
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 7 мај 1975 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 
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Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот ,на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од З а -
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за-
коник, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 21 април 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна да му се прости на: 
1. Стојан З а ф и р Јосифов, од Штип, 
2. Славко Крстев Јовановски, од Охрид. 

П 
Неиздржаниот дел од казната да му се про-

сти на: 
1. Алит Џеват Сулеј мановски, од Куманово, 
2. Димитар Тодор Милев, од Скопје, 
3. Јанакија Ристо Стојановски, од с. Костинци, 
4. Томислав Иванов Панов, од Титов Велес. 

Ш 
Изречената казна да им се услови за 1 годи-

на на: 
1. Томислав Александар Хаџи Василев, од К а -

вадарци, 
2. Ферадин Мустафа Алиевски, од Битола, 
3. Љубомир Драго Чановиќ, од с. Драчево, 
4. Тодор Илија Петров, од Скопје, 
5. Душан Стојан Серафимовски, од Куманово, 
6. Димчо Стојан Ѓорѓиовски, од Каменица, 
7. Димче Тодор Чочков, од Титов Велес, 
8. Ѓорѓи Ставре Пердулоски, од с. Велгошти, 
9. Аритон Ѓорги Гичев, од Кратово. 

IV 
Изречената казна да им се услови за 2 годи-

ни на: 
1. Негослав Ристо Димитриевиќ, од Могила, 
2. Симчо ѓорѓиов Спировски, од Скопје. 

V 
Изречената казна да му се намали за 6 ме-

сеци на: 
1. Коста Веле Илиевски, од Битола, 
2. Димитар Панче Тасевски, од Битола, 
3. Лиман Мустафа Сеидовски, од с. Град. 

VI 
Изречената казна да се замени со казна зат-

вор и услови за 1 година на: 
1. Владимир Трајче Видановски, од Битола. 

VП 
Изречената казна да му се намали за 1 годи-

на на: 
1. Ердован Синан Демчевски, од с. Козјак. 

VIII 
Од неиздржаниот дел од казната да му се 

прости 6 месеци на: 
1. Љупчо Панче Стојановски, од Скопје. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 06-164 
21 април 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
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Врз основа на член 19, став 4 од Одлуката за 

надоместокот на личен доход и трошоците на пра-
тениците и функционерите што ги избира и име-
нува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), а 
во согласност со Општествениот договор за изме-
нување и дополнување на Општествениот дого-
вор за усогласување на распределбата на доходот 
и личните доходи во основните организацрш на 
здружениот труд и работните заедници во опште-
ствените дејности („Службен весник на СРМ" бр, 
11/75), Административната комисија на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
својата седница одржана на 22. IV. 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I 
Висината на дневниците за службено патување 

во земјата на делегатите и функционерите што ги 
избира и именува Собранието на СР Македонија 
изнесува 250 динари. 

II 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и Одлуката на Административната 
комисија бр. 11-3103 од 26 декември 1973 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

Број 11-945 
22 април 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Бурхан Адеми, с. р. 
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Врз основа на Заклучокот на Заедничката ко-

мисија на потписниците на Посебниот општествен 
договор од 18. IV. 1975 година, во согласност со 
член 6 од Општествениот договор за изменување и 
дополнување на Општествениот договор за усо-
гласување на распределбата на доходот и личните 
доходи во основните организации на здружениот 
труд- и работните заедници во општествените деј -
пости („Службен весник на СРМ" бр. 11/75) и член 
14 од Посебниот општествен договор („Службен 
весник на СРМ" бр. 2/75), Административната ко-
мисија на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, врз основа на член 184 од Делов-
никот на Собранието на СР Македонија и член 21, 
став 2 од Одлуката за надоместокот на личниот до-
ход и трошоците на пратениците и функционерите 
што ги избира и именува Собранието на СР Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), на 
седницата одржана на 22. IV. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИ-

ШЕН ОДМОР ВО 1975 ГОДИНА 

I 
На делегатите и функционерите кои примаат 

надоместок на личен доход според Одлуката за на-
доместокот на личен доход и трошоците на пра-
тениците и функционерите што ги избира и име-
нува Собранието на СР Македонија, да" им се ис-
плати надоместок за користење на годишен одмор 
во 1975 година во висина од 1.236,00 динари, што 
претставува 60% од просечниот месечен нето ли-
чен доход исплатен во стопанството на Републи-
ката во претходната 1974 година. 

II 
Правото од точка 1 на оваа одлука им при-

паѓа и на републичките пратеници и функционери 
што остваруваат личен доход во Собранието на СР 
Македонија според Законот за работата и правата 
на републичките пратеници и функционери на 
кои им престанува функцијата. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 11-949 
22 април 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Бурхан Адеми, с. р. 
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Врз основа на член 2 од Одлуката за надо-

местокот на личен доход и трошоците на прате-
ниците и функционерите што ги избира и именува 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), Адми-
нистративната комисија на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на 22. IV. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБО-
ТУВАЧКА НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

На делегатите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, кои, поради учество 
во работата на телата на Собранието чии членови 
се, поради вршењето на други работи по одлука 
на телата на Собранието, нивните претседатели 
или по одлука на претседателот на Собранието, не 
остваруваат личен доход на работното место во ор-

ганизацијата на здружениот труд или во друга 
организација, државен орган или личен доход од 
самостојна дејност, им се пресметува надоместок на 
неостварениот личен доход и тоа: 

I 
На делегатите што се во работен однос врз ос-

нова на потврда од организацијата на здружениот 
труд или друга организација за висината на не-
остварениот личен доход или за просечниот личен 
доход што го оствариле во последните три месеци 
односно година дена, ако е тоа за нив поповолно. 

II 
На делегатите кои остваруваат личен доход од 

самостојни дејности и на индивидуалните земјодел-
ски производители, им се исплатува надоместок во 
висина од 200 динари за секој работен ден. 

Ш 
На организациите на здружениот труд и дру-

гите организации, по нивно барање, им се рефун-
дира износот на личниот доход што го исплатуваат 
на делегатите за учество во работата на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
неговите тела. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 11-950 
22 април 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија. 
Бурхан Адеми, с. р. 
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Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 

Републичкиот буџет за 1975 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 49/74), Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ И ДИНАМИКАТА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАР-
НОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И ЗЕМЈИТЕ ВО 

РАЗВОЈ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Од остварените приходи од основниот данок 
на промет, наплатени по тарифниот број 1 од 
Тарифата на основниот данок на промет, во 1975 
година претходно ќе се издвојува 2,7% за Фондот 
на солидарноста со неврзаните земји и земјите во 
развој, но најмногу до износ од 19.000.000 дин. 

2. Средствата од претходната точка ќе се из-
двојуваат на посебна сметка на Републиката што 
ќе се отвори ка ј Службата на општественото кни-
говодство Филијала 40100 — Скопје, од која три-
месечно, во рок од 25 дена по истекот на секое 
тримесечје ќе се преведуваат на посебната сметка 
на Фондот ка ј Службата на општественото книго-
водство на Југославија. 

Преведувањето на средствата ќе го врши Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на^ СР 
Македонија", а ќе се применува од 1. I. 1975 го-
дина. 

Бр. 12-536/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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Врз основа на член 50 од Законот за семе 

(„Службен весник на СРМ" бр. 18/73), републички-
от секретар за земјоделство и шумарство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ И РЕГИСТАРОТ НА 

ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

1. Начинот на водењето на регистарот на про-
изводители на семе и регистарот на доработувачи 
на семе (во понатамошниот текст: регистри) се вр-
ши според одредбите од ова упатство. 

2. Регистрите се водат според обрасците бр. 1 
и бр. 2 што се составен дел на ова упатство. 

3. Регистрите се водат во вид на тврдо повр-
зана книга, чии страни се нумерирани, прошиени, 
потпечатени и заверени од републичкиот секре-
тар за земјоделство и шумарство. 

4. На еден лист од регистарот можат да се вне-
суваат податоци, со црно мастило, само за еден 
производител односно доработувач на семе. 

Во случај на погрешно запишување исправ-
ката се врши со прецртување на погрешното, при 
што прецртаното мора да е читливо. Новиот текст 
се внесува над прецртаното со црвено мастило. 

Секое запишување и поправка на запишаното 
се потпишува од службеното лице што го води 
регистарот. 

5. Податоците за настанатите промени, по запи-
шувањето, се внесуваат во регистарот во графата 
„промени", по ред, според добиеното известување 
за тие промени. Кон секоја промена се наведува 
основот за нејзиното запишување во регистарот. 

6. Врз основа на решението со кое се става вон 
сила актот со кој е запишана организацијата на 
здружениот труд истата се брише од регистарот. 

7. Документацијата и другите списи што се во 
врска со регистрирањето на организацијата на 
здружениот труд се чуваат одделно и се составен 
дел на регистарот. 

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

Бр. 10-783/1 
1 април 1975 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 



Стр. 268 - Вр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 7 мај 1975 

141 
Врз основа на член 39, во врска со член 13 

од Законот за архивската дејност („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 47/73), Архивот на Македонија 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕДИНСТВЕНО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЕВИДЕНТИ-

РАЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА 

Член 1 
Архивската граѓа се евидентира заради нејзи-

ната заштита и користење. 
Евидентирањето се врши по единствени методи 

и задолжително според одредбите на ова упатство. 

Член 2 
Евидентирањето се врши на целокупната ар-

хивска граѓа што се наоѓа во архивите, ка ј држав-
ните органи, организациите на здружениот труд, 
самоуправните интересни заедници и другите орга-
низации и заедници, граѓанско-правните лица и 
поединци (иматели на архивска граѓа). 

Евидентирањето од претходниот став го вршат 
архивите, односно имателите на архивската граѓа. 

Член 3 
Основна единица на евидентирањето на архив-

ската граѓа е фонд, односно збирка. 

Член 4 
Имателите на архивска граѓа евидентирањето 

го вршат по одбирањето на архивската граѓа од 
регистратурскиот материјал. 

Имателите на архивска граѓа се должни еви-
денциите на архивската граѓа да ги доставуваат 
до надлежниот архив секоја година до крајот на 
првото тримесечје. 

Член 5 
За секоја основна единица (фонд или збирка) 

се води посебна евиденција. 
Евиденциите од претходниот став треба да ги 

опфатат следните податоци: 
— називот на творецот на архивскиот фонд, 

односно збирка; 
— година од која потекнува архивската граѓа; 
— попис и опис на архивската граѓа; 
— количеството на архивската граѓа изразено 

во листови; 
— физичка состојба на архивската граѓа (обра-

зец бр. 1). 
За архивската граѓа што се наоѓа надвор од 

архивите, а истите по законот се должни да ја 
преземат, се води посебна евиденција. 

Во натамошната работа врз архивската граѓа во 
архивите, евиденциите се надополнуваат со струк-
турата на граѓата и со подетален приказ на пода-
тоците од став 2 на овој член. 

Член 6 
Врз основа на евиденцијата од член 5 на ова 

упатство, архивите посебно водат збирни евиден-
ции за целокупната архивска граѓа што ја чуваат 
(општ инвентар или преглед на архивската граѓа) 
по области на дејностите. 

Член 7 
Врз основа на посебните евиденции за архив-

ската граѓа што се чува ка ј имателите на архив-
ска граѓа, надлежниот архив води евиденција во 
вид на досиеја на регистратурите. 

Досието на регистратури содржи: 
— историјат на творецот на фондот; 
— документација за одбирањето на архивската 

граѓа од регистратурскиот материјал; 
— план на архивските знаци и листите за ка-

тегоризација на архивската граѓа; 
— документација за преземање на архивската 

граѓа и мерките за.. заштита на архивската граѓа. 

Член 8 
Архивите водат евиденција за преземената ар-

хивска граѓа (инвентарна книга за примена ар-
хивска граѓа и влезна картотека) според хроно-
лошкиот ред на преземената архивска граѓа. 

Член 9 
По обработката на архивската граѓа во ар-

хивите се формира досие на фонд. 
Досието на фондот содржи, покрај документа-

ц и ј а т а од чл. 7 на ова упатство и документација 
што се создава при обработката на фондот (класи-
ф и к а ц и о н и план со план за работа и историска 
белешка). 

Член 10 
За архивската граѓа во архивите се изработу-

ваат научно-информативни помагала (водичи, ин-
вентари, каталози и сл.). 

Член 11 
Евидентирањето од член 5 на ова упатство 

имателите на архивска граѓа го вршат за архив-
ската граѓа создадена и обработена од 1 јануари 
1969 година. 

Архивската граѓа создадена до 1 јануари 1989 
година им се предава на надлежните архиви само 
со попис на архивската граѓа (образец бр. 2). 

Член 12 
Обрасците од член 5 и 11 се составен дел на 

ова упатство. 
Член 13 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 01-185/1-75 Директор, 
3 март 1975 година Димче Стојанов — Мире, с. р. 

Скопје 
Образец бр. 1 

(Назив на творецот на архивскиот фонд) 
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НА АРХИВСКАТА ГРАЃА ЗА 19 година 
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Образец бр. 2 
(Назив на творецот на архивскиот фонд) 

ПОПИС НА АРХИВСКАТА ГРАЃА ЗА 19 год. 
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1 0101 Самоуправни општи 5 кутии 
акти на организацијата 
(статути, правилници, 
акти за основањето, ре-
гистрацијата, системати-
зацијата и сл.) 
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142 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за измена и дополнување 
на Урбанистичкиот план на град Кратово бр. 
06-1407, донесена од Собранието на општината Кра-
тово, на седницата одржана на 20 мај 1974 година 
(„Службен гласник на општина Кратово" бр. 2 од 
1 јули 1974), по јавната расправа одржана на 2 
април 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за измена и до-

полнување на Урбанистичкиот план на град Кра-
тово бр. 06-1407, донесена од Собранието на оп-
штина Кратово на седницата одржана на 20 мај 
1974 година („Службен гласник на општина Кра-
тово" бр. 2 од 1 јули 1974 година). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Кратово". 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 32/74 од 5 февруари 1975 година по сопстве-
на иницијатива поведе постапка за оценување за-
конитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нејзината согласност со членовите 28, 
29 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на СРМ" бр. 15/73). 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека со оспорената 
одлука во урбанистичкиот план на градот Кратово 
се вршат измени кои се состојат во вцртување на 
пет локации за изградба на станбени згради со 
Р 1 со димензии 8 х 8,50 метри и на шест локации 
за изградба на деловни простории со димензии 
5 x 6 метри. Судот исто така утврди дека оваа' од-
лука е донесена без претходно да биде обезбедена 
соработка со заинтересираните органи и органи-
зации и без да биде ставена на јавен увид. 

Според ставот 1 на член 33 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање просторните пла-
нови, урбанистичките студии и основните урбанис-
тички планови можат да се изменат и дополнат 
доколку битно се изменат економските услови спо-
ред кои се донесени или ако е неопходно поради 
дејство на виша сила. Ваквите измени и дополну-
вања на плановите, според членот 35 од законот, 
се вршат по истата постапка по која се донесуваат 
и самите планови. Така, во членот 28 од законот 
е определено при изработувањето на просторните 
и урбанистичките планови да се обезбеди соработ-
ка на сите заинтересирани организации на здру-
жениот труд и други организации, а во ставот 1 на 
член 29 од законот е предвидено просторното и 
урбанистичкото планирање во сите фази на изра-
ботувањето задолжително да се стават на јавен 
увид. По исклучок, согласно ставовите 1 и 2 на 
член 34 од овој закон, измени и дополнувања па 
плановите за реализација од помал обем (измена 
на габаритот на објектот, доградба и надградба на 
објектот, измена на намената на објектот и ниве-
лационата и регулационата линија), можат да се 
вршат врз основа на пропис на општината што се 
донесува едновремено со планот за реализација со 
тоа што овие измени не смеат да бидат во спро-
тивност со основниот урбанистички план. 

Со оглед на тоа што вцртувањето на нови ло-
кации во постојниот урбанистички план според 
мислењето на Судот не може да се смета за негова 
измена од помал обем во смисла на ставот 1 на 
член 34 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, Судот смета дека оспорената одлука не 
е во согласност со членовите 28, 29 и 35 од овој 
закон. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 
! 

У. бр. 32/74 
2 април 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

СКОПЈЕ 

143 
Републичката изборна комисија за избор на 

делегати во Собранијата на републичките само-
управни интересни заедници ги прими од општин-
ските изборни комисии за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници записниците за утврдување на ре-
зултатите од изборите за делегати во општата 
заедница на образованието, и откако ги разгледа, 
во смисла на член 47 од Законот за избор на де-
легации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), го поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗО-

ВАНИЕТО 

I. Изборот на делегатите во општата заедница 
на образованието, согласно одлуката на Извршни-
от совет на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија бр. 12-665/1 од 11 март 1974 го-
дина, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
11/74 год., се одржаа на 12 април 1974 година и 
тоа за кандидатите од листите на кандидати што 
беа огласени од надлежните општински изборни 
комисии. 

II. Резултатите од изборот на делегатите во 
Собранието на Општата заедница на образовани-
ето по делегатски единици, ги утврдија општин-
ските изборни комисии за избор на делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
формирани за територијата на Републиката, на 
начин утврден во член 43, 44 и 45 од Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на општата заедница на образовани-
ето по делегатски единици ги огласија надлеж-
ните општински изборни комисии согласно член 
35 од споменатиот закон и ги доставија на деле-
гациите на соодветните самоуправни организации 
и заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборите за изборот 
на делегатите во Собранието на оваа самоуправна 
интересна заедница раководеа општинските из-
борни комисии именувани од Републичката избор-
на комисија со решение бр. 39 од 1. IV. 1974 го-
дина, под надзор на Републичката изборна коми-
сија. 

V. Републичката изборна комисија ги прегле-
да записниците за утврдување на резултатите од 
изборот на делегатите во Собранието на Општата 
заедница на образованието и во утврдувањето на 
резултатите за изборот на делегатите најдените 
неправилности што имаат битно влијание на ре-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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зултатот од изборите, во одделни делегатски еди-
ници се констатирани во точка VIII на Извешта-
јот. 

VI. На избраните делегати надлежните оп-
штински изборни комисии во смисла на член 46 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
им издадоа уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатите од изборот, по делегатски 
единици, според одлуката за определување на 
бројот на делегатите во Собранието на Општата 
заедница на образованието и за утврдување де-
легатските единици и бројот на делегатите што 
се избираат во секоја делегатска единица, број 
12-544/1 од 22. II. 1974 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/74) и одлуката со која се распи-
шани изборите се следните: 

А. Во делегатските единици за избирање на 
делегати од редот на делегациите во основните 
самоуправни организации и заедници образувани 
од работниците и другите работни луѓе, кои ост-
варуваат свои лични и заеднички потреби и ин-
тереси во насоченото образование (корисници на 
услугите) се избрани 40 делегати и тоа во след-
ните делегатски единици: 

1. Во делегатската единица Берово I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Илија Кацарски, хемиски тех-
ничар во ОЗТ „Црвена Звезда" — Пехчево. 

2. Во делегатската единица Битола, Демир 
Хисар I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Павле Талевски, 
рударски техничар во Рудници и железара „Скоп-
је", погон Сопотница. 

Во делегатската единица Битола, Демир Хи-
сар II, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Јорданка ѓорѓиева, 
КВ работник во текстилната фабрика „Пелистер" 
— Битола. 

Во делегатската единица Битола, Демир Хи-
сар III, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Крстевски Алек-
сандар, професор во Земјоделското училиште — 
Битола. 

3. Во делегатската единица Гостивар I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Музафер Аручи, на работа 
во фабриката „Силика" — Гостивар. 

4. Во делегатската единица Дебар I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Павле Андоновски, ВКВ машил 
бравар во ХЦ „Шпиље" — Дебар. 

5. Во делегатската единица Делчево I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот инж. агроном Павле Салтиров, 
на работа во „Југотутун" — Делчево. 

6. Во делегатската единица Гевгелија, Валан-
дово I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Александар Стој-
чев, на работа во З И К „Анска река" — Валан-
дово. 

7. Во делегатската единица Кавадарци I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Перо Крстев, на работа во 
претпријатието за обработка на тутун „Мара Ди-
мова" — Кавадарци. 

8. Во делегатската единица Кичево, Македон-
ски Брод I, според утврдениот резултат од избо-
рите за делегат е избран кандидатот Веби Азири, 
работник во фабриката „Тане Цалески" — Кичево. 

9. Во делегатската единица Кочани, Виница I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Владо Богоевски, од Ви-
ница. 

10. Во делегатската единица Кратово, Крива 
Паланка 1, според утврдениот резултат од избо-
рите за делегат е избран кандидатот Томислав 
Кочевски, директор на гимназијата „Митко Пен-
чуклиски" од Кратово. 

11. Во делегатската единица Куманово I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 

избран кандидатот Киро Цветановски, КВ брусач 
во ФЗЦ, ООЗТ одржување ремонт и енергетика 
— Куманово. 

Во делегатската единица Куманово II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Томислав Велковски, на работа 
во ООЗТ преработка во З И К „Куманово" — Ку-
маново. 

12. Во делегатската единица Неготино I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Трајче Бојаџиев, хемиски 
техничар во ООЗТ Винарска визба З И К „Повар-
дарие" — Неготино. 

13. Во делегатската единица Охрид I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Илија Вранишкоски, на работа 
во ГП „Гранит", III градилиште — Охрид. 

Во делегатската единица Охрид II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Оливера Антолек, на работа во 
„Интеримпекс" „Палас" — Охрид. 

14. Во делегатската единица Прилеп, Круше-
во I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Кирил Соколовски, 
на работа во ДИК „Црн бор" — Прилеп. 

Во делегатската единица Прилеп, Крушево II, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Даница Фидановска, на 
работа во Централното основно училиште „Никола 
Карев" — Крушево. 

15. Во делегатската единица Радовиш I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Ванчо Андонов, на работа во 
рудникот за бакар „Бучин" — Радовиш. 

16. Во делегатската единица Ресен, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Методија Волкановски, на рабо-
та во шумско индустриското претпријатие „Прес-
па" од Ресен. 

17. Во делегатската единица Свети Николе I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Јанко ѓорѓиевски, на ра-
бота во ООЗТ с. Горобинци ЗИК „Свети Николе" 
— Свети Николе. 

18. Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите Драган Василевски, на рабо-
та во Електростопанство — Скопје и Зајадин Едип, 
на работа во фабриката за кожи „Гоце Делчев" 
— Скопје. 

Во делегатската единица Скопје П, според ут-
врдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Димитар Бандевски, на работа 
во градежното претпријатие „Гранит" — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје III, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Никола Догазански, на работа во 
Ж Т П - Скопје. 

Во делегатската единица Скопје IV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ленче Најденова, на работа во 
ООЗТ „Словенија вино", погон Скопје. 

Во делегатската единица Скопје V, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Билјана Мукаетова, на работа во 
Заводот за станбено комунално стопанисување — 
Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Спиро Секуловиќ, на работа во 
ВП с. Петровец. 

Во делегатската единица Скопје VII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите Гога Трајков, член на опе-
рата на Македонскиот народен театар — Скопје, 
и Ристо Стиков на работа во РТВ — Скопје. 

19. Во делегатската единица Струга I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ѓоко Жупаноски, ВКВ работник 
во фабриката „Стружанка" — Струга. 
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20. Во делегатската единица Струмица I, спо-
ред резултатот од изборите за делегат е избран 
кандидатот Драгица Костова, на работа во ООЗТ 
Тополарство — Струмица. 

Во делегатската единица Струмица II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Коста Христов, на работа во 
„Траншпед Македонија" — Струмица. 

21. Во делегатската единица Тетово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Павле Томовски, ВКВ работник 
во фабриката „Тетекс" — Тетово. 

Во делегатската единица Тетово II, според ут-
врдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Расиме Мемети, медицинска се-
стра во Медицинскиот центар — Тетово. 

22. Во делегатската единица Титов Велес I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Димче Каргов, квалифи-
куван работник во фабриката „Нонча Камишова" 
— Титов Велес. 

Во делегатската единица Титов Велес II, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Вера Белкова, на работа во 
Трговското претпријатие „Даб" — Титов Велес. 

23. Во делегатската единица Штип, Проби-
штип I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Љубе Спасовски, 
рударски техничар во рудникот „Злетово" — Про-
биштип. 

Во делегатската единица Штип, Пробиштип И, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Деница Кангалова, нз 
работа во органот на управата на Собранието на 
општината Штип. 

Б. Во делегатските единици за избирање на 
делегати од редот на делегациите во основните 
организации на здружен труд образувани од ра-
ботниците во насоченото образование (даватели на 
услугите) се избрани 38 делегати и тоа во след-
ните делегатски единици: 

1. Во делегатската единица Берово, Делчево I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Вера Зографска, профе-
сор при гимназијата во Берово. 

2. Во делегатската единица Битола I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Никола Трендафиловски, профе-
сор во Вишата техничка школа во Битола. 

Во делегатската единица Битола II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Јанко Илиевски, професор во 
гимназијата „Јосип Броз Тито" — Битола. 

3. Во делегатската единица Гевгелија, Валан-
дово I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Миле Ќорнаков, про-
фесор во гимназијата „Јосиф Јосифовски" — Гев-
гелија. 

4. Во делегатската единица Гостивар, Киче-
во I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Живе Степаноски, 
професор во училишниот центар Гостивар. 

5. Во делегатската единица Кавадарци, Не-
готино I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Милан Наумов, 
професор во Мелиоративно-лозарското училиште 
„Тоше Велков Пепето" — Кавадарци. 

6. Во делегатската единица Кочани, Виница I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Душко Стојков, професор 
во ЕМУЦ — Кочани. 

7. Во делегатската единица Кратово, Крива 
Паланка, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Стеван Величков-
ски, професор во гимназијата „Моша Пијаде" -
Крива Паланка. 

8. Во делегатската единица Куманово I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Петар Каранфиловиќ, нас-
тавник во периодичното училиште „Перо Наков" 
— Куманово. 

9, Во делегатската единица Охрид, Ресен I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Коста Нанчоски, профе-
сор во Вишата угостител еко-туристичка школа — 
Охрид. 

Во делегатската единица Охрид, Ресен II, оп-
штинската изборна комисија спроведените избори 
ги поништи поради неправилности во спроведува-
њето на изборите во смисол на член 43 од Зако-
нот и определи повторно гласање. За овој избор 
Републичката изборна комисија ќе поднесе допол-
нителен Извештај. 

10. Во делегатската единица Прилеп, Круше-
во И, според утврдените резултати од изборите 
за делегат е избран кандидатот Љубица Јовано-
ска, на работа во Дрвното училиште „Трајко 
Бошкоски — Тарцан" — Прилеп 

Во делегатската единица Прилеп, Крушево I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот м-р Милан ѓорѓиески, 
професор во Вишата економска школа Прилеп. 

11. Во делегатската единица Пробиштип, Све-
ти Николе I, според утврдениот резултат од из-
борите за делегат е избран кандидатот Комнен 
Гиновиќ, професор во Рударското училиште — 
Пробиштип. 

12. Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Владо Шарковски, професор во 
ЕМУЦ „Никола Тесла" - Скопје. 

Во делегатската единица Скопје И, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Елена Ѓурковиќ, професор во 
економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје III, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Јован Шарац, професор во гим-
назијата „Орце Николов" — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје IV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Александра Масин, на работа во 
Автосообраќаен училишен центар - Скопје. 

Во делегатската единица Скопје V, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Светислав Бачев, на работа во 
Работничкиот универзитет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Киро Поповски, на работа во 
Републичкиот завод за школство — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите д-р Трајко Трајков, на ра-
бота во Медицинскиот факултет — Скопје и Муса 
Бешири, на работа во Медицинскиот факултет — 
Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот м-р Ангел Ѓорѓиев, на работа 
во Економскиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје IX, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Стефан Ѓорѓиев, професор 
на Правниот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје X, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите Димче Левков и Методија 
Соколовски, на работа во Филозофскиот факул-
тет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Славица Димитровска, на работа 
во Природно-математичкиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XII, не е из-
вршен избор на делегат. Општинската изборна 
комисија врз основа на член 50 од Законот ќе 
распише повторни избори. За овој избор Репуб-
личката изборна комисија ќе поднесе дополните-
лен Извештај. 

Во делегатската единица Скопје XIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
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избрани кандидатите Миле Ѓорѓиев, доцент на 
Архитектонско-градежниот факултет — Скопје и 
Снежана Стефанова, асистент на Архитектонско-
градежниот факултет во Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XIV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Љубица Петрушевска, асистент 
во Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот инж. Јосиф Димовски, на работа 
во Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XVI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Петар Панов, на работа во Пе-
дагошката академија — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XVII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Димче Јакимовски, на работа во 
Вишата школа за физичка култура — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XVIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Магдалена Џепаровска, на рабо-
та во Ученичкиот дом „Здравко Цветковски" — 
Скопје. 

15. Во делегатската единица Струга, Дебар I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Крсто Чакар, професор 
во Градежниот училишен центар „Нико Нестор" 
— Струга. 

16. Во делегатската единица Струмица, Радо-
виш I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Аница Хаџитосева, 
на работа во Вишата земјоделска школа — Стру-
мица. 

17. Во делегатската единица Тетово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Хусеини Хурем, на работа во 
Средното медицинско училиште — Тетово. 

18. Во делегатската единица Титов Велес I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Ратка Јанева, професор 
во ХТТУ „Борис Кидрич" - Титов Велес. 

19. Во делегатската единица Штип I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Василка Петковиќ, наставник по 
текстилниот центар — Штип. 

VIII. Републичката изборна комисија му пред-
лага на Собранието на општата заедница на обра-
зованието да не го верифицира мандатот на из-
браните делегати во следните делегатски единици: 

Во делегатската единица Битола, Демир Хи-
сар III, на избраниот делегат Александар Крстев-
ски, професор во Земјоделското училиште — Би-
тола, бидејќи е избран во делегатска единица која 
ја образуваат работници и други работни луѓе 
кои остваруваат свои лични и заеднички потреби 
и интереси во насоченото образование (корисници 
на услуги), а именованиот е член па делегацијата 
на основната организација на здружен труд која 
остварува дејност во областа на насоченото обра-
зование (даватели на услуги) со што е нарушен 
принципот на паритетна застапеност на делега-
тите од основните самоуправни организации и за-
едници образувани од работни луѓе кои оствару-
ваат лични и заеднички потреби и интереси и 
делегати кои остваруваат дејност во областа на 
насоченото образование. 

Во делегатската единица Кратово, Крива Па-
ланка I, на избраниот делегат Томислав Коцев -
ски, директор на гимназијата „Митко Пенчуклис-
ки" од Кратово, бидејќи не може да биде член 
на делегацијата заради тоа што е работоводен 
орган и затоа што е избран во делегатска еди-
ница која ја образуваат работници и други ра-
ботни луѓе кои остваруваат свои лични и заед-
нички потреби и интереси во насоченото образо-
вание (корисници на услуги) а именованиот е член 
на делегацијата на основната организација на 
здружен труд која остварува дејност во областа 

на насоченото образование (даватели на услуги), 
со што е нарушен принципот на паритетна заста-
пеност на делегациите од основните самоуправни 
организации и заедници образувани од работни 
луѓе кои остваруваат лични заеднички потреби и 
интереси и делегати кои остваруваат дејност во 
областа на насоченото образование. 

Собранието на Општата заедница на образова-
нието ако го прифати предлогот на Републичката 
изборна комисија да не ги верифицира мандатите 
на избраните делегати Александар Крстевски и 
Томислав Коцевски и го поништи нивниот избор 
во смисла на член 48 став 3 и член 50 став 2 и 3 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедни-
ци, треба да распише повторни избори и да го 
определи денот на нивното одржување и денот од 
кога почнуваат да течат роковите за изборните 
дејствија. 

IX. Во прилог кон овој Извештај Ви ги доста-
вуваме записниците на општинските изборни ко-
мисии за утврдување на резултатите од изборот 
на делегатите во Собранието на општата заедница 
па образованието. 

Во Скопје, на ден 22. IV. 1974 година, број 79 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

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

144 
ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките само-
управни интересни заедници го прими од Оп-
штинската изборна комисија за избор на делегати 
во собранијата на републичките самоуправни ин-
тересни заедници — Скопје записникот за утвр-
дување на резултатот од повторните избори за 
изборот на еден делегат (даватели на услуги) во 
Собранието на општата заедница на образовани-
ето што не се одржа на редовните избори на 
12 април 1974 година и откако го разгледа, во 
смисла на член 47 од Законот за избор на деле-
гации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ'4 бр. 3^74) го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. Повторните избори за избор на еден деле-
гат во Собранието на општата заедница на обра-
зованието во делегатската единица Скопје XII 
(даватели на услуги) во која не беше извршен из-
борот на 12 април 1974 година, врз основа на член 
50 од Законот ги распиша Општинската изборна 
комисија — Скопје за 17 мај 1974 година и тие 
се одржаа и тоа за кандидатот од листата на кан-
дидатите што беше огласена од Општинската из-
борна комисија —- Скопје. 

II. Резултатите од повторните избори за из-
борот на делегатот во Собранието на општата за-
едница на образованието во погоре означената де-
легатска единица ги утврди Општинската изборна 
комисија за избор на делегати со собранијата на 
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самоуправните интересни заедници формирани за 
територијата на Републиката, на начин утврден 
во член 43, 44 и 45 од Законот за избор на деле-
гации и делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на општата заедница на образованието 
ја огласи Општинската изборна комисија — Скоп-
је согласно член 35 од Законот и ја достави на 
делегацијата на соодветната самоуправна органи-
зација — заедница. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор 
за изборот на делегатот во Собранието на општа-
та заедница на образованието раководеше Оп-
штинската изборна комисија — Скопје именувана 
од Републичката изборна комисија со решение 
бр. 39 од 1. IV. 1974 година, под надзор на Репу-
бличката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегле-
да записникот за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
општата заедница на образованието и во утврду-
вањето на резултатот за повторниот избор на де-
легатот не најде неправилности што би имале 
битно влијание на резултатот од повторниот из-
бор. 

VI. На избраниот делегат, Општинската из-
борна комисија — Скопје, во смисла на член 46 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедни-
ци му издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица Скопје XII, во која 
се избира еден делегат, изборот на редовните из-
бори одржани на 12 април 1974 година, не е из-
вршен. 

Во оваа делегатска единица на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат избран е кандидатот Костантин 
Димитров, Електромашински факултет — Скопје 
од Скопје. 

VIII. Во прилог кон ОВОЈ дополнителен изве-
штај Ви се доставува записникот на Општинска-
та изборна комисија — Скопје за утврдување на 
резултатот од повторниот избор на делегатот во 
Собранието на општата заедница на образовани-
ето. 

Во Скопје, на ден 4.VI.1974 година, број 79/2. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

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

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

145 
ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките само-
управни интересни заедници го прими од Оп-
штинската изборна комисија за избор на делега-
ти во собранијата на републичките самоуправни 
интересни заедници — Битола записникот за ут-
врдување на резултатот од повторниот избор на 
делегат во Собранието на Општата заедница на 
образованието и откако го разгледа, во смисла на 
член 47 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интерес-
ни заедници („Службен весник на СРМ" бр. 8/74) 
го поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. Повторните избори за избор на делегат во 
Собранието на Општата заедница на образовани-
ето во делегатската единица Битола, Демир Хисар 
III ги распиша Собранието на Општата заедница 
на образованието — Скопје за 27 јуни 1974 година 
(Одлука бр. 185/1 од 25. IV. 1974 година). Тие се 
одржаа и тоа за кандидатот од листата на канди-
датите што беше огласена од Општинската избор-
на комисија — Битола. 

II. Резултатите од повторните избори за избо-
рот на делегатот во Собранието на Општата заед-
ница на образованието во делегатската единица 
Битола, Демир Хисар III ги утврди Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници фор-
мирани за територијата на Републиката, на начин 
утврден во член 43, 44 и 45 од Законот за избор 
на делегации и делегати во собранијата на само-
управните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на Општата заедница на образовани-
ето ја огласи Општинската изборна комисија со-
гласно член 35 од Законот и ја достави на деле-
гациите на соодветните самоуправни организации 
— заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор 
за изборот на делегатот во Собранието на Оп-
штата заедница на образованието раководеше Оп-
штинската изборна комисија — Битола именува-
на од Републичката изборна комисија со решение 
бр. 39 од 1. IV. 1974 година, под надзор на Репу-
бличката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегле-
да записникот за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Општата заедница на образованието и во утвр-
дувањето на резултатот за повторниот избор на 
делегатот не најде неправилности што би имале 
битно влијание на резултатот од повторниот из-
бор. 

VI. На избраниот делегат Општинската избор-
на комисија — Битола, во смисла на член 46 од 
Законот за избор на делегации и делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници 
му издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 
Во делегатската единица Битола, Демир Хи-

сар III на повторните избори одржани на 27 јуни 
1974 година, според утврдениот резултат избран е 
кандидатот Кирил Танчевски, кустос при Народ-
ниот музеј — Битола. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се до-
ставува записникот на Општинската изборна ко-
мисија — Битола за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Општата заедница на образованието. 
Во Скопје^ на ден 10 јули 1974 година, Број 79/3 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

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

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

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

146 
ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници го прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
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собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници — Кратово записникот за утврду-
вање на резултатот од повторниот избор на де-
легатот во Собранието на Општата заедница на 
образованието и откако го разгледа, во смисла на 
член 47 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интерес-
ни заедници („Службен весник на СРМ" бр. 8/74), 
го поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. Повторните избори за избор на делегат во 
Собранието на Општата заедница на образовани-
ето во делегатската единица Кратово, Крива Па-
ланка I ги распиша Собранието на Општата за-
едница на образованието — Скопје за 27 јуни 1974 
година (Одлука бр. 185/1 од 25. IV. 1974 година). 
Тие се одржаа и тоа за кандидатот од листата на 
кандидатите што беше огласена од Општинската 
изборна комисија — Кратово. 

II. Резултатите од повторниот избор за избо-
рот на делегатот во Собранието на Општата за-
едница на образованието во делегатската единица 
Кратово, Крива Паланка I ги утврди Општинска-
та изборна комисија за избор на делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници 
формирани за територијата на Републиката, на 
начин утврден во член 43, 44 и 45 од Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на Општата заедница на образовани-
ето ја огласи Општинската изборна комисија — 
Кратово согласно член 35 од Законот и ја достави 
до делегациите на соодветните самоуправни орга-
низации — заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор 
изборот на делегатот во Собранието на Општата 
заедница на образованието раководеше Општин-
ската изборна комисија — Кратово именувана од 
Републичката изборна комисија со решение бр. 39 
од 1. IV. 1974 година, под надзор на Републичката 
изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегле-
да записникот за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Општата заедница на образованието и не најде 
неправилности што би имале битно влијание на 
резултатот од повторниот избор. 

VI. На избраниот делегат Општинската избор-
на комисија — Кратово, во смисла на член 46 од 
Законот за избор на делегации и делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници 
му издале уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 
Во делегатската единица Кратово, Крива Па-

ланка I на повторните избори одржани на 27 јуни 
1974 година, според утврдениот резултат — избран 
е кандидатот Митко Поцев, ул. „Јосиф Даскалов" 
бр. 18 — Кратово. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се до-
ставува записникот на Општинската изборна ко-
мисија —- Кратово за утврдување на резултатот 
од повторниот избор на делегатот во Собранието 
на Општата заедница на образованието. 

Во Скопје, 25 јули 1974 година, бр. 79/4. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Членови: 

1. Владо Црвенковски, с. р 
2. Живко Атанасовски, с. р. 

3. м-р Славко Телевски, с. р. 

147 
ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници го прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници —- Охрид записникот за утврду-
вање на резултатот од повторниот избор на еден 
делегат (даватели на услуги) во Собранието на 
Општата заедница на образованието во делегат-
ската единица Охрид — Ресен II и откако го раз-
гледа, во смисла на член 47 од Законот за избор 
на делегации и делегати во собранијата на само-
управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 8/74), го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 

ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. Повторниот избор на еден делегат во Собра-
нието на Општата заедница на образованието во 
Делегатската единица Охрид — Ресен II (даватели 
на услуги) во која беше поништен изборот од 12 
април 1974 година, врз основа на член 50 од За-
конот ги распиша Општинската изборна комисија 
—- Охрид за 5. XI. 1974 година и тој се одржа и 
тоа за кандидатот од Листата на кандидатите што 
беше огласена од Општинската изборна комисија 
— Охрид. 

II. Резултатот од повторниот избор на делега-
тот во Собранието на Општата заедница на обра-
зованието во Делегатската единица Охрид — Ре-
сен II го утврди Општинската изборна комисија 
за избор на делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници формирани за тери-
торијата на Републиката, на начин утврден во 
член 43, 44 и 45 од Законот за избор на делега-
ции и делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на Општата заедница на образовани-
ето ја огласи Општинската изборна комисија — 
Охрид согласно член 35 од Законот и ја достави 
на делегациите на соодветните самоуправни орга-
низации — заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор 
на делегатот во Собранието на Општата заедница 
на образованието раководеше Општинската избор-
на комисија — Охрид, именувана од Републичка-
та изборна комисија со решение бр. 39 од 1. IV. 
1974 година, под надзор на Републичката изборна 
комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегле-
да записникот за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Општата заедница на образованието и во утврду-
вањето на резултатот за повторниот избор на де-
легатот не најде неправилности што би имале 
битно влијание на резултатот од повторниот из-
бор. 

VI. На избраниот делегат, Општинската из-
борна комисија — Охрид, во смисла на член 46 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
му издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 
ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 
Во Делегатската единица Охрид — Ресен II, во 

која се избира еден делегат, Општинската избор-
на комисија — Охрид, спроведените избори на 
12 април 1974 година, ги поништи. 

Во оваа Делегатска единица, на повторниот 
избор одржан на 5. XI. 1974 година, според утвр-
дениот резултат избрана е кандидатката Костади-
на Барандова, Гимназија „Стив Наумов" — Ресен. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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VIII. Во прилог на овој дополнителен изве-
штај Ви се доставува записникот на Општинската 
изборна комисија — Охрид за утврдување на ре-
зултатот од изборот на делегатот во Собранието 
на Општата заедница на образованието. 

Во Скопје, на ден 4. XII. 1974 година, Број 188 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

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

Членови: 

1. Владо Црвенковски, с. р 
2. Живко Атанасовски, с. р. 

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

148 
ДО СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

СКОПЈЕ 
Републичката изборна комисија за избор на 

делегати во собранијата на републичките интерес-
ни заедници ги прими од општинските изборни 
комисии за избор на делегати во собранијата на 
републичките самоуправни интересни заедници 
записниците за утврдување на резултатите од из-
борите за делегати во Заедницата на научните 
дејности и откако ги разгледа, во смисла на член 
47 од Законот за избор на делегации и делегати 
во собранијата на самоуправните интересни за-
едници („Службен весник на СРМ" бр. 8/74), го 
поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГА-

ТИТЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

I. Изборот на делегатите во Заедницата на 
научните дејности, согласно одлуката на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија број 12-665/1 од 11 март 1974 
година, објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 11/74 година, се одржаа на 12 април 1974 го-
дина и тоа за кандидатите од листите на канди-
дати што беа огласени од надлежните општински 
изборни комисии. 

И. Резултатите од изборот на делегатите во 
Собранието на Заедницата на научните дејности 
по делегатски единици ги утврдија општинските 
изборни комисии за избор на делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници фор-
мирани за територијата на Републиката, на начин 
3'тврден во член 43, 44 и 45 од Законот за избор 
на делегации и делегати во собранијата на само-
управните интересни заедници. 

III. Листите на кандидатите за делегати во 
Собранието на Заедницата на научните дејности 
по делегатски единици ги огласија надлежните 
општински изборни комисии согласно член 35 од 
споменатиот закон и ги доставија на делегациите 
на соодветните самоуправни организации и заед-
ници. 

IV. Со спроведувањето на изборите ,за избор 
на делегати во Собранието на оваа самоуправна 
интересна заедница раководеа општинските избор-
ни комисии именувани од Републичката изборна 
комисија со решение број 39 од 1. IV. 1974 година, 
под надзор на Републичката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија ги прегле-
да записниците за утврдување на резултатите од 
изборот на делегатите во Собранието на Заедни-
цата на научните дејности и во утврдувањето на 
резултатите за изборот на делегатите не најде не-
правилности што би имале битно влијание на ре-
зултатот од изборите, 

VI. На избраните делегати надлежните оп-
штински изборни комисии во смисла на член 46 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедни-
ци им издадоа уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатите од изборот по делегатски 
единици, според одлуката за определување на 
бројот на делегатите во Собранието на Заедница-
та на научните дејности и за утврдување деле-
гатските единици и бројот на делегатите што се 
избираат во секоја делегатска единица, број 12-
538/1 од 22. II. 1974 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/74) и одлуката со која се распишани 
изборите, се следните: 

А. Во делегатските единици за избирање па 
делегати од редот на делегациите на основните 
организации на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници образувани од ра-
ботниците и другите работни луѓе кои оствару-
ваат свои лични и заеднички потреби и интереси 
во научните дејности (корисници на услугите) се 
избрани 29 делегати и тоа во следните делегатски 
единици: 

1. Во делегатската единица Берово, Делчево I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Љупчо Трајковски, ру-
дарски инженер во рудникот „Саса" — Делчево. 

2. Во делегатската единица Битола, Ресен, 
Демир Хисар I, според утврдениот резултат од из-
борите за делегат е избран кандидатот Петар Па-
вловски, електромашински инженер во ЗИК „По-
л а д н и ја", ООЗТ, пивара — Битола. 

Во делегатската единица Битола, Ресен, Демир 
Хисар И, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Јордан Митревски, 
земјоделски техничар во ЗИК „Преспанско ја-
болко" — Ресен. 

Во делегатската единица Битола, Ресен, Демир 
Хисар III, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Димче Гоновски, 
на работа во Стопанската банка — филијала Би-
тола. 

3. Во делегатската единица Гостивар, Киче-
во I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Мире Настевски, на 
работа во рудникот „Стогово" — Кичево. 

4. Во делегатската единица Гевгелија, Валан-
дово I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Томе Петрушев, 
инж. агроном во З И К „Винојуг" — Гевгелија. 

5. Во делегатската единица Кавадарци, Него-
тино I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Крсте Илиев, шу-
марски инженер во Шумското стопанство „Бор" 
—- Кавадарци, ревирство Демир Капија. 

6. Во делегатската единица Кочани, Виница I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Љубомир Ангелов, на ра-
бота во фабриката за целулоза и хартија во Ко-
чани. 

7. Во делегатската единица Крива Паланка, 
Кратово I, според утврдениот резултат од избо-
рите за делегат е избран кандидатот Милош Слав 
ковиќ, текстилен техничар во фабриката „Кар-
пош" — Крива Паланка. 

8. Во делегатската единица Куманово I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Костадинка Трајковска, хе-
миски техничар во фабриката за чевли — Кума-
ново. 

9. Во делегатската единица Охрид I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Боро Ристески, на работа во тр-
говското претпријатие „Рибар" — Охрид. 

10. Во делегатската единица Прилеп, Круше-
во, Македонски Брод I, според утврдениот резул-
тат од изборите за делегат е избран кандидатот, 
Бошко Кимоски, на работа во Тутуновиот кОх\г-
бинат — Прилеп. 
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Во делегатската единица Прилеп, Крушево, 
Македонски Брод И, според утврдениот резултат 
од изборите за делегат е избран кандидатот Лил-
јана Кепеска, на работа во Народниот музеј -
Прилеп. 

11. Во делегатската единица Свети Николе, 
Пробиштип I, според утврдениот резултат од из-
борите за делегат е избран кандидатот Саво Сто-
јановски, ВКВ електричар во рудници „Злетово-
Саса" — Пробиштип. 

12. Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите д-р Мирко Арсов, на работа 
во ДИК „Треска" — Скопје и Горѓи Котевски од 
Скопје. 

Во делегатската единица Скопје II, според ут-
врдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Нуредин Ружди, на работа во 
Керамичката индустрија „Пролетер" — Скопје. Во 
оваа делегатска единица се избираат два делега-
та. Изборот на вториот делегат не е извршен по-
ради што општинската изборна комисија врз ос-
нова на член 50 од Законот ќе распише повторни 
избори за избор на уште еден делегат. За овој из-
бор Републичката изборна комисија ќе поднесе 
дополнителен извештај. 

Во делегатската единица Скопје III, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Добрица Тасевска, на работа во 
претпријатието „Градинар-Лоза" — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје IV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Симо Груевски, на работа во 
ПТТ — Деловница Скопје. 

Во делегатската единица Скопје V, според ут-
врдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Груби Адман, на работа во Авто-
куќата „Механика" — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ајручахи Јусуф, на работа во 
претпријатието „Комуналец" — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Станимир Петровиќ, на работа 
во ВП 5573 — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите Марија Бандевска, на работа 
во гимназијата „Р. Ј. Корчагин" — Скопје и д-р 
Стевка Талевска, на работа во Специјалистичката 
служба на Здравствениот дом — Скопје. 

13. Во делегатската единица Струга, Дебар I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Абдула Акикоски, на ра-
бота во Индустријата за теписи „Новост" — Дебар. 

14. Во делегатската единица Струмица, Радо-
виш, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот инж. агроном Васил 
Кузманов, на работа во Институтот за памук — 
Струмица. 

15. Во делегатската единица Тетово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Раде Меноски, на работа во „Те-
текс" — Тетово. 

16. Во делегатската единица Титов Велес I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Павлина Пеева, дипл. 
технолог во фабриката за порцелан и санитарна 
керамика „Борис Кидрич" — Титов Велес. 

17. Во делегатската единица Штип I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Добре Иванов, земјоделски тех-
ничар во ЗИК „Црвена звезда" — Штип. 

Б. Во делегатските единици за избирање на 
делегати од редот на делегациите на основните 
организации на здружениот труд образувани од 
работниците во научните дејности (даватели на 
услугите) се избрани 24 делегати и тоа во след-
ните делегатски единици: 

1. Во делегатската единица Охрид I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Иван Чадо, на работа во хи-
дробиолошкиот завод — Охрид. 

2. Во делегатската единица Прилеп I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Костадин Николоски, на работа 
во Институтот за тутун — Прилеп. 

3. Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Димитар Доневски на работа во 
Заводот за унапредување на лозарството и винар-
с т в о ^ — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје И, според ут-
врдениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот Атанас Илиев, на работа во Здруже-
ниот ветеринарен институт — Скопје. Во оваа де-
легатска единица се избираат два делегата. Избо-
рот на вториот делегат не е извршен поради што 
Општинската изборна комисија врз основа на член 
50 од Законот ќе распише повторни избори за 
избор на уште еден делегат. За овој избор Репу-
бличката изборна комисија ќе поднесе дополни-
телен извештај. 

Во делегатската единица Скопје III, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Панче Кировски, професор 
на Економскиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје IV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Тодор Џунов, професор на 
Правниот факултет во Скопје. 

Во делегатската единица Скопје V, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Јордан Пенџерковски. на ра-
бота во Геолошкиот завод — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Благоја Герасимов, на работа по 
Заводот за водостопанство — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје VII, не е из-
вршен избор на два делегата. Општинската избор-
на комисија врз основа на член 50 од Законот ќе 
распише повторни избори. За овој избор Репуб-
личката изборна комисија ќе поднесе дополните-
лен извештај. 

Во делегатската единица Скопје VIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Тодор Кралев, на работа во Еко-
номскиот институт -— Скопје. 

Во делегатската единица Скопје IX, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите Орде Ивановски и Ристо Поп 
Лазаров, на работа во Институтот за национална 
историја — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје X, според ут-
врдениот резултат од изборите за делегати се из-
брани кандидатите Тодор Илиевски, на работа во 
Институтот за македонски јазик — Скопје и ,Је-
лица Андоновска, на работа во Институтот за 
фолклор — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Драгица Настева, на работа во 
Центарот за слух, говор и глас — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XII не е из-
вршен избор на делегат. Општинската изборна ко-
мисија врз основа на член 50 од Законот ќе рас-
пише повторни избори. За овој избор Републич-
ката изборна комисија ќе поднесе дополнителен 
извештај. 

Во делегатската единица Скопје XIII, не е из-
вршен избор на делегат. Општинската изборна ко-
мисија врз основа на член 50 од Законот ќе рас-
пише повторни избори. За овој избор Републич-
ката изборна комисија ќе поднесе дополнителен 
извештај. 

Во делегатската единица Скопје XIV, не е из-
вршен избор на делегат. Општинската изборна ко-
мисија, врз основа на член 50 од Законот ќе рас-
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пише повторни избори. За овој избор Републичка-
та изборна комисија ќе поднесе дополнителен из-
вештај. 

Во делегатската единица Скопје XV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Александар Серафимовски, 
на работа во Шумарскиот институт — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XVI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Огњанка Поповска, на работа во 
Заводот за рибарство на СРМ — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XVII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Владо Стаменков, професор 
во Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XVIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Димитар Јуруковски, на работа 
во Институтот за земјотресно инженерство и ил-
женерска сеизмологија — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XIX, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот инж. Горѓи Костадинов, на ра-
бота во Архитектонско-градежниот факултет — 
Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XX, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Бранко Никодиевиќ, на ра-
бота во Медицинскиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XXI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Димитар Грчев, на работа во 
Електромашински факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XXII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Кирил Пенушлиски, профе-
сор на Филозофскиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XXIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Иван Петров на работа во При-
родноматематичкиот факултет — Скопје. 

Во делегатската единица Скопје XXIV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Д-р Цветанка Кајчевска, профе-
сор на Земјоделско-шумарскиот факултет — 
Скопје. 

VIII. Републичката изборна комисија му 
предлага на Собранието на заедницата на науч-
ните дејности да не му го верифицира мандатот 
на избраниот делегат инж. агпоном Васил Куз-
манов од делегатската единица Струмица, Радо-
виш I, на работа во Институтот за памук — Стру-
мица, бидејќи е избран во делегатска единица ко-
ја ја образуваат работници и други работни луѓе 
кои остваруваат свои лични и заеднички потреби 
и интереси во научните дејности (корисници на 
услуги), а именованиот е член на делегацијата на 
основната организација на здружен труд која ост-
варува научна дејност (даватели на услуги) со што 
е нарушен принципот на паритетна застапеност 
на делегатите од основните самоуправни органи-
зации и заедници образувани од работни луѓе кои 
остваруваат лични и заеднички потреби и интере-
си и делегати кои остваруваат научна дејност. 

Собранието на заедницата на научните деј-
ности, ако го прифати предлогот на Републичката 
изборна комисија да не го верифицира мандатот 
на изабраниот делегат инж. агроном Васил Куз-
манов и го поништи неговиот избор во смисла на 
член 48 став 3 и член 50 став 2 и 3 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници, треба да 
распише повторни избори и да го определи денот 
на нивното одржување и денот од кога почнуваат 
да течат роковите за изборните дејствија. 

IX. Во прилог на овој извештај Ви ги доста-
вуваме записниците на општинските изборни ко-
мисии за утврдување резултатите од изборот па 
делегатите во Собранието на заедницата на науч-
ните дејности. 

Во Скопје, на ден 22 април 1974 година, број 80. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

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

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

149 
ДО СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собрани-
јата на републичките самоуправни интересни заед-
ници-Скопје записникот за утврдување на резул-
татите од повторните избори на делегатите во Со-
бранието на Заедницата на научните дејности што 
не се одржаа на редовните избори на 12 април 1974 
година и откако го разгледа, во смисла на член 47 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 8/74), го поднесува 
следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. Повторни избори на делегатите на Собрание-
то на Заедницата на научните дејности во делегат-
ските единици во кои не беше извршен изборот на 
12 април 1974 година, на подрачјето на општината 
Скопје, врз основа на член 50 од Законот ги рас-
пиша Општинската изборна комисија"Скопје за 
17 мај 1974 година и тие се одржаа и тоа за кан-
дидатите од листата на кандидатите што беше ог-
ласена од Општинската изборна комисија — Скопје. 

II. Резултатите од повторните избори на деле-
гатите во Собранието на Заедницата на научните 
дејности по делегатски единици ги утврди Опш-
тинската изборна комисија за избор на делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници формирани за територијата на Републиката, 
на начин утврден во член 43, 44 и 45 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во Со-
бранието на Заедницата на научните дејности но 
делегатски единици ја огласи Општинската изборна 
комисија — Скопје согласно член 35 од споменатиот 
закон и ја достави на делегациите на соодветните 
самоуправни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторните избори за 
избор на делегати во Собранието на оваа самоуп-
равна интересна заедница раководеше Општинската 
изборна комисија именувана од Републичката из-
борна комисија со решение бр. 39 од 1.IV.1974 го-
дина, под надзор на Републичката изборна ко-
мисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од повтор-
ните избори на делегатите во Собранието на Заед-
ницата на научните дејности и во утврдувањето 
на резултатите за повторниот избор на делегатите 
не најде неправилности што би имале битно вли-
јание на резултатот од изборите. 
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VI. На избраните делегати Општинската из-
борна комисија — Скопје, во смисла на член 46 од 
Законот за избор на делегации и делегати во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници им 
издаде уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатите од повторните избори по де-
легатски единици, се следните: 

А) КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ: 

1. Во делегатската единица СКОПЈЕ И, во која 
се избираат два делегата, на редовните избори одр-
жани на 12 април 1974 година беше избран само 
еден делегат. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат за втор делегат е избран канди-
датот РАТКА ИЛИЕВСКА, на работа во ООЗТ „Ка-
раџица" — Скопје. 

Б) ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

1. Во делегатската единица СКОПЈЕ И, во која 
се избираат два делегата, на редовните избори одр-
жани на 12 април 1974 година беше избран само 
еден делегат. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утврде-
ниот резултат за втор делегат е избран кандида-
тот — НАУМ НАУМОВ, на работа во Здружен ве-
теринарен институт-Скопје. 

2. Во делегатската единица СКОПЈЕ VII, во 
која се избираат два делегата, на редовните избори 
одржани на 12 април 1974 година не беше избран 
ни еден. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат се избрани кандидатите и тоа: 
ИВАН АНГЕЛОВ, на работа во Земјоделски инс-
титут-Скопје и ВАНГЕЛ КАЧАЛОС, на работа во 
Земјоделски институт-^Скопје, двајцата од Скопје. 

3. Во делегатската единица СКОПЈЕ XII, во 
која се избира еден делегат, на редовните избори 
одржани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат е избран кандидатот БЛАГОЈА 
ЛЕВАЈКОВИЌ, на работа во ОХИС-истр. развој 
и инженерија-Скопје. 

4. Во делегатската единица СКОПЈЕ XIII, во 
која се избира еден делегат, на редовните избори 
одржани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат е избран кандидатот ПРЕДРАГ 
МИТРОВ, на работа во Рудници и железарница-
Скопје, од Скопје. 

5. Во делегатската единица СКОПЈЕ XIV, во 
која се избира еден делегат, на редовните избори 
одржани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат е избран кандидатот ИЛИЈА ГА-
КЕВ, на работа во „Алкалоид"-Скопје. 

VIII. Во прилог на овој дополнителен извештај 
Ви го доставуваме записникот на Општинската из-
борна комисија-Скопје за утврдување на резулта-
тите од повторните избори за изборот на делегатите 
во Собранието на Заедницата на научните дејности 

што од подрачјето на оваа општина не беа извр-
шени на редовните избори на 12 април 1974 година. 
Во Скопје, на ден 4.VI. 1974 година, број 80/2. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

ЧЛЕНОВИ 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 
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ДО СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собрани-
јата на републичките самоуправни интересни заед-
ници — Струмица записникот за утврдување на 
резултатот од повторниот избор на делегатот во 
Собранието на Заедницата на научните дејности 
што се одржа на 27 мај 1974 година и откако го 
разгледа истиот, во смисла на член 47 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/74), го поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. Повторните избори за избор на делегат во 
Собранието на Заедницата на научните дејности 
во делегатската единица СТРУМИЦА, РАДОВИШ 
I ги распиша Собранието на Заедницата на научни-
те дејности со Одлуката бр. 01-8/1 од 26.ГУ\1974 
година. 

Повторните избори се одржаа на 27 мај 1974 го-
дина и тоа за кандидатот од листата на кандида-
тите што" беше огласена од Општинската изборна 
комисија — Струмица. 

II. Резултатите од повторните избори за избор 
на делегат во Собранието на Заедницата на науч-
ните дејности во делегатската единица СТРУМИЦА, 
РАДОВИШ I ги утврди Општинската изборна 
комисија за избор на делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници формирани за 
територијата на Републиката, на начин утврден 
во член 43, 44 и 45 од Законот за избор на делега-
ции и делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во Со-
бранието на Заедницата на научните дејности за 
делегатската единица СТРУМИЦА, РАДОВИШ I 
ја огласи Општинската изборна комисија — Стру-
мица согласно член 35 од споменатиот закон и ја 
достави на соодветните самоуправни организации 
и заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторните избори 
за избор на делегат во Собранието на Заедницата 
на научните дејности раководеше Општинската из-
борна комисија — Струмица именувана од Репуб-
личката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од пов-
торниот избор на делегатот во Собранието на Заед-
ницата на научните дејности и во утврдувањето 
на резултатот за повторниот избор на делегатот не 
најде неправилности што би имале битно влијание 
на резултатот. 

VI. На избраниот делегат Општинската изборна 
комисија — Струмица, во смисла на член 46 од 
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Законот за избор на делегации и делегати во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници му 
издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 

КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица СТРУМИЦА. РАДО-
ВИШ I на повторните избори одржани на 27 мај 
1974 година, според утврдениот резултат за деле-
гат е избран кандидатот ПЕТАР ГЕОРГИЕВ, инж. 
агроном од Струмица на работа во ЗИК погон 
„Плодно Поле" с. Хамзали, член на делегацијата 
на ЗИК-Струмица. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вува записникот на Општинската изборна коми-
сија — Струмица за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Заедницата на научните дејности во делегатската 
единица СТРУМИЦА, РАДОВИШ I (корисници на 
услуги). 

Во Скопје, на ден 4.VI.1974 година, број 80/3. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Членови: 

1. Владо Црвенковски, с. р 
2. Живко Атанасовски, с. р. 

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

151 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници ги прими од општин-
ските изборни комисии за избор на делегати во соб-
ранијата на републичките самоуправни интересни 
заедници записниците за утврдување на резултатите 
од изборите на делегатите во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата, и откако ги разгледа, во 
смисла на член 47 од Законот за избор на делега-
ции и делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници („Службен весник на СРМ" бр. 
8/74), го поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
I. Изборот на делегатите во Собранието на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, согласно Одлуката 
на Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, број 12-665/1 од 11 
март 1974 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 11/74, се одржа на 12.IV.1974 година и 
тоа за кандидатите од листите на кандидати што 
беа огласени од надлежните општински изборни 
комисии. 

II. Резултатите од изборот на делегатите во 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, по де-
легатски единици, ги утврдија општинските избор-
ни комисии за избор на делегати во собранијата на 
републичките самоуправни интересни заедници, на 
начин утврден во член 43, 44 и 45 од Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници. 

III. Листите на кандидатите за делегати во Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, по де-
легатски единици, ги огласија надлежните општин-
ски изборни комисии согласно член 35 од спомена-
тиот Закон и ги доставија на делегациите на соод-
ветните самоуправни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборите за изборот 
на делегатите во Собранието на оваа интересна 
заедница раководеа општинските изборни комисии 
именувани од Републичката изборна комисија со 
решение број 39 од 1.ГУ.1974 година, а под надзор 
на Републичката изборна комисија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/74). 

V. Републичката изборна комисија ги прегледа 
записниците за утврдување на резултатите од из-
борот на делегатите во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата и во утврдувањето на ре-
зултатите за избор на делегатите не најде непра-
вилности што би имале битно влијание на резул-
татот од изборите. 

VI. На избраните делегати надлежните опш-
тински изборни комисии во смисла на член 46 од 
Законот им издадоа уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатите од изборите, по делегатски еди-
ници според Одлуката на Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ за определување бројот на деле-
гатите во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата и за утврдување делегатски единици и бројот 
на делегатите што се избираат во секоја делегатска 
единица, се следни: 

Во делегациите на основните организации на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници образувани од работниците и дру-
гите работни луѓе, се избрани 44 делегати и тоа: 

1) Во делегатската единица БЕРОВО I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот ЗОРА ТАСЕВСКА од Берово. 

2) Во делегатската единица БИТОЛА I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот СТРАХИЛ ЃОРЃИЕВСКИ од Би-
тола, 

3) Во делегатската единица БИТОЛА И, спо-
ред утврдениот резултат од изборот за делегат е из-
бран кандидатот ЦВЕТА ВЕЛЈАНОВА од Битола. 

4) Во делегатската единица БИТОЛА III, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот МИХАЈЛО КАРАНФИЛОВ-
СКИ од село Дихово — Битолско, 

5. Во делегатската единица ВИНИЦА I, не е 
избран делегат поради тоа што гласањето за избор 
на делегат од оваа делегатска единица е одложено 
за 19 и 21 април 1974 година, 

6) Во делегатската единица ВАЛАНДОВО I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ТАИП ТАХИР од Валандово, 

7) Во делегатската единица ГЕВГЕЛИЈА I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот ДОНКА АВРАМОВА од Бог-
данци, 

8) Во делегатската единица ГОСТИВАР I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот РАХИМ АБДУЛАИ од Гостивар, 

9) Во делегатската единица ГОСТИВАР И, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот д-р БОЖАНА АЛЕКСОСКА од 
Гостивар, 

10) Во делегатската единица ДЕБАР I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот КАДРИЈЕ ГОРЕНЦА од Дебар, 

11) Во делегатската единица ДЕЛЧЕВО I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот МИЛЕ НОВОСЕЛСКИ од Делчево, 

12) Во делегатската единица ДЕМИР ХИ,САР I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот РАТКА КОРУНОВСКА од 
Демир Хисар, 
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13) Во делегатската единица Крива Паланка I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот МИОМИРА ЈАКИМОВСКА 
од Крива Паланка, 

14) Во делегатската единица КИЧЕВО I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот КАСАМ ЃУЛАГОСКИ од Кичево, 

15) Во делегатската единица КРУШЕВО I спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ЗАХАРИЈА КОСТОСКА од 
Крушево, 

16) Во делегатската единица КАВАДАРЦИ I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот САВКА ГАЛАБОВА од Ка -
вадарци, 

17) Во делегатската единица КОЧАНИ I според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот КИРО АНДОНОВ од Кочани. 

18) Во делегатската единица КОЧАНИ И, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ПАВЛИНА ТЕОДОСИЕВА од 
Кочани, 

19) Во делегатската единица КРАТОВО I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот МИТКО ГЕОРГИЕВ од Кра-
тово, 

20) Во делегатската единица КУМАНОВО I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА од 
Куманово, 

21) Во делегатската единица КУМАНОВО II, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ВЕРА ЈОВЧЕВСКА од Кума-
ново, 

22) Во делегатската единица МАКЕДОНСКИ 
БРОД I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот СТАНОЈЛЕ СТАНО-
ЕСКИ од Македонски Брод, 

23) Во делегатската единица НЕГОТИНО I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот БОГДАНКА ЃОРЃИЕВА од 
Неготино; 

24) Во делегатската единица Охрид I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот ДЕСА МАРКОСКА од Охрид; 

25) Во делегатската единица ОХРИД II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р БИЛЈАНА РАНЧИЌ од Охрид; 

26) Во делегатската единица ПРОБИШТИП I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот МИЈАЛЧЕ СТОЈАНОВСКИ од 
Пробиштип; 

27) Во делегатската единица ПРИЛЕП I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот СТЕВАН КАМЧЕСКИ од Прилеп; 

28) Во делегатската единица ПРИЛЕП II, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот д-р ЈУЛИЈАНА АЛВАЏИОС-
КА од Прилеп; 

29) Во делегатската единица РЕСЕН I, според 
утврдениот резултат од изборите за' делегат е из-
бран кандидатот МЕТОДИЈА ДИМОВСКИ од село 
Љубојно; 

30) Во делегатската единица РАДОВИШ I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ОЧКА ШТЕРЈОВА од Радо-
виш; 

31) Во делегатската единица СТРУГА I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот ВАИТ АСОСКИ од Струга; 

32) Во делегатската единица СВЕТИ НИКОЛЕ 
I, според утврдениот резултат од изборите за де-
легат е избран кандидатот БОРЧЕ СТЕФАНОВ од 
Свети Николе; 

33) Во делегатската единица СКОПЈЕ I, не е 
извршен избор. По извршениот избор ќе биде дос-
тавен дополнителен извештај. 

34) Во делегатската единица СКОПЈЕ II. според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот ЈОНУЗ ИСЕИНОВСКИ од Скопје; 

35) Во делегатската единица СКОПЈЕ III, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот РЕШИД ИДРИЗИ од Скопје; 

36) Во делегатската единица СКОПЈЕ IV, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ТЕФИК КАДРИУ од Скопје; 

37) Во делегатската единица СКОПЈЕ V, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот НАДА АТАНАСОВА од Скопје; 

38) Во делегатската единица СКОПЈЕ VI, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот д-р НИКОЛА СИМОНЧЕ од 
Скопје; 

39) Во делегатската единица СТРУМИЦА I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот ВАСЕ ДИМИТРОВ од Стру-
мица ; 

40) Во делегатската единица СТРУМИЦА II, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ЗАГОРКА ГЕОРГИЕВА од 
Струмица; 

41) Во делегатската единица ТЕТОВО I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот МАРИЈА ЧАЛОВСКА од Тетово; 

42) Во делегатската единица ТЕТОВО И, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот МЕРИЕАН ХАЛИЛИ од Тетово; 

43) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ДОНКА ПЉАКОВА од Ти-
тов Велес; 

44) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС И, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот ПАНДОРКА ЈОРДАНОВА од 
Титов Велес; 

45) Во делегатската единица ШТИП I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот ЕЛИЦА МИТЕВА од Штип; 

46) Во делегатската единица ШТИП II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот ОЛГА ШОПОВА, од Штип; 

47) Во делегатската единица што ја сочинува 
Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување 
на СР Македонија и во која се избираат два деле-
гата, изборот на делегатите не е извршен. Откако 
оваа Заедница ќе изврши избор на делегатите ана-
логно на одредбите од Глава IV на Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/74), ќе биде поднесен дополни-
телен извештај; 

48) Во делегатската единица што ја сочинуваат 
заедниците за вработување во СР Македонија и во 
која се избираат два делегата, изборот на делега-
тите не е извршен. Откако овие заедници ќе из-
вршат избор на делегатите аналогно на одредбите 
од Глава IV на Законот за избор на делегации и 
делегати во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници, ќе биде поднесен дополнителен 
извештај. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви ги дос-
тавуваме записниците на општинските изборни ко-
мисии за утврдување на резултатите од изборот на 
делегатите во Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата. 
Во Скопје, на ден 22.IV. 1974 година, број 82. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Членови: 

1. Владо Црвенковски, с. р 
2. Живко Атанасовски, с. р. 

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 
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САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

СКОПЈЕ 
Републичката изборна комисија за избор на де-

легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собра-
нијата на републичките самоуправни интересни за-
едници — Скопје записникот за утврдување на ре-
зултатите од повторните избори за избор на деле-
гати во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата што не се одржаа на редовните избори на 12 
април 1974 година и откако го разгледа, во смисла 
на член 47 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" бр. 8/74) го 
поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА 

I. Повторните избори на делегатите во Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата во деле-
гатските единици во кои не беше извршен изборот 
на 12 април 1974 година, на подрачјето на општи-
ната Скопје, врз основа на член 50 од Законот ги 
распиша Општинската изборна комисија — Скопје 
за 17 мај 1974 година и тие се одржаа и тоа за кан-
дидатите од листата на кандидатите што беше ог-
ласена од Општинската изборна комисија — Скопје. 

II. Резултатите од повторните избори на деле-
гатите во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата по делегатските единици ги утврди Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници 
формирани за територијата на Републиката, на на-
чин утврден во член 43, 44 и 45 од Законот за из-
бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата по де-
легатски единици ја огласи Општинската изборна 
комисија — Скопје согласно член 35 од споменатиот 
закон и ја достави на делегациите на соодветните 
самоуправни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторните избори 
за избор на делегати во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата раководеше Општинската 
изоорна комисија — Скопје именувана од Репуб-
личката изборна комисија со решение бр. 39 од 
1.IV.1974 година, под надзор на Републичката из-
борна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од пов-
торните избори на делегатите во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата и во утврдувањето 
на резултатите за повторните избори на делегатите 
не најде на неправилности што би имале битно 
влијание на резултатот од изборите. 

VI. На избраните делегати Општинската из-
борна комисија — Скопје, во смисла на член 46 од 
Законот за избор на делегации и делегати во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници им 
издаде уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатите од повторните избори, по де-
легатски единици, се следни: 

1. Во делегатската единица СКОПЈЕ I, во која 
се избира еден делегат, на редовните избори одр-

жани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бери одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат избран е кандидатот ТОМИСЛАВ 
ПЕТРУШЕВСКИ, од Скопје. 

2. Во Заедницата за пензиско и инвалидско оси-
гурување на СР Македонија, во која се избираат 
два делегата на редовните избори одржани на 12 
април 1974 година, изборот не беше извршен. 

На повторните избори во Заедницата за пен-
зиско и инвалидско осигурување на СР Македонија 
одржани на 17 мај 1974 година, според утврдениот 
резултат, избрани се кандидатите и тоа: СОФЕ ДИ-
МИТРИЕВСКИ од Скопје и ЃОКО АТАНАСОВСКИ. 

VIII.. Во прилог кон овој дополнителен извеш-
тај Ви се доставува записникот на Општинската 
изборна комисија — Скопје за утврдување на ре-
зултатите од повторните избори на делегатите во 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата. 

Во Скопје, 4.VI.1974 година, број 82/2. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Членови: 

1. Владо Црвенковски, с. р 
2. Живко Атанасовски, с. р. 

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

153 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници го прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници-Виница записникот за утврдување 
на резултатот од изборот на еден делегат во деле-
гатската единица ВИНИЦА I, што се одржа на 
19 април 1974 година и откако го разгледа, во смисла 
на член 47 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" број 8/74) го 
поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-

УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I. Изборот на делегат во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опш-
тествена заштита на децата во делегатската единица 
ВИНИЦА I, не беше извршен на 12 април, ами на 
19 април 1974 година и тоа за кандидатите од лис-
тата на кандидатите што беше огласена од Опш-
тинската изборна комисија — Виница. 

II. Резултатот од изборот на делегатот во Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата во де-
легатската единица ВИНИЦА I, го утврди Опш-
тинската изборна комисија — Виница, на начин 
утврден во член 43, 44 и 45 од Законот за избор 
на делегации и делегати во собранијата на само-
управните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата за 
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оваа делегатска единица ја огласи општинската из-
борна комисија — Виница согласно член 35 од За-
конот за избор на делегации и делегати во собра,-
нијата на самоуправните интересни заедници и ја 
достави на делегациите на соодветните самоуправ-
ни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборот за изборот на 
делегатот во Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата раководеше Општинската изборна комисија 
— Виница именувана од Републичката изборна ко-
мисија со решение бр. 39 од 1 април 1974 година, 
под надзор на Републичката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од изборот 
на делегатот во Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата и во утврдувањето на резултатот 
од изборот на делегатот не најде на неправилности 
што би имале битно влијание на резултатот од 
изборот. 

VI. На избраниот делегат, Општинската избор-
на комисија —Виница, во смисла на член 46 од За-
конот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници му 
издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од изборот е следен: 
Во делегатската единица ВИНИЦА I, во која се 

избира еден делегат на изборите одржани на 19 
април 1974 година, според утврдениот резултат, за 
делегат е избран кандидатот ТРЕНДАФИЛ ЗМЕЈ-
КОВ, ул. Гоце Делчев — ВИНИЦА, од Виница. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вува записникот на Општинската изборна комисија 
— Виница за утврдување на резултатот од изборот 
на делегатот во Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата. 

Во Скопје, на ден 14.VI.1974 година, број 82/3. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Членови: 

1. Владо Црвенковски, с. р 
2. Живко Атанасовски, с. р. 

3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

169 
Врз основа на член 5 став 2 од Одлуката за 

измени и дополненија на Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 28/74, Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 10 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I 

Борис (Методиев) Кузмановски, од Скопје, се 
именува за помошник на секретарот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија. II 

Помошникот на секретарот од претходната точ-
ка раководи со Секторот за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување во Стручната 
служба на Заедницата. III 

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

Бр. 01-141/1 
10 март 1975 година 

Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, с. р. 

/ 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
- КИЧЕВО 

170 
Врз основа на член 9 став 1 точка 3 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74), член 12 став 1 точка 3 од Самоуправната спо-
годба за основање на самоуправна интересна заед-
ница на основното образование — Кичево, член 22 
став 1 точка 3 од Статутот на самоуправната ин-
тересна заедница на основното образование Кичево, 
Собранието на Заедницата на основното образова-
ние — Кичево, на седницата одржана на 28. Ш. 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - КИЧЕВО 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-
донесите од личниот доход од работен однос, од 
личниот доход од земјоделска дејност, од личниот 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
и од личниот доход од самостојно вршење на не-
стопанска дејност, за самоуправната интересна за-
едница на основното образование — Кичево. 

Член 2 

Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 
самоуправната интересна заедница на основното 
образование изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 5%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност по стапка од 4%; 

— придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност по стапка од 6% 

— и придонес од личниот доход од самосто.јно 
вршење на нестопанска дејност по стапка од 6%. 

Посебен општински данок на промет за широ-
ка потрошувачка по стапка од 50с/с. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Оваа одлука влегува во сила по донесувањето 
од Собранието на заедницата, Кичево, а ќе важи 
од 1. IV. 1975 година. 

Бр.. 0201-70 Претседател, 
31 март 1975 година Потпис нечиток 

Кичево 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КОЧАНИ 

171 
Врз основа на член 22 точка 9 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Собранието на делегатите работници — 
корисници на услуги и на делегатите даватели на 
услуги, одржана на 10. IV. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Основицата за пресметување придонес за 

здравствено осигурување за одделни категории оси-
гуреници се утврдува и тоа: 

1. За работници вработени ка ј приватните ра-
ботодавци, личниот доход договорен меѓу рабо-
тодавецот и работникот, но не помалку од следниот 
износ: 
— неквалификувани работници 1.000,00 дин. 

но не и помалку од минималниот 
личен доход 

— полуквалификувани работници 1.200,00 ,, 
— квалификувани работници 1.500,00 ,, 
— висококвалификувани работници 1.800,00 ,, 

2. За домашните помошнички, личниот доход 
договорен помеѓу работодавецот и домашната по-
мошничка, но не помалку од минималниот личен 
доход. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 
јануари 1975 година, и истата ќе биде објавена во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр. 470 
10 април 1975 година Претседател, 

Кочани Никола Соколов, с. р. 

б) 3,20% за правата од здравствената заштита 
што самостојно ги утврдува Собранието на Заед-
ницата за здравственото осигурување; 

в) 2% за покривање на вишокот на расходите 
над приходите по завршните сметки од претход -
ните години. 

2. По 50,00 динари од член на семејството од 
кои: 

а) 35,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита; 

б) 15,00 динари за здравствена заштита што ги 
утврдува Собранието на Заедницата на здравство-
то и здравственото осигурување. 

3. По 100,00 динари паушал за лицата што не-
маат сопствена земја а се занимаваат со земјоде-
лие од кои: 

а) 68,00 динари за задолжителни видови на 
здравствена заштита; 

б) 32,00 динари за правата од здравствената за-
штита што самостојно ги утврдува Собранието на 
заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 
1975 година и истата ќе биде објавена во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Претседател, 
Соколов Никола, с. р. 

Бр. 469 
10 април 1975 година 

Кочани 

Огласен дел 
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округ ли печат под назив: „Стоно-
тениски клуб „Работнички" управен одбор — 
Скопје", се огласува за неважен. (218) 

Загубениот округли печат и штембил под на-
зив: „Македонско лекарско друштво — Секција 
на инфектолозите — Скопје", се огласуваат за 
неважни (304) 

Загубениот печат и штембил под назив: „Мес-
на заедница с. Урвич Тетово", се огласуваат за 
неважни. (369) 

Загубениот печат на име: „Ристо Петровски, 
молер — Гостивар", се огласува за неважен. (406) 

172 
Врз основа на член 9 став 6 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 22 точка 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување -
Кочани, Собранието на Заедницата на здравство-
то и здравственото осигурување, на седницата на 
соборите на делегатите — земјоделци корисници 
на услугите и делегатите даватели на услуги, одр-
жана на 10. IV. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување и за-

должителните видови на здравствена заштита Ја 
1975 година ќе се плаќаат: 

1. 12% од основицата што ја сочинува катас-
тарскиот приход од кој: , 

а) 6,80% за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита; 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за завршено I, И и III год. тех-
ничко училиште во Куманово на име Мирко Сто-
јановски, ул. „Перо Шварц" бр. 22, Куманово. (2898) 

Работна книшка рег. бр. 3614, серија М. бр. 
0024846, издадена од Собранието на општина Ресен 
на име Петре С. Тасевски, с. Стење, Ресен. (3155) 

Воена книшка на име Севдали Зурапов, ул. 
име Петар С. Масларски, с. Двориште, Берово. 

Воена книшка на име Србослав Р. Ристевски, 
ул. „Н. Тесла" бр. 134/7, Битола. (2840) 

Воена книшка на име Севдали Зурапов, ул. 
„Охридска" бр. 53, Струмица. (2856) 

Воена возачка дозвола бр. 12701 издадена од 
В. П. 2465 — Јастребац на име Атанас Богданов-
ски, с. Стојковци, Скопје. (2860) 

Возачка дозвола бр. 1005, издадена од СВР 
— Штип на име Живојин К. Донев, Св. Николе. 

(2813) 
Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-

зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Сами 
Шакири, ул. „Крсте Мисирков" бр. 26, Куманово. 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Екрем Рамчо Асановски, ул. „Средорек" бр. 60, 
Куманово. (2903) 
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Воена книшка на име Фаик Даути, с. Фран-
гово, Струга. (2910) 

Воена книшка издадена од Земун на име Си-
меон Гечев, ул. „Бр. Гунови" бр. 4 Кавадарци. 

Сервисна книшка за патничко возило „заста-
ва 750" број ТЕ 122—39 издадена од Заводи „Цр-
вена застава" — Крагујевац на име Рафис Цека, 
ул. „Битолска" бр. 11, Тетово. (2955) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Љубен Чапоски, ул. „М. Пијаде" бр. 2, Прилеп. 

Лична карта на име Бошко Ангелкоски, с. 
Милетино, Тетово. (3006) 

Возачка дозвола на име Бошко Ангелкоски, 
с. Милетино, Тетово. (3007) 

Возачка дозвола за Ф категорија - трактор, 
издадена од ОВР — Битола на име Крсте ѓорѓиев-
ски, с. Лажец, Битола. (3012) 

Воена книшка на име Максим Климевски, ул 
,,Караорман" бр. 93а, Битола. (3013) 

Откупна белешка бр. 000889, издадена од „Ки-
села вода" - Ресен на име Есат Зејкироски, с. 
Присад, Прилеп. (301;)) 

Возачка дозвола бр. 5386/74, издадена од СВР 
— Тетово на име Алиосман Иљази, с. Палатица, 
Тетово. (3019) 

Лична карта бр. 15403 на име Зенки Осман, с. 
Д. Ѓоновица, Гостивар. (3022) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. ТЕ 68—32 на 
ООЗТ „Водовод" - Гостивар. (3023) 

Лична карта на име Тодорка Наумоска, ул. 
,,Спаса Темелкоски" бр. 13, Прилеп. (3030) 

Сообраќајна дозвола бр. 2174 на име Михаило 
Лазорески, ул. „ЈНА" бр. 197, Гистивар. (3034) 

Воена книшка издадена од В. П. 2240/8 — 
Бања Лука, на име Милчо Крстев Георгевски, ул. 
„Тоде Думба" бр. 39, Куманово. (3035) 

Воена возачка дозвола издадена од В. П. 3313 
— Мостар на име Димитар Галески, ул. „Пере 
Темелковски" бр. 43, Прилеп. (3037) 

Воена книшка издадена од Битола на име 
Петар Димоски, ул. „Мукос" бр. 30, Прилеп. (3043) 

Сообраќајна книшка бр. 10612, издадена од 
Гостивар на име Алија Ќамил, с. Беловиште, Гос-
тивар. (3047) 

Сообраќајна книшка бр. 12643 на име Алија 
Есат, ул. „Слободан Попоски" бр. 26, Гостивар. 

Откупна белешка бр. 2580 на 30600 дин. изда-
дена од Откупната стапица ЗПТО — „Кисела Во-
да" — Битола на име Стеван Чогороски, с. Кри-
вогаштани, Прилеп. (3051) 

Воена книшка на име Стојан С. Величковски, 
с. Бас, Кр. Паланка. (3080) 

Воена книшка издадена од Одделението за 
народна одбрана на СО — Ресен на име Оран 
Амдиов Орановски, с. Грнчари, Ресен. (3082) 

Возачка дозвола бр. 3073, издадена од СВР -
Тетово на име Стефан Трпкоски, ул. „Борис Кид-
ррхч" бр. 128, Тетово. 3101) 

Откупна белешка бр. 845, издадена од ООЗТ 
— „Кисела Вода" на име Петре Кожески, с. Бу-
чин, Крушево. (3111) 

Возачка дозвола бр. 1943 на име Спасен Ан-
чески, с. Маврово, Гостивар. (3121) 

Сообраќајна дозвола бр. 3457 на име Спасен 
Анчески, с. Маврово Гостивар. (312?.) 

Воена книшка издадена од воената единицо 
во Батајница на име Вејсел Ферис Ариф, ул. 
„Малешевски пат" бр. 2, Струга. (3125) 

Возачка дозвола, бр. 6264, издадена од СВР — 
Тетово на име Тефик Амзаи, с. Д. Палчиште, Те-
тово. . (3127) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Имрија Рамадан, с. Боговиње Тетово. 

Лична карта на име Спасе Мацески, с. Мало 
Коњари, Прилеп. (3132) 

Решение бр. 367/26. VI. 1965 за стално неспо-
собен за служба во ЈНА, издадено од Нижа војна 
лекарска комисија — Титоград на име Стојан Трај -
ковски, с. Петралица, Кр. Паланка. (3133) 

Лична карта на име Џемиљ Адеми, ул. „По-
лог" бр. 27, Тетово. (3134) 

Уверение бр. 07-928/462, од 20. III. 1972 година, 
за положен испит за стручна способност — слат-
кар, издадено од Општината — Кавадарци на име 
Наде Р. Стојанова, ул. „Страшо Пинџур" бр. 32, 
Кавадарци. (3137) 

Возачка книшка бр. 21083, издадена од Пан-
чево на име Нури Лимани, ул. „Београдска" бр. 4, 
Гостивар, (3139) 

Лична карта издадена од Гостивар на име Аб-
д у л а ќ и Кајдари, с. Г. Баница, Гостивар. (3140) 

^Откупна белешка бр. 901 за сончоглед, изда-
дена од „Кисела Вода" - Ресен на име Илија 
Колчокоски, с. Бучин, Крушево. (3142) 

Пасош бр. 087808, издаден од ОВР — Прилеп 
на име Зекир Цонески, с. Дебреште, Прилеп. 

Возачка дозвола бр. 3318, издадена од СВР — 
Тетово на име Емин Емини, ул. ,.Горна Чаршија" 
бр. 26, Тетово. (3156) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Локман Селмани, с. Г. Речица, Тетово. 

Лична карта на име Ејуп Арифи, с. Равен, 
Гостивар. (3169) 

Воена книшка на име Мише Б. Митревски, с. 
Добромири, Битола. (3184) 

Откупна белешка за жито на дин. 76812, из-
дадена од ЗПТО „Кисела Вода" - Битола на 
име Ордан Аршиноски, с. Бучин, Крушево. (3187) 

Откупна белешка бр. 2066, на 960,48 динари, 
издадена од ЗИТО - „Кисела Вода" - Битола 
на име Миле Сидороски, с. Б. Црква,^ Прилеп. 

Возачка дозвола издадена од Вараждин на 
име Селман Селмани, с. Неготино, Гостивар (3196) 

Лична карта на име Кочо С. Талевски, с. 
Бач, Битола. (3197) 

Лична карта бр. 39761 на име Боре Антески, 
с. Пожаране, Гостивар. (3200) 

Откупна белешка бр. 892 издадена од „Ки-
села Вода" — Ресен на име Мирче Трајаноски, с. 
ГЈрисој, Прилеп. (24) 

Воена книшка на име Ремзи Ќупа, с. Велеш-
та, Струга. (26) 

Лична карта на име Димче Андовски, с. Чаш-
ка, Т. Велес. (зо) 

Лична карта бр. 28470, издадена од Т. Велес 
на име Фана Личова, н. Чашка, Т Велес. (31) 

Сообраќајна книшка на име Илми Сабрија, с. 
Пирок, Тетово. (33) 

Возачка дозвола бр. 1653 на име Нашит Ари-
фи, с. Равен, Гостивар. (35) 

Легитимација К-18 на име Летка Соколова, 
нас. Чашка, Т. Велес. (36) 

Лична карта бр. 36686/71 на име Зекир Р. Исеи-
ни, с. Чегране, Гостивар. (42) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Нешко Кочоски, ул. „И. Р. Лола" бр. 168, 
Тетово. (44) 

Оружен лист бр. 801 и 2294, издаден од СВР -
Тетово на име Младен Трпески, ул. „К. Ј. Питу" 
бр. 16, Тетово. (45) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Бошко Анѓелковски, с. Милетино, Тетово. 

Воена книшка бр. 13721 на име Крсте Велја-
новски, „Ив. Милутиновиќ" бр. 64/16, Битола. (48) 

Возачка дозвола бр. 4096, издадена од СВР — 
Тетово на име Меваип Халими, ул. „105" бр. 25, 
Тетово. (89) 

Воена книшка издадена од В. П. 2151/1 — Ка-
вадарци на име Дилавер Фејзуловски, ул. „Ѓорги 
Наумов" бр. На, Битола. (92) 

Диплома за шоферски испит на име Петар 
Петровиќ, ул. „Буков мост" бр. 64, Битола. (93) 

Оружен лист рег. бр. 862863, издаден од СВР 
— Тетово на име Никола Синџироски, ул. „Стр. 
Пинџур" бр. 2/2, Тетово. (97) 

Возачка дозвола бр. 4343, издадена од СВР — 
Тетово на име Зеќирија Салии, с. М. Речица, Те-
тово. (111) 
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Возачка дозвола бр. 3986, издадена од СВР - -
Тетово на име Радослав Радечевски, ул. „8 ударна 
бригада" бр. 20, Тетово. (112) 

Лична карта на име Ирфан Зенуни, ул. „Ка-
лина Јованоска" бр. 10, Гостивар. (118) 

Сообраќајна книшка бр. 2838, издадена од ОВР 
— Гостивар на име Кенан Речани, ул. „Томо Шум-
ка" бр. 11, Гостивар. (119) 

Партиска книшка на име Сребре Неделковски, 
ул. „Сретко Крстески" бр. 15, Гостивар. (123) 

Уверение за пловидбеност на „Агрохемизаци-
ја" ООЗТ Стопанска авијација, Скопје. (134) 

Уверение бр. 884 за регистрација за авион 
ЈУ—БХР на „Агрохемизација" ООЗТ Стопанска 
авијација, Скопје. (134) 

Откупна белешка за откуп на жито бр. 002793 
на 1.189,10 динари, издадена од ЗПТО — „Кисе-
ла Вода" — Битола ,на име Владо Илиј оски, с. 
Св. Митрани, Крушево. (135) 

Возачка дозвола на име Џезаир Селимани, Гос-
тивар. (171) 

Воена книшка издадена од Краљево на име 
Сулејман Сулејмановски, с. Кишава, Битола. (173) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Ибраим Идризи, с. Отушиште, Тетово. 

Возачка дозвола бр. 2314 на име Крсте Ѓор-
ѓески, с. Пожаране, Гостивар. (202) 

Воена книшка издадена од Славонски Брод 
на име Воислав Крстески, с. Дебреште, Прилеп. 

Воена книшка на име Бекир Беадини, ул. 
„Благоја Тоска" бр. 146, Тетово. (245) 

Пасош бр. МА—026—192, издадени од ОВР -
Гостивар на име Шуаип И. Мустафи, с. Велебрдо, 
Гостивар. (255) 

Воена книшка издадена од В. П. 5266 — Скоп-
је на име Иван Чешелковски, булевар ,Д мај" бр. 
339, Битола. (257) 

Возачка дозвола бр. 3780, издадена од ОВР -
Гостивар на име Реџепали Спахиу, ул. „18 ноем-
ври" бр. 93, Гостивар. (261) 

Воена книшка АГ. бр. 49986, издадена од Од-
делението за народна одбрана Кратово на име 
Драги Стојмир Додевски, с. Железница, Кратово. 

Воена книшка издадена од Воени отсек -
Куманово на име Милутин Цветановски, с. Стрно-
вец, Куманово. (267) 

Воена книшка на име Слободан Ангелов, ул. 
,,Охридска" бр. 1, Т. Велес. (268) 

Воена книшка бр. 11926, издадена од В. П. 
4 9 4 5 - Краљево на име Сафи Мучевски, ул. „Сре-
дорек" бр. 64, Куманово. (272) 

Работна книшка на име Садбера Саити, ул 
„Средорек" бр. 111, Куманово. (273) 

Возачка дозвола бр. 3252, издадена од ОВР 
— Тетово на име Никола Николоски, ул. „Г. Дел-
чев" бр. 41, Тетово. (277) 

Воена книшка издадена од Неготино на име 
Костадин Ј. Горгиев, ул. „Партизанска" бр. 20, Де-
мир Капија, Неготино. (282) 

Лична карта на име Али Несими, с. Синича-
н е Тетово. .(284) 

Лична карта на име Абдилкерим Илјази, с. 
Боговиње, Тетово. (285) 

Возачка дозвола бр. 2058, издадена од ОВР -
Тетово на име Мустафакемал Салија, с. Г. Ре -
чица, Тетово. (292) 

Воена книшка на име Петко Бушески, с. Ра -
дожда, Струга. (296) 

Лична карта бр. 3531, издадена од ОВР -
Гостивар на име Мунир Асани Бедри, с. Д. Бани-
ца, Гостивар. (297) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ку-
маново на име Шабан С. Селими, с. Липково, Ку-
маново. (322) 

Возачка дозвола бр. 2569 на име Далип Х а ј -
рули, с. Д. Баница, Гостивар. (329) 

Пасош на име Верка Димитровски, с. Цапари, 
Битола. (335) 

Воена книшка на име Садик Дилавера, с. Ве-
лешта, Струга. (337) 

Возачка дозвола бр. 2374, издадена од СВР — 
Тетово на име Мифтар Мифтари, с. Г. Речица, 
Тетово. (340) 

Оружен лист бр. 2530, издаден од СВР - Те-
тово на име Сулејман Ибраими, с. Долно Пал-
чиште, Тетово. (341) 

Лична карта на име Ќ а т и ф Иљази, с. Вру-
ток, Гостивар. (347) 
Здравствена легитимација на име Ќ а т и ф Иљази, 
с. Вруток, Гостивар. (348) 

Лична карта на име Исниша Иљази, с. Вру-
ток, Гостивар. (349) 

Здравствена легитимација на име Исниша 
Иљази, с, Вруток, Гостивар. (350) 

Возачка дозвола на име Ќ а т и ф Иљази, с. 
Вруток, Гостивар. (351) 

Возачка дозвола бр. 2302 на име Ќ а т и ф Ме-
меди Иљази, с. Вруток Гостивар. (352) 

Возачка дозвола бр. 1482 издадена од ОВР -
Гостивар на име Киро Николоски ул. „Р. Оџак-
лиски" бр.. 20, Гостивар. (353) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Вера Ѓорѓиоска, ул. „Мариоска" бр. 6, При-
леп. (387) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Миле Сркоски, с. Г. Коњари, Прилеп. (388) 

Воена книшка на име Стамен Јовановски, с. 
Подржи Коњ, Кр. Паланка. (390) 

Воена книшка издадена од Одделението за 
народна одбрана — Куманово на име Драги М. 
Лазаревски, с. Габреш, Куманово. (394) 

Оружен лист рег. бр. 1241, издаден од СВР -
Тетово на име Ибиш Руфати, с. Ново Село И, Те-
тово. (395) 

Сообраќајна дозвола бр. 3969, ТЕ 117—46 на 
име Назиф Синани, с. Здуње, Гистивар . (407) 

Сервисна книшка за комби „Застава" 430—К, 
број на мотор 459692, бр. на шасија 344329 изда-
дена од Застава ООЗТ Авто куќа „Механика" -
Скопје, сопственост на Заводот за унапредување 
на стопанството во СРМ, Скопје. (423) 

Воена книшка издадена од Делнице — Хрват-
ска на име Воислав Д. Стефановски, ул. „Милан 
Лисица" бр. 11, Куманово. (441) 

Воена книшка издадена од В. П. 2513/6 — 
Кичево на име Муса Амедовски, ул. „Магдалена 
Антева" бр. 24, Куманово. (442) 

Лична карта на име Ќани Мерески, с. Чег-
ране, Гостивар. (456) 

Уверение за квалификуван шивач, издадено 
од Заводот за запослување Кр. Паланка на име 
Добрица Стоевска, Кр. Паланка. (459) 

Воена книшка на име Мито Илиев, ул. „Н. 
Карев" бр. 10, Валандово. (462) 

Воена книшка издадена од В. Д. 4420 — Пула 
на име Петар С. Масларски, с. Двориште, Берово. 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Љубен Стојчевски, с. Дреновци, Прилеп. (473) 

Сообраќајна книшка бр. 205—87 на име Павле 
Стојаноски, ул. „Моша Пијаде" бр. 133, Прилеп. 

Воена книшка на име Осман Мемедов Исла-
ми, с. Радолишта, Струга. (475) 

Возачка дозвола бр. 422, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Зулфија Сафет, ул. „М. Чеде 
Филиповски" бр. 58, Гостивар. . . (467) 

Откупна белешка за жито на 232.000 динари, 
издадена од ЗПТО — „Кисела Вода" — Битола 
на име Владо Дивјакоски, с. Крушеани, Прилеп. 

Откупна белешка за жито на 114.450 динари, 
издадена од ЗПТО — „Кисела Вода" — Битола 
на име Велко Бакарданикоски, с. Обршани, При-
леп. (481) 

Откупна белешка на 103,000 динари, издадена 
од ЗПТО „Кисела Вода" — Битола на име Димко 
Таскоски, с. Крушеани, Прилеп. (482) 

Откупна белешка на 98.790 динари, издадена 
од ЗПТО „Кисела Вода" — Битола на име Владо 
Илиј оски, с. Св. Митрани, Крушево. (843) 
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Возачка дозвола бр. 3190, издадена од СВР — 
Тетово на име Мирослав Блажевски, ул. „Радован 
Цониќ" бр. 2, Тетово. (486) 

Ѕидарско уверение на име Смилко Стојаноски, 
населба „Циглана", Гостивар. (488) 

Уверение за стручно оспособување - бравар 
бр. 211 на име Митко Атанасов, с. Град, Делчево. 

Лична карта на име Азиз Хасани, с. Требош, 
Тетово. (504) 

Возачка дозвола издадена од СВР - Тетово 
на име Слободан Филипоски, ул. „Косовска" бр. 
18, Тетово. (509) 

Оружен лист бр. 3076, издаден од СВР - Те-
тово на име Џавид Мисими, с. Јеловјане, Тетово. 

Диплома за завршено средно економско учи-
лиште на име Лепа Чаушева, Ресен. (2741) 

Диплома за виша банкарска школа на име 
Лепа Чаушева, Ресен. (2742) 

Индекс издаден од ВЕШ - Прилеп на име 
Живко Н. Апостоловски, Ресен. (2696) 

Индекс бр. 817/71, издаден од ВЕШ - Прилеп 
на име Костандина Милан Нечова, Ресен. (2Ѓ97) 

Диплома за завршено средно економско учи-
лиште на име Надежда Науме Таневска. Ресен. 

Здравствена легитимација на име Спасе Бојан 
Мишевски, Ресен. (2699) 

Работна книшка рег. бр. 7658, серија бр. 60844 
издадена од Собранието на општина — Ресен на 
име Иванка Л. Бацева, Ресен. (2700) 

Работна книшка рег. бр. 6570, серија бр. 13555 
издадена од СО — Ресен на име Вангелица Д. 
Митанова, Ресен. (2701) 

Работна книшка рег. бр. 8355, сер. 36839, из-
дадена од СО — Ресен на име Нада Б. Јоновска, 
Ресен. (2702) 

Диплома за завршен дактилографски курс на 
име Љупка Лазе Туткова, Ресен. (2703) 

Работна книшка рег. бр. 7771, серија бр. 60860, 
издадена од СО - Ресен на име Панде Т. По-
повски, Ресен. (2704) 

Свидетелство за II клас граѓанска на име Ни-
кола Глигор Диновски, Ресен. (2705) 

Воена книшка на име Кадрија Чевов Асанов-
ски, Ресен. (2706) 

Пасош на име Кадрија Ч. Асановски, Ресен. 
Лична карта на име Фатиме Б. Асановска, Ре-

сен. (2708) 
Работна книшка на име Петар Шестаков, Ре-

сен. (2709) 
Работна книшка на име Драган Шестаков, Ре-

сен. (2710) 
Работна книшка на име Евица Ивановска, Ре-

сен. (2711) 
Диплома за завршена средна учителска шко-

ла на име Евица Лазова, Ресен. (2712) 
Работна книшка на име Атанас Таневски, Ре-

сен. (2713) 
Работна книшка на име Бљанка Суботиќ, Ре-

сен. (2714) 
Работна книшка на име Николина Поповска, 

Ресен. (2715) 
Работна книшка на име Челебије Ибраим, Ре-

сен. (2716) 
Работна книшка на име Зулфијар Зекир, Ре-

сен. (2717) 
Работна книшка на име Јанко Илиевски, Ре-

сен. (2718) 
Решение за признато средно стручно образо-

вание на име Јанко Илиевски, Ресен. (2719) 
Работна книшка рег. бр. 4401, сер. бр. 345503, 

издадена од СО — Ресен на име Крсте Н. Ла-
бачевски, Ресен. (2720) 

Работна книшка рег. бр. 6432, серија бр. 20340, 
издадена од СО — Ресен на име Александар Гор-
ѓи Герасовски, Ресен. (2721) 

Работна книшка рег. бр. 4740, серија бр. 371021, 
издадена од СО — Ресен на име Александар Ла-
зар Колевски, Ресен. (2722) 

Диплома за завршено средно земјоделско учи-
лиште на име Александар Колевски, Ресен. (2723) 

Работна книшка рег. бр. 66148, серија бр. 
0655973, издадена од СО — Ресен на име Славе 
Сандре Герасовски, Ресен. (2724) 

Работна книшка рег. бр. 3819, сер. бр. 297448, 
издадена од СО — Ресен на име Димитар Горги 
Костовски, Ресен. (2725) 

Работна книшка рег. бр. 4184, сер. бр. 317919, 
издадена од СО — Ресен на име Тоде Панде Јо-
новски, Ресен. (2726) 

Работна книшка рег. бр. 4989, сер. бр. 376188, 
издадена од СО — Ресен на име Кире Томе Ар-
наудовски, Ресен. (2727) 

Диплома за ВКВ автомеханичар на име Кире 
Арнаудовски, Ресен. (2728) 

Работна книшка на име Енес Абачик, Ресен. 
Работна книшка на име Крсте Симовски, Ре-

сен. (2730) 
Работна книшка на име Лилјана Симовска, 

Ресен. (2731) 
Работна книшка на име Лилјана Смрекар, Ре-

сен. (2732) 
Работна книшка на име Спасе Лазаревски, Ре-

сен. (2733) 
Работна книшка на име Борче Источки, Ре-

сен. (2734) 
Работна книшка на име Живко Ципер, Ре-

сен. (2735) 
Работна книшка на име Владе Трајчевски, Ре-

сен. (2736) 
Работна книшка на име Милева Дукич, Ресен. 

(2737) 
Работна книшка на име Славица Труск, Ре-

сен. (2738) 
Работна книшка на име Марина Палада, Ре-

сен. (2739) 
Работна книшка на име Киро Лазов, Ресен. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Зеница на име Вељко Вујиќ, Скопје. (1578) 
Работна книшка издадена од Ресен на име 

Салим Абдуловски, Скопје. (1579) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Џемиља Дурмишовска, Скопје. (1580) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Милосав Велески, Скопје. (1581) 
Сервисна книшка од 18. II. 1974 година, број 

на мотор 1411856 и број на шасија 051832, издадена 
од Аутокуќа „Механика" — Скопје на име Стојче 
Стојанов, Скопје. (1582) 

Ученичка книшка од И година, издадена од 
Економското училиште „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров 
на име Савка Марковска, Скопје. (1583) 

Воена книшка издадена од Сарај ево на име 
Предраг Јовановиќ, Скопје. (1584) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Орце Николов" — Скопје на име Снежана 
Софрониоска, Скопје. (1585) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Андон Муфишеф, Скопје. (1586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стефан Ука, Скопје. (1587) 

Свидетелства за I, II и Ш година и диплома 
за положен матурски испит, издадени од ЕМУЗУС 
„Коце Металец", — Скопје на име Петре Лоза-
новски, Скопје. (1589) 

Диплома издадена од Средно техничко училиш-
те „Здравко Цветковски", Скопје, на име Славејко 
Смилевски, Скопје. (1590) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стојан Давидовски, Скопје. (1591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сејдо Џеладин, Скопје. (1592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Касум Демиров, Скопје. (1593) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Основното училиште „Тефејуз" — Скопје на име 
Нурије Јашари, Скопје. (1594) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лизабета Крстевска, Скопје. (1595) 
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Индекс и студентска легитимација, издадени 
од Правниот факултет — Скопје на име Методија 
Зафировски, Скопје. (1596) 

Ученичка книшка издадена од училиштето 
,.Коце Металец" — Скопје за завршен Ш клас, на 
име Васил Танчев, Скопје. (1597) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ангелко Јовановски, Скопје. (1593) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Поповска, Скопје. (1600) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во с. Сарај — Скопје на име 
Тина Јанева, Скопје. (1601) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште при Работничкиот универзи-
тет — Скопје на име Сотир Чочевски, Скопје. 

Индекс бр. 2733, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Радослав Радевски, Скопје. 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Владо Анчев, Скопје. (1604) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Бранко Јаковац, Скопје. (1605) 

Свидетелство од VIII одделение на име Љупчо 
Перески, с. Рилево, Прилеп. (1606) 

Работна книшка на име Блаже Стојанов Ѓор-
гиев, ул. „Браќа Симоски" бр. 6, Тетово. (1607) 

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчи-
новиќ" на име Методи Делевски, ул. „Пржова 
бавча" 1/32, Тетово. (1608) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Веби Асани ,ул. „Киро Антевски" бр. 13, Куманово. 

Диплома бр. 65/74 на име Милорад Радова-
новиќ, ул. „Димо Н а р е д н и о т " бр. 56/21, Прилеп. 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Прилеп на име Трајанка Димитриоска, с. Никодин, 
Прилеп. (1612) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Училиштето „Т. Б. Тарцан" — Прилеп на име Му-
нир Колашинц, с. Ложани, Прилеп. (1613) 

Здравствена легитимација на име Саќи Јусу-
фоски, с. Канатларци, Прилеп. (1614) 

Свидетелство од IV одделение на име Абдиља-
ќим Абдуљи, ул. ,,Вл. Тоска" бр. 99, Тетово. (1615) 

Здравствена легитимација издадена од Тетово 
на име Сабри Рамизи, ул. „116" бр. 24, Тетово. 

Свидетелство за завршено V одделение, изда-
дено од Основното училиште на име Ељмаз Иби-
ши, с. Г. Речица, Тетово. (1617) 

Загубената потврда за увоз на кола и потврда 
за увоз на ствари, издадени од Конзулатот на 
СФРЈ во Франкфурт, СР Германија, на 22. IV. 75 
год., на име Звонко Кршинар по пасош бр. МА 
345345, од Скопје. (971) 

КОНКУРСИ 

работен однос согласност од работната организа-
ција. 

Пријавите со бараните документи да се до-
стават до фабриката „Купром" — Скопје, со на-
знака за конкурсната комисија. 

Некомплетирани пријави нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на неговото објавување. (65) 

Земјоделската задруга „Скопска Црна Гора" -
Скопје — Бутел И 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на раководни работни места: 
1. директор на Задругата и 
2. комерцијален директор. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
— под точка 1— да има завршено виша управ-

на школа, а под точка 2 — да има виша стручна 
подготовка; 

— да има работно искуство во земјоделското 
задругарство над 10 години; 

— да бил на раководно место во задруга на ј -
малку 5 години. 

Молбите со потребните документи и куса био-
графија се доставуваат до задругата на адреса: „За 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА, ул. „Цветан Димов" 
барака 5, Бутел — Скопје. 

Конкурсот е отворен до 20. V. 1975 година. 

Работничкиот совет на фабриката за обоени 
метали „Купром" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на раководител на производно-технички 
сектор 

УСЛОВИ: Покрај со законот одредените усло-
ви, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— да е дипломиран металуршки инженер со 
над 5 години работно искуство во струката, од кои 
најмалку 4 години да има проведено на работа во 
обоената металургија. 

Кон пријавата кандидатите треба да ги прило-
жат следните документи: 

Диплома за стручната подготовка, потврда за 
бараната практика, уверение дека не е осудуван 
и дека не е под истрага, а кандидатите кои се во 

Врз основа на член 4 од Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 24/74), 
а во врска со член 61 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. ,35/73), Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи на СР Македонија, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за изведување градежно-занаетчиски и занаетчи-
ски работи на објект — станбена зграда П + 1 во 
месноста „Водно" — Скопје. 
Пресметковната вредност на работите изнесува 
4.200.000 динари. 
Рок за отпочнување на работите е 5. VI. 1975 год. 
Рок за завршување на работите е 1. IV. 1976 год. 
Понудите се доставуваат до Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи на СР Македонија — 
Комисија за отворање на понуди за изградба на 
станбена зграда. 
Последен ден за доставување на понудите е 28. 
V. 1975 година до 12 часот. 
За резултатот на конкурсот учесниците ќе би-
дат известени во рок од 5 дена по отворањето на 
понудите. 
Материјал и услови за учество заинтересираните 
можат да добијат во РСВР на СРМ, барака 6 соба 
бр. 9, секој работен ден од 8 до 12 часот. (68) 

Задружниот совет на Земјоделската задруга „Иво 
Рибар — Лола", село Ракотинци — Скопско 

р а с п и ш у в а 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за ДИРЕКТОР НА ЗАДРУГАТА (реизбор) 

УСЛОВИ: 
— да има завршено висока стручна подготов-

ка, земјоделско-шумарски или економски факул-
тет и пет години работно искуство од кое три го-
дини на раководно место; 
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— или виша стручна подготовка, земјоделска 
или економска, со седум години работно искуство 
од кое пет години на раководно место; 

— да има морално-политички квалитети, орга-
низаторски способности и познавање на земјодел-
ската струка и проблематика на село; и 

— да не е осудуван за кривични дела пропи-
шани со закон. 

Благовремена понуда се смета секоја ноја ќе 
пристигне во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (71) 

ИСПРАВКА НА КОНКУРС 

Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје, вр-
ши исправка на својот конкурс, објавен во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 13 од 11. 04. 1975 година 
и тоа за работните места означени под „а" и „б" и 
сега гласи: 
а) Избор на асистенти: 
1. Еден асистент за предметот технологија на пре-

дење; 
2. Еден асистент за предметот технологија на тка-

ење; 
3. Еден асистент за предметот технологија боење и 

апретура; 
4. Едеп асистент за предметот текстилна хемија; 
б) Еден лаборант-текстилен или хемиски техничар. 
Условите за работните места остануваат како во 
конкурсот од 11. 04. 1975 година. 

О Г Л А С 

Се спроведува постапка за РЕДОВНА ЛИКВИ-
ДАЦИЈА СПРЕМА ЛКСП „ Ф АРМ А-ПРОЕКТ - -
СТРУГА, во основање. 

За Ликвидационен судија се одредува судијата 
на овој суд Благој Петровски. 

За Ликвидационен управник се одредува Или-
ја Баловски од Струга, ул. „Гуро Салај" бр. 12. 

Се покануваат сите поверители да ги пријават 
своите побарувања со поднесок во два примероци 
поткрепен со соодветни докази, до ликвидациониот 
совет, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Сл. весник на СРМ", односно изводот од огла-
сот во „Сл. лист на СФРЈ". 

Рочиште за испитување на пријавите и утвр-
дување на побарувањата ќе се одржи на 9 јуни 
1975 година во 9 часот во просториите на овој суд. 

Се повикуваат должниците своите долгови 
спрема ПКСП „Фарма-проект" — Струга во осно-
вање, без одлагање да ги исплатат во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно 
истите ќе бидат остварувани по пат на тужба. 

Огласот за отворање на постапката за редовна 
ликвидација се истакнува на судската табла денес. 

Од Окружниот стохтански суд во Битола, Р. л. 
бр. 1/75 од 25 април 1975 година. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација. Скопје, ул. „29 Ноември44 бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-661-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Одлука за надоместок на изгубена зара-
ботувачка на делегатите на Собранието 
на СРМ - - - - - - - - - 266 
Одлука за утврдување на процентот за 
издвојување и динамиката за преведува-
ње на средствата за фондот на солидар-
носта со неврзаните земји и земјите во 
развој во 1975 година — — — — — 266 
Упатство за начинот на водење на ре-
гистарот на производители на семе и ре-
гистарот на доработувачи на семе — 267 
Упатство за единствено задолжително 
евидентирање на архивската граѓа — 263 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 32/74 од 2 април 1975 година - - 269 
Извештај за резултатите од изборот на 
делегатите во Општата заедница на обра-
зованието — — — — — — — — 269 
Дополнителен извештај за резултатите од 
повторниот избор на делегат во Собра-
нието на Општата заедница на образо-
ванието — — — — — — — — — 272 
Извештај за резултатите од повторниот 
избор на делегат во Собранието на Оп-
штата заедница на образованието — — 273 
Извештај за резултатите од повторниот 
избор на делегат во Собранието на Оп-
штата заедница на образованието — — 274 
Дополнителен извештај за резултатот од 
повторниот избор на делегат во Собра-
нието на Општата заедница на образова-
нието — — — — — — — — — 274 
Извештај за резултатите од изборот на 
делегатите во Заедницата на научните 
дејности — — — — — — — — — 275 
Дополнителен извештај за резултатите од 
повторните избори на делегати во Соб-
ранието на Заедницата на научните деј-
ности — — — — — — — — — 277 
Извештај за резултатот од повторниот из-
бор на делегат во Собранието на Заед-
ницата на научните дејности — — — 278 
Извештај за резултатите од изборот на 
делегатите во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — — — 279 
Дополнителен извештај за резултатите од 
повторните избори на делегати во Собра-
нието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена зашти-
та на децата — — — — — — — — 281 
Извештај за резултатот од изборот на 
делегат во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — — — 281 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 

Одлука за именување помошник на сек-
ретарот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македо-
нија — — — — — — — — — — 282 
Одлука за утврдување стапки на придо-
несот од личните доходи на граѓаните за 
Самоуправната интересна заедница на ос-
новното образование — Кичево — — — 282 
Одлука за утврдување основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на одделни 
категории осигуреници — — — — — 283 
Одлука за утврдување на придонесите за 
здравствено осигурување и задолжител-
ни видови на здравствена заштита на 
земјоделците за 1975 година — — — 283 

СОДРЖИНА 

Страна 

Одлука за помилување на осудени лица — 265 
1 Одлука за висината на дневницата на де-
легатите и функционерите што ги изби-

I ра и именува Собранието на СРМ — — 265 
Одлука за надоместок за користење на 
годишен одмор во 1975 година — — — 266 


