бубрежните болни, кои избираат 1 
делегат. 

40. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА Б Р О Ј 40: На ак-
тивните воени лица на цивилните лица во служба 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија кои избираат 1 де-
легат. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да в а ж и истоимената одлука бр. 0801/336/1 
од 23. февруари 1978 година, што е објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 8/78. 

Бр. 0801-336/2-78 
11 април 1978 година 

Претседател на Собранието, 
Никола Арсовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — РЕСЕН 
191. 

Врз основа на член 1 и 3 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на станувањето („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/78) и член 19 став 1, 
точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на станувањето — Ресен, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 28 март 1978 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Работните луѓе од основните организации на 

здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции, органи, општествено-политички организации и 
заедници од стопанството и нестопанството се долж-
ни да плаќаат придонес по стапка од 5'°/о примену-
вана на бруто личниот доход и да го внесуваат на 
сметката на Заедницата на станувањето 
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Член 2 
Обврзници на придонесот од личниот доход по 

стапка од 5% применувана на бруто личниот доход 
се работниците вработени к а ј работните луѓе што 
работат со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица. 

Член 3 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 5% е Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Социјалистичка 
Република Македонија за пензионерите и корисни-
ците на правата од пензиско и инвалидско оси-
гурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 4 
Пресметување и наплатување на придонесот се 

врши според прописите за даноците на граѓаните. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да в а ж и Одлуката бр. 01-220/1 од 07-05-1976 
година. 

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

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 01 април 1978 година. 

Бр. 01-169/1 
30 март 1978 година Претседател, 

Ресен Лазе Тутковски, с.р. 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН 

192. 
Врз основа на член 32 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата, член 
57 од Статутот на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на културата и член 20 од Самоу-
правната спогодба за основање на Самоуправна ин-
тересна заедница на културата, Собранието на З а -
едницата, на седницата одржана на 30 март 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН 

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 за ф и -
нансирање на Општинската самоуправна интересна 
заедница на културата — Ресен. 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на организациите на здружен 

труд п о стапка од 0,60%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

пански дејности — по стапка од 2,00%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

по стапка од 0,03%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност — по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност — по стапка од 0,15%. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне- ' 
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 01-46/1 
3 април 1978 година Претседател, 

Ресен Ефтим Божиновски, с.р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —РЕ-
СЕН 

193. 
Врз основа на член 45 од Законот за физичка 

култура и самоуправните интересни заедници на 
физичката култура, член 69 од Статутот на Заед-
ницата на физичката култура и член 20 од Само-

управната спогодба за основање заедница на ф и -
зичката култура, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 20 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

— РЕСЕН 

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 на средствата за 
финансирање на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура на општи-
ната Ресен 

Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на организациите на здружениот 

труд •— по стапка 0,09%; 
— од личен доход од работен однос од ^ с т о -

пански дејности — по стапка од 0,60%; 
— од личен доход од земјоделска дејност — 

по стапка од 0,03%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

стопанска дејност — по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на не-

стопанска дејност — по стапка од 0,15%. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бро ј 01-27/1 
20 март 1978 година 

Ресен 
Потпретседател, 

Христо Георгиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ 

194. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници, на здравството и здравствено-
то осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 200 точка 5 од Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Свети Николе, Собранието на Заедницата, 
на заедничката седница на Соборот на делегатите 
корисници на услугите — земјоделци и Соборот 
на делегатите даватели на услугите, одржана на 
29 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1978 година 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните 

придонеси за здравствено осигурување: 
1. Осигурениците — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат: 
а) по стапка од 6% на катастарскиот доход во 

кој се содржи 2,50% за задолжителните видови на 
здравствена заштита и 3,50% за правата што З а -
едницата сама ги утврдува; 

б) по 50,00 динари по член на семејството кои 
имаат сопствен имот, вклучува јќи ја и главата на 
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семејството, од кои 20,00 динари на име правата 
од задолжителните видови на здравствената з а ш -
тита и 30,00 динари за правата што Заедницата са-
ма ги утврдува; 

2. Осигурениците земјоделци кои немаат соп-
ствена земја (катастарски доход) а таква обрабо-
туваат под наем и се занимаваат со земјоделие ќе 
плаќаат: 

а) по 350,00 динари на домаќинство, во кои се 
содржани 150,00 динари на име задолжителни ви-
дови на здравствена заштита и 200,00 динари за 
правата што Заедницата сама ги утврдува; 

б) по 50,00 динари по член на семејството вклу-
чува јќи ја и главата на домаќинството, во кое се 
содржани: 20,00 динари за задолжителни видови 
на здравствена заштита и 30,00 динари за права-
та што Заедницата сама ги утврдува. 

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

несувањето, ќе се применува од 1. 4. 1978 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 10/19 Претседател, 
30 март 1978 година Здравко Богатинов, с.р. 

Свети Николе 

195. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 200 од 
Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување Свети Николе, Со-
бранието на општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите корисници на 
услугите — земјоделци и Соборот на давателите на 
услугите, одржана на 29 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕ-

НИЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуват правата на земјо-

делските осигуреници при користењето на здрав-
ствената заштита. 

Член 2 
На земјоделските осигуреници им се обезбедува 

право да ги користат во целост, на товар на ф о н -
дот, задолжителните видови на здравствената з аш-
тита предвидени со одредбите од член 30 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжителни-
те видови на здравствената заштита на население-
то („Службен весник на СРМ", бр. 21/71). 

Член 3 
Целосна здравствена заштита, на товар на фон-

дот на здравственото осигурување, им се обезбе-
дува на сите осигуреници без оглед на возраста 
во обем на права што Заедницата сама ги утврду-
ва и тоа: 

1. амбулантно-поликлиничко лекување (прег-
леди и услуги), општи и специјалистички; 

2. стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени организации кога бидат упатени од 
лекар на надлежната здравствена работна органи-
зација; 

3. лекови и санитетски материјал кога се прес-
метани во цената на услугата и кога се добиваат 
непосредно од здравствен работник; 

4. превоз со кола за брза помош до најблиска-
та здравствена организација во итен случај ; 

5. вадење, лекување и пломбирање на заби. 
Член 4 

Земјоделските осигуреници ќе учествуваат во 
трошоците при користење на здравствена заштита 
во следните случаи: 
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1. ако со закон или општ акт на Собранието на 
Заедницата е одредено учество при користење на 
здравствена заштита на осигурениците работници; 

2 лекови и санитетски материјал кога се пре-
пишуваат на рецепт — во висина на учеството на 
осигурениците работници; 

3. ортопедски справи и цомагала и заботехнич-
ка помош — во висина на учеството на осигурени-
ците работници; 

4. за незадолжителни вакцинации во висина на 
учеството на осигурениците работници. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

Број 10/20 Претседател, 
1 април 1978 година Здравко Богатинов, с.р. 

Свети Николе 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — 
К Р И В А ПАЛАНКА 

196. 
Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ", број 
5/74) и член 3 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница на основно образова-
ние — Крива Паланка, Собранието на Заедницата, 
на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за 

финансирање на основното образование за 1978 го-
дина се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 5,00%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска де ј -
ност, по стапка од 1,50%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност, по 
стапка од 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 69 Претседател, 
27 февруари 197-8 година Златко Стојановски, с.р. 

Крива Паланка 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

188. Одлука за избор на претседател на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 481 

189. Одлука за избор на потпретседатели на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 481 

190. Одлука за избор на претседател на Со-
борот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — — — — — — 481 

191. Одлука за избор на претседател на Со-
борот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 481 

192. Одлука за избор на претседател на Оп-
штествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — —• — — — — — — 482 

193. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 482 
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194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 
207. 
208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

Одлука за избор на членови на Делега-
цијата на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Репуб 
лика Југославија — — — — 
Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македо-
нија и за именување републички секре-
тари и други функционери — — — — 
Одлука за именување секретар на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 
Одлука за именување секретар на Из -
вршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 
Одлука за избор на потпретседател на 
Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 
Одлука за именување секретар на Со-
борот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Маке-
донија — — — — — — — — — 
Одлука за избор на потпретседател на 
Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 
Одлука за именување секретар на Собо-
рот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 
Одлука за избор на потпретседател на 
Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — 
Одлука за именување секретар на Оп-
штествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 
Одлука за распоредување на функциите 
во групи на функции за определување на 
коефициентите — — — — — — 
Одлука за утврдување на функциите 
и определување на коефициентите за 
функционерите шго ги избира односно 
именува Собранието на СРМ, а кои не 
се распоредени во групите на функции 
Одлука за помилување на осудени лица 
Одлука за помилување на осудени лица 
Уредба за изменување на Уредбата за 
условите за користење на средствата за 
инвестиции во стопанството што се пре-
несени на организациите на здруже-
ниот труд за покривање на загуби иска-
жани по завршните сметки за 1976 го-
дина — — — — — — — — — 
Одлука за определување на бројот на де-
легатите во Собранието на Републичката 
заедница за основно образование и за 
утврдување на делегатските единици и 
бројот на делегатите што се избираат во 
секоја делегатска единица — — — — 
Одлука за утврдување на општиот ин-
терес за изградба на инвестиционен об-
јект — Леарница за обоени метали по-
кра ј патот бр. 503 Штип — Струмица во 
Општина Радовиш — — — — — — 
Одлука за височината на надоместокот за 
одвоен живот од семејството — — — 
Правилник за дополнување на Правил-
никот за определување на работници во 
органите за внатрешни работи што 
имаат својство на овластени службени 
лица — — — — — — — — — 
Правилник за извршување на мерките 
за безбедност, упатување на задолжител-

— 482 

483 

483 

483 

484 

484 

484 

484 

488 

488 

489 

489 

216. 

217. 

186. 

187. 

485 188. 

485 

485 

189. 

486 1 9 0-
487 
488 

— — 504 

— — — 505 

490 196. 

но психијатриско лекување и чување во 
здравствена организација и задолжител-
но психијатриско лекување на слобода — 490 

214. Упатство за таблицата на калоричната 
вредност за исхраната на осудените лица 
во казнено-поправните установи и мало-
летниците во воспитно-поправниот дом 490 

215. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатите од изборот на де-
легатите во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СР Македонија — — 491 
Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатите од изборот на де-
легатите во Соборот на општините на 
Собранието на СРМ — — — — — 498 
Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатите од изборот на де-
легатите во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 501 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Општествен договор за висината на сред-
ствата од данокот и придонесите од дохо-
дот и придонесите од личните доходи 
како приход на републичкиот буџет и 
на републичките самоуправни интересни 
заедници во 1978 година 
Општествен договор за висината на сред-
ствата од придонесите од доходот и од 
личните доходи како приход на оп-
штинските самоуправни интересни заед-
ници во 1978 година — 
Спогодба за промена на затечените цени 
на производите од индустријата за гра-
дежни материјали (глинени производи 
блокови) за исполнување на ѕидови и 
ќерамиди — — •— — — — — — 507 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на научните дејности во 1978 
година — — — — — — — — — 507 
Одлука за определување на бројот на 
делегатите и утврдување на делегатските 
единици за избор на делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Скопје — — — — — — — 307 

РЕСЕН 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за станбена изградба — — — 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата — 
Ресен — — — — — — — — — 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на физичката кул-
тура — Ресен — — — — — — — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 
Одлука за утврдување на придонесите на 
здравственото осигурување на земјодел-
ците за 1978 година — — 
Одлука за правата на земјоделските оси-
гуреници при користење на здравствена 
заштита — — — — — — — — — 511 

КРИВА ПАЛАНКА 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на основното 
образование за 1978 година — — — — 511 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

509 

510 

610 

— — 511 
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