
„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Среда, 22 август 1984 
С к о п ј е 

Број 27 

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

298. 
Врз основа на член 12 од Законот за извршува 

ње на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен 
вешик на СРМ" бр. 38/83), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РЕГРЕС НА ПЛАСИРАНО СЕМЕ ОД ВИСОКО-
РОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО ЕКОНОМСКАТА 

1984/85 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои ќе 
пласираат семе од високородни сорти пченица во 
1984 година на индивидуалните земјоделски произво-
дители ш и произведуваат пченица сами или во сора-
ботка со организации на здружен труд, основните 
организации на кооперанти, земјоделските задруги 
и организации на здружени земјоделци во СР Ма-
кедонија, им се исплатува регрес од 5,00 динари по 
1 килограм семе. 

Средствата за исплата на регресот од став 1 
точка 1 од оваа одлука се обезбедуваат од Репуб-
личкиот буџет за 1984 година (раздел 63, позици-
ја 564). 

2. Семето за кое се дава регрес од точка 1 од 
оваа одлука во поглед на квалитетот треба да ги 
исполнува условите пропишани со Правилникот за 
нормите на квалитетот, пакувањето, пломбирањето и 
декларирањето на семето на земјоделски растенија 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 55/75). 

3. Регресот од точка 1 на оваа одлука организа-
циите на здружен труд го остваруваат под услов се-
мето да го пласираат по цената утврдена за семен-
ска пченица, намалена за 5,00 динари по 1 килограм 
и доколку индивидуалните производители на пчени-
ца договорено се обврзат да испорачаат најмалку 3 
килограми меркантилна пченица од родот во 1985 
година за искористениот регрес за 1 килограм семе. 

4. Регресот од точка 1 на оваа одлука организа-
циите на здружен труд го остваруваат под услов 
ООЗТ од млинската индустрија да учествуваат со 
свои средства во износ од 4,00 дин/кг. семе. 

5. Регресот од точка 1 на оваа одлука ќе го ис-
платува Службата на општественото книговодство по 
барање на организациите на здружен труд најдоцна 
до 15 јануари 1985 година. Кон барањето се доста-
вува доказ дека семето е (пласирано под услови пред-
видени ио точка 3 на оваа одлука. 

6. Претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, во соглас-
ност со републичкиот секретар за финансии, по по-
треба, донесува, поблиски прописи за начинот на 
остварување на регресот. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1215/1 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на ИзвртЉиот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

299. 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и општествената контрола на цени-
те на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ" бр. 33/80), а во врска со точка 9 од Одлуката 
за условите и начинот за формирање на цените и за 
општествената контрола на цените во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 23/84), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА ДОБИТОЧНО БРАШНО И ПЧЕНИЧНИ 

ТРИЦИ 
1. Со оваа одлука се определува највисоко ниво 

на цените на добиточното брашно и пченичните 
трици. 

2. Организациите на здружен труд кои се зани-
хмаваат со производство на добиточно брашно и т и -
пични трици ги формираат цените на тие произво-
ди така што највисокото ниво на 'Продажните цени 
да изнесува, и тоа за: 

— добиточно брашно — 11,00 дин./кг 
— пчевични трици — 7,45 дин./кг 

3. Цените од точка 2 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во превозно средство, па-
ритет Нови Сад. 

4. Во цените од точка 2 на оваа одлука не е зас-
метана цената на амбалажата. 

5. Организациите на здружен труд кои се зани-
маваат со промет на добиточно брашно и пченично 
трици при формирањето на цените во прометот на 
големо, односно на мало, на набавната цена го зас-
метуваат учеството за покривање на трошоците во 
прометот според постојните прописи. 

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

Бр. 23-1240/1 
3 август 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

ЗОО. 
. Врз основа на член 5 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен 
весник на СРМ" број 38/83), а во врска со член 53, 
став 4 од Законот за системот на финансирањето на 
општините и Републиката („Службен весник на СРМ" 
број 44/77 и 37/83), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА 

РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на постојаната резерва на Соци-
јалистичка Република Македонија се дава позајмица 
на Републичката заедница на културата во износ од 
40.000.000 динари, за реализација на годишната про-
грама за работа за 1984 година. 
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2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука Ре-
публичката заедница на културата ќе ја врати нај-
доцна до 15 декември 1984 година. 

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

Бр. 23-1236/1 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев/ е. р. 

дневните информативно-политички весници за 1984 
година и тоа: 

а) за периодот од јануари до 7 јуни 1984 годи-
на за.-

— „Нова Македонија" 

— ..Флака е Влазримит" 
— „Бирлик" 
— „Вечер" 

13,69 дин. (по еден 
примерок) 

145,21 „ 
149,48 „ 

3,44 „ 

б) за периодот од 8 јуни до 31 декември 1984 
година за: 

301. 
Вјрз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77 и 37/83) и член 
7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 38/83), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА 
Член 1 

Во Републичкиот буџет за 1984 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/83), се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во раздел 8 — Републички секретаријат за 
внатрешни работи на позицијата 106, конто 418 — 
Средства за посебни намени, износот „140.000.000", 
се заменува со износот „143.000.000". 

2. Во раздел 26 — Републичка комисија за кул-
турни врски со странство, на позицијата 292, конто 
452 — Средства за одделни активности, износот 
„23.000.000", се заменува-со износот „23.800.000". 

3. Во раздел 65 — Средства за финансирање на 
потребите на други општествено-политички заедници 
се вршат следниве измени: 

— на позицијата 576, конто 440 — Придонес на 
Републиката за Буџетот на федерацијата, износот 
„7.652.000.000", на двете места се заменува со износот 
„7.646.200.000" И 

— на позиција 583, конто 445 — Дополнителни 
средства за општи општествени потреби на општина-
та Демир Хисар, износот „18.878.000" се заменува со 
износот „20.878.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1191/1 
27 јули 1984 година 

Скопје % 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

— „Нова Македонија" 

— „Олака е Влазримит" 
— „Бирлик" 
— „Вечер" 

13,66 дин. (по еден 
примерок) 

174,17 „ 
179,34 „ 

3,25 „ 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се 
исплатува од средствата предвидени во Републичкиот 
буџет за 1984 година — Раздел 63, Позиција 563. 

3. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува за продадени весници, а според еви-
денцијата на РО НИП „Нова Македонија" ООЗТ — 
„Маркетинг". 
, , 4. За извршување на оваа одлука ќе се грижи Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1170/1 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

302. 
Врз основа на член 12 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1984 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/83), а во врска со член 5 
од Општествениот договор за заедничката политика 
тг решавање на материјалната положба и развој на 
дневните информативно-иолитичкм весници во СР Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" број 43/81), Из-
вршниот с т е т на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНА-
ТА НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ 

ВЕСНИЦИ ЗА 1984 ГОДИНА 

1. На Работната организација Новинско-издавач-
ко претпријатие „Нова Македонија" — Скопје и се 
одобрува компензација на име разлика во цената на 

303. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршниот 
совет на Собраниево на Социјалистичка Република 
Македонија-донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНА-
ТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛ-

МОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ" — СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Работната организација за производство 
на филмови „Вардар-филм" во Скопје се именуваат: 

— д-р. Коста Балабанов, генерален директор на 
СОЗТ — Музеи на Македонија — Археолошки, Етно-
лошки и Историски —- Скопје; 

— Елена Поповска, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за законодавство и орга-
низација; 

— д-р Васил Тупурковски, доцент на Правниот 
факултет во Скопје. 

Бр. 17-930/2 
26 јули 1984 година 

Скопје 

Претседател ' 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 
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304. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За советник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија се назна-
чува Јордан Јордановски, досегашен советник во Из-
вршниот совет. 

Бр. 17-1140/2 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

305. 
Врз основа на член 88 од Законот за Извршниот 

совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 43/81), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ШЕФ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ПРОТОКОЛ 

За помошник на секретарот на Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и шеф на Републичкиот протокол се назна-
чува Коста Јанковски, досегашен советник во Ре-
публичкиот протокол. 

Бр. 17-1159/2 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

306. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

За (самостоен советник во Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја се назначува Душан Стојанов, досегашен советник 
во Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија. 

Бр. 17-1159/3 
26 јули 1984 (година 

Скопје 
Претседател 

ада Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

307. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заш-

тита на спомениците на културата („Службен весник 
на СРМ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

За вршител на должноста директор на Републич-
киот завод за заштита на спомениците на културата 
се именува Јован Ристов, в. д. помошник директор на 
Заводот. 

Бр. 17-1200/2 Претседател 
26 јули 1984 година на Извршниот совет. 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

308. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА хМЕГУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за меѓународни односи се назначува ѓорѓи 
Илиевски, досегашен советник на претседателот на 
Комитетот. 

Бр. 17-1232/1 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

309. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе * 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

За потсекретар во Републичкиот комитет за еко-
номски односи со странство се назначува Славчо Ни-
коловски, досегашен потсекретар во Републичкиот 
комитет за економски односи со странство. 

Бр. 17-1233/1 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

310. 
Врз основа на член з од Одлуката за образување 

ме ѓуре со рск а група за следење на состојбите на од-
носите и соработката со (соседните земји, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
МЕЃУРЕСОРСКАТА ГРУПА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОС-

ТОЈБИТЕ НА ОДНОСИТЕ И СОРАБОТКАТА СО 
СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ 

За раководител и членови на Меѓуре сореката 
група за следење на состојбите ета односите и сора-
ботката со соседните земји се именуваат: 
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а) за раководител 
— Наум Наневски, виши советник во Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија; 
б) за членови 
— м^р Круме Ефтимовски, советник на претсе-

дателот на Републичкиот комитет за економски одно-
си со странство, 

— Мира Јамковска, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за информации, 

— Никола Кичевски, советник на претседателот 
на Републичката комисија за културни врски со 
странство, 

— Аница Хаџи-Тосева, советник на директорот на 
Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка 
соработка. 

Бр. 17-1234/1 
26 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

ЗИ. 
Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст („Службен вес-
ник на СРМ" број 37/80), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ 
НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОР-

ГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Во Решението за цените на »обрасците што се 
употребуваат во органите на управата надлежни за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
1/84), во точка I под реден број: 

1. износот од „28,00" се зголемува на „31,50" 
2. износот од „38,00" се зголемува на „53,50" 
3. износот. од „38,00" се зголемува на „53,50" 
4. износот од „38,00" се зголемува на „53,50" 
5. износот од „38,00" се зголемува на „53,50" 
6. износот од „38,00" се зголемува на „53,50" 
7. износот од „38,00" се зголемува на „53,50". 
Ова решение влегува во сила осмиот ден ОД де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 15 август 1984 година. 

Бр. 23-7976/1 
27 јули 1984 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
мчр Љубомир Варошлија, с. р. 

312. 
Врз основа на член 188 став 4 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Републичкиот комитет за здравство и соци-
јална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ДО-

ДЕЛУВАЊЕТО НА ЗВАЊЕТО ПРИМАРИУС 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдуваат усло-

вите и начинот на доделувањето на звањето (прима-
риус на здравствените работници со завршен меди-
цински, стоматолошки и фармацевтски факултет (во 
натамошниот текст: лекарите, стоматолозите и дип-
ломираните фармацевти). 

Член 2 
Лекарите, стоматолозите и дипломираните фар-, 

мацевти можат да се здобијат со звањето примариус, 

во смисла на член 188 од Законот за здравствена 
заштита, ако ги исполнуваат следните услови: 

1) ако положиле специјалистички испит од одре-
дена гранка на специјалност предвидена со Правил-
никот за гранките и 'времетраењето на специјализа-
цијата на здравствените работници со високо обра-
зование; 

2) ако имаат најмалку 12 години успешна рабо-
та во унапредувањето, организирањето и во спрове-
дувањето на здравствената заштита; 

. 3) ако имаат објавено најмалку 15 стручни или 
научни трудови од соодветна гранка на медицината, 
стамат ол оги јат а односно фармацијата; 

4) ако покажале позитивни резултати во струч-
ното издигање и усовршување на здравствените ра-
ботници и здравствените соработници, како раково-
дители на организациони единици или како настав-
ници или предавачи на медицинските образовни ор-
ганизации, на курсеви, семинари или на други обли-
ци на стручно усовршување 

Лекарите, стоматолозите и дипломираните фар-
мацевти кои не се стекнале со одредена специјалност 
можат да се стекнат со звањето примариус ако по-
крај условите од член 188 став 2 од Законот за здрав-
ствена заштита ги исполнуваат и условите предвиде-
ни во став 1 на овој член. 

Член 3 
Ќе се смета дека здравствените работници имаат 

успешна работа во унапредувањето, организирањето 
и во спроведувањето на здравствената заштита, во 
смисла на став 1 точка 2 и став 2 од член 2 на 'овој 
правилник, ако исполнуваат еден од следниве кри-
териуми : • 

1) со својата работа да придонеле за унапреду-
вањето и подобрувањето на здравствената состојба на 
населението и на хигиенско-епидемиолошките прили-
ки на одредено подрачје ; 

2) да придонеле за унапредувањето и (Организа-
цијата и развојот на здравството на одредено под-
рачје, односно за ефикасноста, рационалноста и еко-
номичноста во работењето на здравствената органи-
зација или на поголема организациона единица во 
таа здравствена организација. 

Член 4 
Како стручни или научни трудови, во смисла на 

член 2 став 1 точка 3 од овој правилник се сметаат 
трудовите објавени во стручни списанија, публика-
ции, зборници на лекарските друштва и медицински-
те факултети во земјата и во странство, издадените 
учебници и монографии и машстерските, одбранети, 
специјалистички трудови и доларските дисертации. 

Кандидатот за звањето примариус во повеќе од 
50% од трудовите треба да биде прв автор. 

Член 5 
Елаборатите, анализите и другите стручни тру-

дови кои не се објавени, а им послужиле на опште-
ствено-политичките органи, (организации и заедници 
во решавањето на проблемите во здравствената заш-
тита, можат да се сметаат како стручни трудови во 
смисла на член 4 од овој правилник, ако се прифа-
тени или прикажани на соодветните (органи на ко-
рисниците. 

Член 6 
Постапката за доделување на звањето прима-

риус се поведува по предлог на здравствената орга-
низација на здружениот труд каде здравствениот ра-
ботник е вработен или по барање на здравствениот 
работник. 

Кон предлогот односно барањето за доделување 
на звањето примариус се прилага: 

1) заверен препис или фотокопија од дипломата 
за завршен медицински, (стоматолошки односно фар-
мацевтски Факултет; 

2) заветен препис или фотокопија од уверението 
положен специјалистички 'испит, освен во случаите 

од член 2 стрч 2 од »твој правилник; 
лична биографија на кандидатот: 
плтвппд за движењето во работата во здрава 

стоената леш ост по полагањето на стручниот испит,* 
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5) список на објавените стручни и научни тру-
дови со примерок од секој труд и со назначување 
каде се објавени, односно потврда за денот, местото 
и органот односно комисијата пред која трудот е 
прифатен односно органот,-

6) писмено мислење од стручниот колегиум или 
друго стручно тело на здравствената организација во 
која кандидатот за примариус работи, за покажаниот 
успех во унапредувањето, организирањето и спро-
ведувањето на здравствената заштита,-

7) писмено мислење за постигнатите резултати 
во стручното усовршување на здравствени работници 
од сите профили и степени на стручност, издадено 
од организацијата која стручната настава, односно 
усовршувањето го организирала. 

Предлогот, односно барањето за доделување на 
звањето примариус, заедно со сите прилози, се доста-
вува до Републичкиот комитет за здравство и соци-
јална политика. 

Член 7 
Посебната комисија за доделување на звањето 

примариус се формира од редот на најистакнатите 
здравствени работници во СР Македонија. 

Комисијата за доделување на звањето примариус 
има претседател, заменик на претседателот и 5 
члена. 

Мандатот на комисија га за доделување на зва-
њето примариус трае 4 години. 

Член 8 
Начинот на работата на комисијата за доделува-

ње на звањето примариус поблиску се уредува со де-
ловникот за работа на комисијата. 

Член 9 
На лекарите, стоматолозите односно ф арм ацев-

тите на кои им е доделено звањето примариус им се 
издава уверение според образецот кој е составен дел 
на овој правилник. 

Уверението за доделување звање примариус го 
потпишува претседателот на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика и претседателот 
на комисијата. 

За издадените уверенија за звањето примариус 
се води посебен регистар. 

Член 10 
Оѕој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-3362 
7 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика, 

Каменчо Ѓоргов, е. р. 

Формат: 20 X 30 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Социјалистичка Република Македонија 
Републички комитет за здравство и 

социјална политика 
Бр. 

= 19 год. 
Скопје 

Врз основа на член 9 од Правилникот за поблис-
ките услови и начинот на доделување на звањето 
примариус („Службен весник на СРМ" бр. / ) 
и Одлуката на Комисијата за доделување на звањето 
примариус, Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика издава 

У В Е Р Е Н И Е 

На , 
(име, татково име и презиме) 

(здравствен работник) 
роден-а на година во 
општина СР 
му-и се доделува звањето 

П Р И М А Р И У С 

•(МП) 

Претседател . Претседател 
на Комисијата, на Републичкиот комитет, 

313. 
Врз основа на член 41 од Законот за општестве-

ните совети и републичките општествени совети 
(„Службен весник на СРМ" број 24/80) и член 50 од 
Деловникот на Општествениот совет за стопански раз-
вој и економска политика, Републичкиот општествен 
совет, на седницата одржана на 22 мај 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За секретар на Републичкиот општествен со-
вет за стопански развој и економска политика за 
време од 4 години се именува Киро Данаилов, досе-
гашен виш советник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

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

Бр. 27-3/1 
4 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател на Советот, 
Митра Шароска, е. р. 

314. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 57 од Законот за средното образование и (вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на ХГУ-та седница, одр-
жана на 15 јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИЦИ 

1. Се одобрува употребата во средните училиш-
та на СРМ на следните учебници: 

а) Учебник по англиски јазик за здравствена 
струка од Бу јас — М артан. 

Учебникот се презема од СР Хрватска. Истиот е 
одобрен за употреба во средните училишта на СР 
Хрватска од Републичкиот секретаријат за просвета, 
култура и физичка култура на СР Хрватска, реше-
ние бр. 3217/1-1979, а е издаден од Школска книга 
— Загреб, 1980 година. 

б) Електрични машини со испитувања за запи-
рањата од електротехничка струка од дипл. инж. 
Зоран Пендиќ и дипл. инж. Миодраг Пендиќ. 

Учебникот се презема од СР Србија. Истиот е 
одобрен за употреба во средните училишта на СР 
Сабија од Заедницата на насоченото образование на 
г р Србија, решение бр. 05-1-610-9/27 од 29. III. 1982 
гад., а е издаден од Заводот за учебници — Белград, 
1°ЅЗ година. 

в) .Електроенергетика за III клас на занимањата 
од електрична струка од дипл. инж. Јован Николиќ. 

Учебникот се презема од СР Србија. Истиот е 
одобрен за употреба во средните училишта на СР 
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Србија од Заедницата на насоченото образование на 
СР Србија, решение бр. 04-2-612-1480/6 ОД 9. VI. 1979 
год., а е издаден од Заводот за учебници — Бел-
град, 1981 година. 

г) Термичка обработка со металографија за за-
нимањата од металуршка струка од дипл. инж. Иван 
Ивановиќ. 

Учебникот се. презема од СР Србија. Истиот е 
одобрен за употреба во средните училишта на СР 
Србија од Заедницата на насоченото образование на 
СР Србија, решение бр, 05-1-610-120/141 од 13. VI. 
1980 год., а е издаден од Научна книга — Белград, 
1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот за-
вод за унапредување на воспитанието и образование-
то, РО „Просветно дело" и архивата на Републич-
киот педагошки совет. 

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

- Бр. 03-86/1 
19 јуни 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, е. р. 

315. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен Бесник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 53 од Законот за средното образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на ХП/-та седница, одр-
жана на 15 јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ФАРМАЦЕВСТКА 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА III И IV КЛАС 
1. Се одобрува употребата на учебникот Фарма-

цевстка технологија за III и IV клас од ѓорѓиевски 
Јован и Билјана Орочевска, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело"-— Скоп-
је, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-89 
19 јуни 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

316. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспита-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републич-
киот педагошки совет, на ХПЛ-та седница, одржана 
на 15 јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА 

МЕТАЛСТВОТО — 2 

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи 
на металството — 2 од Смилевски д-р Цветко, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-88/1 
19 јуни 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

317. 
Врз основа на член 195 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 158 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на ХГУ-та 
седница, одржана на 15 јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИ-
ТАНКА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 
1 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка 
за II одделение на албански јазик од Сервете Фида 
и Герг Гуравчај, во издание на Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1984 
година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и .архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-90/1 
19 јуни 1984 година 

Скопје 
Републички . педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

318. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XV-та 
седница, одржана на 29 јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИ-
ТАНКА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читан-
ка за VII одделение на турски јазик од Низаметин 
Н. Асим и Василевски м-р Томислав, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно (де-
ло" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-120/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 
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319. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на ХУ-та 
седница, одржана на 29 јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИ-
ТАНКА ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка 
за IV одделение на албански јазик од Бесњм Руси, 
Феим Исаи и Џемалудин Идризи, (во издание на Ра-
ботната организација за учебници „Просветно дело" 
— Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-121/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

320. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на XV-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ВЕТЕРИНАРСТВОТО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи 
на земјоделството и ветеринарството од Несторовски 
м-р Милош, Стојанов Борис и Тошевски Александар, 
во издание на ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга" 
— Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, ООЗТ Книгоиздател-
сшо „Наша книга" и архивата на Републичкиот пе-
дагошки совет. 

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

Бр. 03-122/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

321. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХУ-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ СПЕЦИЈАЛНО 

СТОЧАРСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Специ-
ј а л н о сточарство од Илковски днр Ристо, Тодоровски 

д-р Никола, Филев д-р Кирил и Паркачева — Калец 
д-р Наталија, во ^издание на ООЗТ Книгоиздателство 
„Наша книга" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, ООЗТ Книгоиздател-
ство „Наша книга" и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-123/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

322. 
Врз основаа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на XV-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ СПЕЦИЈАЛНО 
ЛОЗАРСТВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Специ-
јално лозарство од Настев д-р Драган, во издание на 
ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга" — Скопје, 
1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, ООЗТ Книгоиздател-
ство „Наша книга" и архивата на Републичкиот пе-
дагошки совет. 

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

Бр. 03-124/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

323. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на XV-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА 
УСТАВНОТО УРЕДУВАЊЕ НА СФРЈ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи 
на уставното уредување на СФРЈ од Климовски д-р 
Саво, во издание на Работната организација за учеб-
ници „Просветно дело" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организаци-
ја за учебници „Просветно дело" и архивата на Ре-
публичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-118/1 
5, јули 19Ѕ4 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Живко Мадевски, е. р. 
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324. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 53 од Законот за средното образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на ХУ-та седница, одр-
жана на 29 јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЛИТЕРАТУРА ЗА 

IV КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ СО ТУРСКИ 
* НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Литера-
тура за IV клас на гимназиите со турски наставен 
јазик од Каја Факри, во издание на Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет, 

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

Бр. 03-117/1 Републички педагошки совет 
5 јули 1984 година Претседател, 

Скопје д-р Живко Мадевски, е. р. 

325. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр, 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХУ-та. седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ КОМПРЕСОРИ 
И ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ НАМЕНЕТ ЗА Ш СТЕ-
ПЕН НА ЗАНИМАЊА ОД МАШИНСКО-ЕНЕРГЕТ-

СКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Компре-
сори и ладилни постројки наменет за III степен на 
занимања од машинеко-енергетска струка од Череп-
налковски д-р Илија, Цицанков м-р Ристо, Давидо-
виќ Горѓи и Јакимов Тодор, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — Скоп-
је, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-116/1 Републички педагошки совет 
5 јули 1984 година Претседател, 

Скопје д-р Живко Мадевски, е. р. 

326. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХУ-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ СТОПАНСКО 

ПРАВО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Стопан-
ско право од Николовски д-р Александар, во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-115./1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

327. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХУ-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАСИВНИ 
МОСТОВИ ЗА ГРАДЕЖНО-ТЕХНИЧКИ 

УЧИЛИШТА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Масив-
ни мостови за градежно-техеички училишта од Ду-
лиќ Бела, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува ®о сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-114/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

328. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(..Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХЧ-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЗБИРКА ЗАДА-
ЧИ ПО ФИЗИКА ЗА I И П КЛАС 

1. Се одобрува употребата на учебникот Збирка 
задачи по физика за I и II клас од Мицевски д-р 
Васил, Ивановски д-р ѓорѓи и Пенделишев днр Кирил, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-113/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 
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329. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХV-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО 1 ЗА I КЛАС ИЗБОРНА 
НАСТАВА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи 
на електричеството 1 за I клас изборна настава од 
Ивановски Ванчо, во издание на Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1984 
година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-112/1 
5 јули 1984 година 

Скопје V 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

330. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХУ-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ 

НА МЕТ АЛ СТВ ОТО 1 

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи 
на металството 1 од Димитр овски Владимир и Ѓор-
ѓиевски Апостол, во издание на Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1984 
година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-111/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

331. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХУ-та седница, одржана на 29 ̂  
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ АВТОМАТИЗА-

ЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

1. Се одобрува употребата на учебникот Автома-
тизација на производството од Дуковски днр Влади-
мир, во издание на Работната организација за учеб-
ници „Просветно дело" — Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-110/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д р Живко Мадевски, е. р. 

332. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
53 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/79), Републичкиот 
педагошки совет, на ХУ-та седница, одржана на 29 
јуни 1984 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ХИГИЕНА 
ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УЧИЛИШТА 

1. Се одобрува употребата на учебникот Хигиена 
за угостителските училишта од Цетиниќ д-р Кузман, 
во издание на Работната организација за учебници 
».Просветно дело" '— Скопје, 1984 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот ко-
митет за образование и наука, Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" и архивата на 
Републичкиот педагошки совет. 

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

Вр. 03-1119/1 
5 јули 1984 година 

Скопје 
. Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Живко Мадевски, е. р. 

333. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 
јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 16-9883/1 за усво-
јување на ревизија на деталниот урбанистички план 
за- 6, 7 и 8 урбана единица во Куманово, донесена 
од Собранието на општина Куманово на 26 декем-
ври 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Кума-
ново". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 68/84 од 9 мај 1984 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на Одлуката означена во точ-
ката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што основано се постави прашањето за согласноста 
на оспорената одлука со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспоре-
ната одлука се врши ревизија на деталниот урбанис-
тички план за 6, 7 и 8 урбана единица во Кума-
ново, но од истата не се гледа какви измени и до-
полнувања се вршат на урбанистичкиот план. 
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Понатаму, Судот утврди дека оспорената одлука 
е ставена само на јавен увид и дека по истата не е 
организирана јавна расправа пред работните луѓе и 
граѓаните во месната заедница, туку е разгледувана 
само пред Советот на Месната заедница со учество 
на претставници од општествено-политичките орга-
низации. 

' Со оглед на тоа' Судот утврди дека оспорената 
одлука не е во согласност со членовите 30 и̂  35 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање, во 
кои е предвидено дека просторните и урбанистички-
те планови во сите фази на изработување задолжи-
телно се ставаат на јавен увид и по нив се организи-
ра јавна расправа. 

Исто така, оспорената одлука не е во согласност 
со означените одредби од Законот, затоа што во неа 
не се утврдени измените и дополнувањата на- урба-
нистичкиот план, со што се овозможува измени и до-
полнувања на планот фактички да се вршат без 
спроведување на постапка утврдена со законот. ^ 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 68/84 
20 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на. Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
1 ЗАШТИТА 

262. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Са-

моуправната спогодба за здружување во Републич-
ката самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита и член 12 став 1 алинеја 21 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита, Собранието на Републичката 
СИЗ за здравствена заштита — Скопје, на заедничка-
та седница на сите собори на делегатите, одржана на 
9 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ТО-
ВАР НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
I 

.Во Одлуката за утврдување на Листата на гото-
вите лекови што можат да се издаваат на рецепт на, 
корисниците на здравствена заштита на товар на 
средствата на општинските СИЗ ,за здравствена заш-
тита („Службен весник на СРМ" бр. 22/77, 46/77, 
26/78, 9/79, 21/79, 43/79, 39/80, 26/81, 18/82, 8/83, 25/83 
и 4/84), Листата на лековите се дополнува со след-
ните лекови: 

Ред. Назив на 
број лекот Производител Форма на 

лекот Забелешка 

1. Bayolin Bayer Pharma mafct 
2. Beloxan Krka tableti 

3. Canesten Bayer Pharma vaginaleti, posip 
vaginalen krem 

4. Catopil Galenika tableti 
5. Decotal Alkaloid mast i krem 
6. Degan Lek sirup, tableti 
7. Katalip Lek kapsuli 
8. Locacorten •— Tar Pliva mast 
9. Medroksiprogesteron Hemofarm tableti se prepisuva ро preporaka 

t па lekar specijalist — gine-
- kolog 

10. Minebar Lek tableti 
11. Nirypan 4 Jugoremedija tableti 
12. Nirypan — Retard >5 tableti 

drazei 
13. Plivit — D3 Pliva tableti 
14. Hanisan Zdravje tableti se prepisuva ро preporaka 

па lekar specijalist ро inter-
na medicina 

15. Redergiri Lek tableti 15. Redergiri 
kapki 

16. Remoxicam Alkaloid kapsuli 
17. Tenzimet Krka tableti 
18. Zorkaptil Zorka tableti 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0Ѕ05-475/1 
9 јули 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Кирил Доревски, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

263. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Зако-

нот за железниците („Службен весник на СРМ" бр. 
46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичка самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за железнички сообраќај, во согласност со со-
бранијата на општинските самоуправни интересни за-
едници за железнички сообраќај, со седишта во 
Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Бито-
ла и Куманово, на седницата одржана на 10 јули 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ СООБРАКАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОР-

МАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Во Одлуката за воведување -придонес на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за желез-
нички сообраќај за финансирање на дел од трошо-
ците на репродукцијата и за нормални услови на сто-
панисување во железничкиот сообраќај („Службен 
весник на СРМ!' број 43/81, 38/82 и 24/83), во членот 
1, по годината „1982" се додава „и 1983". 

Член 2 . 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1984 година. 

Бр. 1338 
10 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Инает Даути, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

264. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83) и член 199 точка 6 од Статутот на ОЗЗЗО 
— Охрид, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на седни-
цата одржана на 29 јуни 19Ѕ4 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. УП. ДО 31. XII. 1984 

ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото осигу-

рување за 1984 година -се определува во висина од 
8,50% од личниот доход и . другите примања во која 
се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови здравствена заштита над задолжителните видо-
ви и другите права од здравственото осигурување 
од 4°/с. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај несреќа на работа и професионал-
ни болести се определува и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход 
во висина од 0,40% од остварениот доход од стопан-
ство ; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се 
обврзници на данок на доход во висина од 0,50°/» 
од нето личните доходи и други лични примања. 

Член 2 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзни-

ците на начин утврден со Законот, со Статутот на 
Заедницата и другите општи акти на Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 1 
јули 1984 година. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката бр. 03-5158 од 21 декември 1983 
година. 

Бр. 03-2510 
29 јуни 1984 година 

Охрид 
Претседател, 

Љупчо Спировски, е. р. 

О г л а с е н дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е по-
крената постапка за поништување на меница бр. 
121578464 со место на издавање Скопје и дата на 
издавање 15. 3. 1984 година, на износ од 122.767,50 
динари. Трасант е ППРО „Сувенир" — Скопје, а 
авалист е Стопанската банка — Основна банка — 
Скопје. Ремитент на меницата е Ф-ка „Комуна", ООЗТ 
Преработка — Скопје со ден на стасаност 17. 5. 1984 
година. 

Со оглед на тоа се моли секој оној кај кого се 
наоѓа меницата, кој нешто знае за истата или пак, некој 
кој што знае за пречките за спроведувањето на пос-
тапката за поништување на меницата да го извести 
судот или лично да се јави во рок од 60 дена од 
објавувањето на огласот. 

Во спротивно постапката за поништување на ме-
ницата ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I —• Скопје, Р. бр. 
78/84. (96) 

Пред овој суд е поднесена тужба за сопственост 
на недвижен имот од тужителот Шефки Красници од 
Скопје, ул. „135" бр. 70, застапуван од полномошни-
кот адв. Сејди Бајрами од Скопје, против тужениот 
Шаип Тефик Идриз од Скопје, а сега со непозната 
адреса во Саудиска Арабија. 

Согласно член 85 и 86 од Законот за парничната 
постапка на тужениот, поради непозната адреса, му 
е поставен привремен застапник кој ќе го застапува 
се до неговото јавување од кој момент може сам 
да настапува во постапката .во улога на тужен. 

Со овој оглас се повикува тужениот да се јави 
пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје. (103) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Рамиз Мамут, против ту-
жената Џемиле Ибраим од Скопје, а сега со непоз-
ната адреса на живеење во странство. 

Се повикува тужената Џемиле Ибраим во рок 
од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да 
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се јави во судот. Во спротивно ќе и се постави ста-
рател да ги застапува нејзините интереси во овој 
спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IV. П. 
бр. 1187/84. (102) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителкага Данчевска Смиљана од 
Скопје, со стан на ул. „Разловшка" зг. 7, вл. I, ст. 
14, против тужениот Данчевски Воислав од Скопје, 
а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Данчевски Воислав од тат-
ко Никодин да се јави во овој суд во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок 
да ја соопшти својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. бр. 
1776 84. (ИЗ) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Општинскиот суд во Битола го повикува Јова-
новски Диме од с. Велушина, кој наводно исчезнал 
во текот на 1935 год. во Франција, каде бил на при-
времена работа, во рок од три месеци од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд, како и секој кој знае 
дека ова лице е живо. Во спротивно, но истекот на 
горниот рок, исчезнатиот Јовановски Диме ќе биде 
прогласен за умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 274/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БЕРОВО 

Пред Општинскиот суд во Берово се води пос-
тапка по предлогот на Цецовска Деница од Берово, 
за прогласување на исчезнатото лице Цецовски Ѓ. 
Ефтим од Берово за умрено. Лицето е родено 1904 
година во Берово и наводно исчезнал на 25. XII. 
1952 година во месноста „Долни Шабан", атар на 
Берово. Се повикува исчезнатото лице, во колку е 
живо, да се јави во рок од 3 месеци од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", а исто така се повикуваат и другите лица кои 
нешто знаат за наведеното лице или за неговиот жи-
вот да го известат судот. 

По истекот на рокот, судот ќе утврди дека на-
веденото лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Берово, Р. бр. 129/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред Општинскиот суд во Струга во тек е вон-
парничната постапка за докажување смртта на ли-
цето Мургоски Томов Никола од е. Модрич — оп-
штина Струга, СРМ, кој умрел во Романија 'во 1923 
г., а во (матичните книги смртта не е заведена. 

Поради тоа се поканува ова лице, во колку е 
живо, како и секој кој знае за неговиот живот да се 
јави во овој суд во рок од 20 дена од објавувањето 
на 'огласот во „Службен лист на СФРЈ", „Службен 
весник на СРМ" и на огласната табла во Општин-
скиот суд — Струга. По истекот на овој рок, судот 
ќе донесе решение со кое лицето Мурто ски Никола 
ќе се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 114/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
парнична постапка за физичка делба по предлог на 
предлагачот Стојановиќ Тома од Белград, против 
противникот Варко Аврам овски од е. Глоѓи, а сега 
со непозната адреса во САД. 

Се повикува лицето Варко Аврамовски од е. Гло-
ѓи, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 

од 30 дена од објавување го на огласот или да оп-
редели свој полномошник. Во спротивно Општин-
скиот суд во Тетово ќе му постави привремен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите права и интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВИС. бр. 602/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за надомест на штета по тужбата на тужителот Но-
вевски Софроние од е. Брвеница, против тужениот 
Муртезани Рафиз од е. Теарце, а сега на привремена 
работа во странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Муртезаии Рафиз да се 
јави 'во судот, да достави адреса или да одреда пол-
номошник кој ќе го застапува во овој опор во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно 
судот ќе му постави старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 869/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води тужба 
за утврдување на службеност од страна на тужите-
лот Таири Кашиф од е. Требош, против тужените 
Кадрии Кадри и др. од е. Требош. 

Се повикуваат тужените Шаќири Зујди, Шаќири 
Таир од е. Требош, а сега со непозната адреса во 
странство, да се јават во Општинскиот суд во Тето-
во во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или да определат свој полномошник кој ќе ги штити 
нивните права и интереси во постапката. Во спротив-
но судот ќе им постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 870/83. 

По предлог на предлагачот Даринка Илиевска 
Ристовска од е. Жилче во овој суд е заведена вонпро-
цесна постапка за прогласување за умрен на исчез-
натиот Иловски Тодор Борис, од е. Жилче кој почи-
на во текот на 1942 година. 

Се повикува лицето' Иловски Тодор Борис, во 
колку е жив, да се јави во судот во рок од три месе-
ци по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ", како и секое лице кое нешто знае за него-
виот живот, тоа да го соопшти на судот. Во спро-
тивно, по истекот на рокот и по спроведената пос-
тапка, судот ќе го прогласи истиот за умрен. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 311/84. 

По предлог на предлагачот Сулејмани А К И К од 
е. Урвич во овој суд е заведена вонпроцесна постап-
ка за докажување смртта на противникот Далифи 
Џафер Зендел, бивш од е. Урвич, кој наводно умрел 
на ден 1. XII. 1965 година во СР Романија. 

Се повикува лицето Далифи Џафер Зендел од е. 
Урвиќ да се јави во судот во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ" 
или за него да се јави во судот и каже за неговиот 
живот секое друго лице кое лично го познавало. Во 
спротивно, по истекот на рокот и спроведената пос-
тапка, судот ќе ја утврди неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 393/84. 

По предлог на предлагачот Мемеди Адем од Те-
тово, ул. „Штипска" бр. 17, во овој суд е заведена 
вонпроцесна постапка за докажување смртта на про-
тивничката Зејнуни Фатиме, бивша од Тетово, која 
наводно умрела во текот на 1924 година. 

Се повикува лицето Зејнуни Фатиме од Тетово, 
во колку е жива, да се јави во судот во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ" или пак во судот да се јави секое лице 
кое лично ја познавало да каже нешто за нејзиниот 
живот. Во спротивно, по истекот на рокот и по спро-
ведената постапка, судот ќе ја утврди нејзината 
смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 404/84. 

По предлог на предлагачот Раифи Јусуф од е. 
Камењане во овој суд е заведена вонпроцесна постап-
ка за докажување смртта на противничката Белули 
Сине, бивша од е. Камењане, за која се претпоста-
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Бува дека умрела на ден 6. V. 1979 година во е. Ка-
мењане. 

Се повикува лицето Белули Бајрам Сине од е. 
Камењане, во колку е жива, да се јави во судот во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ" или пак во судот да се јават 
гите лица кои лично ја познавале да кажат за неј-, 
зиниот живот. Во спротивно, по истекот на рокот и 
по спроведената постапка, судот ќе ја утврди нејзи-
ната смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 392/84. 

По предлог на предлагачот Арифи Јусуф од е. 
Камењане во овој суд е заведена вонпроцесна постап-
ка за докажување смртта на противникот Абдији 
Ариф Назим, бивш од е. Камењане за кој се прет-
поставува дека умрел на ден 28. X. 1978 година во 
е. Камењане. 

Се повикува лицето Абдији Ариф Назим од е. 
Камењане, во колку е жив, да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ". Исто 
така се повикуваат и сите други лица кои лично го 
познавале и нешто знаат за неговиот живот да го 
соопштат тоа на судот. Во спротивно, по истекот на 
рокот, судот ќе ја утврди неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 394/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово по тужбата на 
тужителот Шерифи Исмет од е. Д. Палчиште, про-
тив тужените Адеми Ќемал и др. од е. Д. Палчиште 
се води постапка за сопственост. Вредност на спорот 
55.000,00 дин. 

Бидејќи тужениот Адеми Баки се наоѓа на при-
времена работа во Швајцарија со непозната адреса, 
се повикува да се јави во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во судот, или пак да одреди 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на ро-
кот, судот ќе му одреди привремен старател преку 
Центарот за социјални рабош — Тетово. 

Од Општинскиот -суд во Тетово, П. бр. 689/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово по тужбата на 
тужителот ШИК „Јелак", ООЗТ „Лешница" — Тето-
во, против тужениот К у р т и ш Бајрам од Тетово, а 
сега со непозната адреса, се води постапка за надо-
мест на штета во износ од 18.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Куртиши Абаз Бајрам од 
Тетово, да се јави во судот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот, или да одреди полномош-
ник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. 
По истекот на овој рок ќе му биде поставен прив-
ремен старател преку Центарот за социјални работи 
— Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. брЈ 1007/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Јонузи Михане од е. Лисец, против тужениот Јонузи 
Рецеп од е Лисец, а сега со непознато пребивалипгге 
и адреса. 

Се повикува тужениот Реџеп Јонузи од е. Лисец, 
да се јави во судот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот, или да одреди полномошник кој ќе 
ги штити неговите интереси и права пред судот. По 
истекот на овој рок, ако истиот не се јави во судот, 
ќе му биде поставен привремен старател преку 
Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 629/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба од тужителот Садики Зенул Феми од Тетово, 
ул. „И. Р. Лола" бр. 29 против тужениот Јусуфи 
Ферки Бајрам4 и др. од Тетово, за исполнување на 
договор. Вредност на спорот 23.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Јусуфи Ферки Јусуф, сега 
со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во 
Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот или да одреди свој полно-
мошник кој ќе ги штити неговите интереси пред су-
дот. По истекот на овој рок ќе му биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјални ра-
боти — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 669/84. 

Пред овој суд, по предлог на предлагачот Живка 
Стојановска од е. Си ри чино, е заведена постапка за 
огласување за умрено на лицето Трпко Симјановски, 
порано од е. Сиричино, кој погинал во месец април 
1945 година на сремокиот фронт. 

Се повикува лицето Трпко Симјановски од е. Си-
ричино да се јави во судот во рок од 3 месеци по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" или, пак, да јави во судот секое лице кое него 
лично го познава во одредениот рок. Во спротивно, 
по спроведената постапка и поминатиот рок, лицето 
Трпко Симјановски од е. Сиричино судот ќе го про-
гласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 28/83. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Наумовски 
Пецов Благоја од Тетово, ул. „Караорман" бр. 59, 
против тужените општина Тетово и Шаеивари Џе-
маил од Тетово, сега со непозната адреса во СР Бос-
на и Херцеговина. Вредност на спорот 1.500,00 ди-
нари. 

Се поканува тужениот Шасивари Џемаил од Те-
тово, сега со непозната адреса во СР Босна и Херце-
говина, во рок од 30 дена да се јави пред овој суд 
или постави свој полномошник. Во спротивно, на 
истиот ќе му се постави привремен старател кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1180/83^ 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен опор 
за сопственост по тужбата на тужителката Дара, 
вд. на Неделковиќ Трпе од Тетово, ул. „Велешка" 
бр. 5, против тужената Санда, вд. на Крстевски Јо-
ван од Скопје, со непозната адреса. Вредност на 
спорот 350,00 динари. 

Се повикува тужената Санда, вд. на Крстевски Јо-
ван од Скопје, да се јави во Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот. Во спротивно, по поминувањето на рокот, судот 
на истата ќе и постави привремен старател преку 
Центарот за (социјални работи — Тетово кој ќе ги 
штити нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1267/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на оста-
вителот Мирчески Боше Илија, порано од е. Коња-
рево — Краљево, роден на 25 јули 1912 година, а 
умрел на 27 март 1982 година, пензионер, државја-
нин на СФРЈ, заведена под О. бр. 391/83. 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој оп-
штински суд на територијата на СФРЈ или во. дипло-
матско претставништво во странство во рок од една 
година од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" за да дадат наследнички изјави во 
врска со оставината на оставителот. Во спротивно, 
оставината ќе премине во општествена сопственост и 
ќе биде предадена на СО — Прилеп, согласно член 
132 од ЗН. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп, О. бр. 391/83. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на 
оставителката Ристеска Неделкова Панда, порано од 
е Рувци, родена на 13 април 1915 година, а умрена 
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на 28 март 1978 година, домаќинка, државјанка на 
СФРЈ, заведена под О. бр. 218/83. 

Се* повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој •оп-
штински суд на територијата на СФРЈ или во дип-
ломатско претставништво во странство во рок од 
една година од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СВМ" за да дадат наследнички (изјави во 
врска со оставината на оставителката. Во спротивно, 
оставината ќе премине во општествена сопственост 
и ќе биде предадена на СО — Прилеп, согласно член 
132 од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 218/83. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на оста-
вителката Думаделоска Дојко Цвета, порано од При-
леп, родена 1909 година, а умрела на 30 август 1980 го-
дина, земјоделка, државјани на СФРЈ, заведена под 
О. бр. 286/82 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој оп-
штински суд на територијата на СФРЈ или во дипло-
матско претставништво во странство во рок од една 
година од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" за да дадат наследнички изјави во 
врска со оставината на о ставите лката. Во спротив-
но, оставината ќе премине во општествена сопстве-
ност и ќе биде предадена на СО — Прилеп согласно 
член 132 од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 286/82. 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-
винска постапка за расправање на оставината на оста-, 
вителката Стојческа Вељо Мира, порано од Титов 
Велес, родена на 20 мај 1880 година, а умрела на 14 
март 196Ѕ година, домаќинка, државјанка на СФРЈ, 
заведена под О. бр.. 76/83 година. 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој оп-
штински суд на територијата на СФРЈ или сво дипло-
матско претставништво во странство во 'рок од една 
година од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" за /да дадат наследнички изјави во 
врска со оставината на оставителката. Во спротивно, 
оставината ќе премине во општествена сопственост и 
ќе биде предадена на СО — Прилеп, согласно член 
132 од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 76/83. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот печат бр. 1 под назив „Собрание на 
општина Тетово, Управа за. општествени приходи — 
Тетово" се огласува за неважен. (4083) 

Загубениот печат под назив: „Гимназија „Цветан 
Димов" со Ц. О. Скопје, Социјалистичка Република' 
Македонија", се огласува за неважен. (4158) 

Округли печат под назив: „Здравствен дом на 
Скопје ООЗТ за примарна здравствена заштита 
„Чаир" со н. сол. о. Скопје", се огласува за неважен. 

Докторски печат издаден од „Нова Македонија" 
на име д-р Кимова Зорка, ул. „Алекса Демниев" бр. 
9/4, Титов Велес, се огласува за неважен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Вене Новачковски, Тетово, 
ул. „Д. Г. Кара" бр. 36/8. (3883) 

Воена книшка на име Латиф Ислами, е. Гајре, 
Тетово. (3961) 

Воена книшка на име Нагим Шаќири, е. М. Ре-
чица, Тетово. (3966) 

Воена книшка на име Тодор Ристов, ул. „Мишка" 
бр. 96. Кавадарци. (4019) 

Воена книшка на име Боривоје Антевски, ул. 
„Козјак" бр. 1 — Куманово. (4046) 

Возачкач дозвола на име Стевче Маневски, е. 
Пчиња, Куманово. (4049) 

Лична карта на име Ристо Иванов, е. Грдовци, 
Кочани. (4149) 

Возачка дозвола на име Ристо Иванов, е. Грдов-
ци, Кочани. (4150) 

Воена книшка на име Земри Шасивари, е. Рако-
вец, Тетово. (4180) 

Возачка дозвола на име Енвер Незаров, ул. „В. 
Влаховић" бр. 32, Кочани. (4233) 

Воена книшка на име Петре Стојановски, е. Дре-
ново, Кавадарци. (4238) 

Воена книшка на име Драгољуб Димитриевски, 
е. Тромега, Куманово. (4251) 

Налози за упис во штедна книшка за месец мај 
и јуни издадени од Беобанка — Београд на име Ма-
рина Младеновиќ, ул. „Хаџи Проданова" бр. 36 нас. 
„М. Тито" — Ниш. " (4323) 

Свидетелство за завршена I година гимназија, из-
дадено од УЦСО .Јосип Броз Тито" — Ресен на име 
Таипи Етемова Букурије, е. Асамати — Ресен. (4360) 

Чек бр. 6984347 издаден од Поштенска штедил-
ница — Скопје на име Атанас Рајковски, Скопје. 

Возачка дозвола на име Боислав Јовановиќ, Ку-
маново. (4443) 

Пасош на име Несрет Река, ул. „Киро Ристовски" 
бр. 2, Тетово. (4554) 

Воена легитимација на име Матеја Ристоски ул. 
„М. Тито" бр. 19, Тетово. (4481) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на 
име Шабан Минаки, е. Требош — Тетово. (4506) 

Воена книшка на име Афис Фејзулаи, е. Пршов-
це, Тетово. (4507) 

Воена книшка на име Александар Коцевски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 57, Тетово. (4535) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Гостивар 
на име Јаки Рамадани, е. Че гране. Гостивар. (4536) 

Воена книшка издадена од Титов Велес на име 
Николов Јанко, ул. „Димитар Чуновски" бр. 23 — 
Титов Велес. (4549) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Гостивар 
на име Ариф Фидаим, ул. „Беличица" бр. 97 — Гос-
тивар. (4579) 

Пасош бр. МА 824472 издаден од СВР — Скопје 
на име Иван Новески — Скопје. (4584) 

Патна и т р а в а издадена од СВР — Кавадарци 
на име Сокол Јаковлевски, ул. „4 Јули" бр. 16, Ка-
вадарци. (4608) 

Пасош бр. МА 798-224 на име Благоја Трајков-
ски, ул. „Г. Прличев" бр, 2, Кавадарци. (4624) 

Пасош бр. МА 873473 на име Ленка Трајковска, 
ул. „Г. Прличев" бд. 2, Кавадарци. (4625) 

Воена книшка на име Аслан Шаќири, е. Лисец, 
Тетово. (4627) 

Пасош бр. 064750 на име Гајур Шукри, ул. „К. 
Ј. Питу" бр. 11, Тетово. (4646) 

Воена книшка на име Крсте Маркоски, ул. „Кра-
љевачка" бр. 8, Прилеп. (4657) 

Свидетелство за завршен I клас на име Мамудо-
ски Беќир, е. ОКТИСИ, Струга. (4662) 

Тековна книшка бр. 1550-00681-6 на име Љубиша 
Дивовски, ул. „Михаил Чаков" 13/П, Скопје. (4669) 

Тековна сметка бр. 0189830 на име Никола Бла-
же/вскм, Скопје. (4673) 

Вое^ч книшка на име Тоде Малиновски, ул. 
Сремска" бр. 3, Штип. (4683) 

Воена книшка на име Ина јет Хаџовски, ул. „Бл-
инд а Караманди" бр. 30, Струга. ' (4685) 

Возачка дозвола на име Наум Гроздановски, ул. 
„Бр. Миладинови" бр. 326, Тетово. (4687) 

Воена книшка бр. 201 на име Неиат Арифи, е. 
Г. Пасиште , Тетово. (4698) 

Воена книшка издадена во Куманово на име 
Јане Ристески, Куманово. (4706), 
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КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Економски факултет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на: 
а) реизбор на ашстент по предметот Математика 

за економисти II (два извршитела); 
б) реизбор на лектори по странски јазици: 
— англиски јазик (еден извршител), 
— руски јазик (еден извршител); 

в) избор на помлади асистенти по: 
— група предмети по статистика (еден изврши-

тел), 
— група предмети од областа на маркетинг и 

маркетинг истражување и комерцијално работење 
(еден извршител), 

— група предмети по политичка економија I и 
II (еден извршител), 

— група предмети по сметководството (еден из-
вршител). 

Условите за избор се определени со Законот - за 
високото образование и Статутот на ООЗТ Економ-
ски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
ООЗТ Економски факултет — Скопје во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на Конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— диплома за завршено високо образование и 

академски степен, 
— куса биографија, 
— список на научни и стручни трудови и по 

еден примерок од нив. 
Непотполните и не благовремените пријави нема 

да се земаат во разгледување. (309) 

Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на општината Виница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на санитарен инспектор — еден извр-
шител 
Покрај општите услови предвидени во Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

— да се лекари од општа медицина со положен 
стручен испит. 

Заинтересираните кандидати, покрај молбата, 
должниве да поднесат и доказ за завршеното обра-
зование и уверение дека не се води против нив кри-
вична постапка. 

Молбите се доставуваат до Собранието на оп-
штината Виница, за Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата. 

НАПОМЕНА: Инспекторите при Собранието на 
општината Виница се избираат за време од 4 години, 
со право на повторен избор, согласно на член 362 
од Статутот на општината. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавување-
то на конкурсот. 

За резултатите од конкурсот учесниците ќе би-
дат запознаени во рок од 8 дена по извршениот 
избор. (290) 

Собирот на работните луѓе при работната орга-
низација „Победа" од е. Воѓани 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор — повторно именување на директор 
на работната организација 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

1. да имаат средна стручна подготовка или ос-
новно образование со работно искуство од 6 години 
на раководни работни места во работни организации 
за промет со прехранбени артикли и др.; 

2. да имаат изразито морално-политички квали-
тети, афирмираност на работник за самоуправување 
и самоуправни односи на здружениот труд и изра-
зити деловни и организациони способности; 

3. да не е осудуван за кривични дела од член 
511 од ЗЗТ. 

Конкурсот'останува отворен 15 дена по објаву-
вањето 

Пријавите со доказите за исполнување на усло-
вите по конкурсот се доставуваат до конкурсната 
комисија на работната организација. 

Некомплетирани и ^благовремени пријави нема 
да се земаат предвид при разгледувањето. (314) 

Работната заедница при Центарот за социјална 
работа — Свети Николе 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Центарот за социјална 
работа — Свети Николе 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 
' . — да имаат завршено правен или филозофски 

факултет, виша управно правна школа,' педагошка 
академија, висока или виша школа за социјални ра-
ботници; 

— да имаат најмалку 5 години работно, искуство 
во областа на социјалната заштита; 

— да се истакнуваат со организациони способ-
ности и 

— да имаат морални и идејно-политички квали-
тети. 

Изборот се врши за време од 4 години. Прија-
вите со потребните документи се доставуваат до 
Центарот за социјална работа во Свети Николе. 
Некомплетните пријави нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на об-
јавувањето. (315) 

Врз основа на член 92 став 2, 3 и 4 од Статутот 
на РЃО „Базалт" — Штип, член 505 став 1 од ЗЗТ, 
Конкурсната комисија на работничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на индивидуален работо-
воден орган — директор на работната органи-
зација 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

— да има завршено високо, више или средно 
образование од градежен, архитектонски или еко-
номски смер; 

— да има работно искуство од 6 години од кои 
4 години на раководни работи и работни задачи; 

— да има способност за организатор и особини 
за соработка; 

— да поседува морално-политички квалитети,-
— да ги исполнува условите од член 511 од ЗЗТ. 
Пријавата со потребните документи кандидатите 

се должни да ја достават во определениот рок. 
^благовремени и некомплетирани документи не-

ма да се земаат предвид при разгледувањето. 
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-

вувањето. 
Пријавите се доставуваат на адреса: Работна гра-

дежна организација „Базалт" — Штип, ул. „Парти-
занска" бр. 56. 
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СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Согласно одредбите на членот 1 и 2 од Законот 
за привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства на опшгествено^политичките 
заедници и самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности за потрошувачката во 1984 
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 70/83), Службата 
на општественото книговодство во СР Македонија ја 
издава следната 

О Б Ј А В А 

Стапката на порастот на остварениот доход на 
општественото стопанство во Републиката според по-
датоците од периодичните пресметки за јануари-јуни 
1984 година изнесува 53,3°/о. 

СОДРЖИНА 
Страна 

299. 

зоо 

301 

3 0 2 

98. Одлука за регрес на пласирано семе од 
високородни сорти пченица во економска-
та 1984/85 година — — — — — — 553 
Одлука за определување на највисоко ни-
во на цените на добиточно брашно и пче-
ничен трици — — — — — — — 553 
Одлука за користење на средства од пос-
тојаната резерва на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 553 
Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1984 година — — 554 
Одлука за компензација на име разлика 
во цената на дневните информативно-по-
л ити чоки весници за 1984 година — — ;— 554 

303. Решение за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на Ра-
ботната организација за производство на 
филмови „Вардар-филм" — Скопје — — 554 

304. Решение за назначување (Советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 555 

305. Решение за назначување помошник на7 

секретарот на Извршниот совет и шеф на 
Републичкиот протокол — — — — — 555 

306. Решение за назначување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија — — — — — — 

307. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата — 

308. Решение за повторно назначување совет-
ник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за меѓународни односи — — — 

309. Решение за повторно назначување потсек-
ретар во Републичкиот комитет за еко-
номски односи со странство — — — — 

310. Решение за именување раководител и чле-
нови на Меѓуреоорската група за следење 
на состојбите на односите и соработката 
со соседните земји — — — — — — 

311. Решение за изменување на Решението за 
цените на обрасците што се употребуваат 
во органите на управата за внатрешни ра-
боти — — — — — — — — — 

312. Правилник за поблиските услови и начи-' 
нот на доделувањето на звањето примариус 

5 5 5 

555 

555 

555 

555 

556 

556 

313. Одлука за именување секретар на Репуб-
личкиот општествен совет за стопански 
развој и економска политика — — — 557 

314. Решение за одобрување употреба на учеб-
ници — — — — — — — — — 557 

315. Решение за одобрување на учебникот 
Фармацевтска технологија за III и IV клас 558 

316. Решение за одобрување на учебникот Ос-
нови на металство^ 2 — — — — — 558 

317. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за И одделение на албан-
ски јазик — — — — — — — — 558 

318. Решение за .одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за VII одделение на тур-
ски јазик — — — — — — — — 558 

319. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Читанка за IV одделение на албан-
ски јазик — — — — — — — — 559 

320. Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на земјоделството и ветери-
нарството — — — — — — — — 559 

321. Решение за одобрување на учебникот Спе-
цијално сточарство — — — — — — 559 

322., Решение за одобрување на учебникот Спе-
цијално лозарство — — — — — — 559 

323. Решение за одобрување на учебникот Ос-
нови на уставното уредување на СФРЈ — 559 

324. Решение за одобрување на учебникот Ли-
тература за IV клас на гимназиите со 
турски наставен јазик — — — — — 560 

325. Решение за одобрување на учебникот Ком-
пресори и лабилни постројки наменет за 
III степен на занимања од м ашинск о - ене р -
гетска струка — — — — — — — 560 

326. Решение за одобрување на учебникот Сто-
панско право — — —. — — — — 560 

327. Решение за одобрување на учебникот Ма-
сивни мостови за градежно-технички учи-
лишта — — — — — — — — — 560 

328. Решение за одобрување на учебникот 
Збирка задачи по физика за I и И клас 560 

329. Решение за одобрување на учебникот Ос-
нови на електричеството 1 за I клас из-
борна настава — — — — — — — 561 

330. Решение за одобрување на учебникот Ос-
нови на металството 1 — — — — — 561 

331. Решение за одобрување на учебникот Ав-
томатизација на производството — — — 561 

332. Решение за одобрување на учебникот Хи-
гиена за угостителските училишта — — 561 

333. Одлука на Уставниот. суд на Македонија, 
У. бр. 6 8 / 8 4 ОД 2 0 јуни 1 9 8 4 година — 5 6 1 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
262. Одлука за дополнување на Одлуката за 

утврдување на Листата на готовите лекови 
што можат да се издаваат на рецепт на 
корисниците на здравствена заштита на 
товар на средствата на општинските СИЗ 
за здравствена заштита — — — — — 562 

263. Одлука за изменување на Одлуката за 
воведување придонес од доходот и висина 
на стапката на придонесот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
железнички сообраќај за финансирање на 
дел од трошоците на репродукцијата и за 
нормални услови на стопанисување во же-
лезничкиот сообраќај — — — — — 563 
ОХРИД 

264. Одлука за стапките и тарифите' на при-
донесите за здравствено осигурување на 
работниците за периодот од 1. VII. до 31. 
XII. 1984 година — — — —- — — 563 
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